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E L Ő S Z Ó .

Kossuth Lajos müvei és iratai mindmáig nincsenek teljes, rendszeres 
és kritikai kiadásban közreadva. így éppen az 1848-as magyar forrada
lom és az emigráció vezérének hatalmas életműve-és történelmi szerepe 
maradt számos vonatkozásban ismeretlen Az első világháború előtt 
még azt az anyagot sem gyűjtötték illően egybe, ami már akkor is hozzá
férhető lett volna. S midőn az 1880-ban Kossuth által megkezdett s 
később Helfy Ignác, majd Kossuth Ferenc által folytatott, de mindvégig 
hézagos „Irataim az emigrációból' utolsó (XI—XIII.) köteteiben reform
kori cikkeire s beszédeire került a sor, kiadói észrevehetően politikai 
szempontból „szelídítve“ a szövegeket, igen hiányos és pontatlan anya
got tettek közzé. Az első világháború után megnyíltak az addig elzárt 
bécsi levéltárak is. de az ellenforradalmi korszak nem sietett fehasználni 
az alkalmat Kossuth összes müveinek kiadására. S hogy ma lehetőség 
nyílt arra, hogy Kossuth Lajos iratainak teljes kiadása meginduljon, ez 
összefügg azzal az érdeklődéssel, amellyel az 1848-as forradalom 100 éves 
évfordulóját megünneplö magyar köztársaság éppen történetünk haladó 
és forradalmi korszakai és azok aktív, igenlő harcosai felé fordul.

A centenáris tudományos programm keretében kialakult terv első 
szakaszában Kossuth reformkori iratait bocsátjuk kritikai kiadásban a 
nyilvánosság elé. E reformkori sorozat, melyet a Keleteurópai Tudomá 
nyos Intézet rendez sajtó aló, a következő részekből fog állni: I. az 
Országgyűlési Tudósítások, II. a Törvényhatósági Tudósítások és Kos 
suth 1837-i perének iratai, III. Kossuth hírlapi cikkei, beszédei, levelezése, 
egyesületi és pártszervezési iratai, valamint IV. országgyűlési tevékenysé
gének forrásanyaga az 1847/48-as országgyűlés berekesztéséig. Ezzel egy- 
időben az Országos Levéltár megkezdte Kossuth 1848/49-es kormányzati 
iratainak egybegyűjtését. A távolabbi tervek pedig felölelik Kossuth 
emigrációs iratainak teljes, a FONTES-sorozatban eddig megjelent köte
tek anyagát kiegészítő kritikai kiadását is.

A jelen munka az Országgyűlési Tudósítások mindeddig kiadatlan 
hatalmas anyagának első kötetét nyújtja. A tervezett öt kötetből a má
sodik és harmadik kötet nyomdai munkálatai már szintén megindultak. 
A kötetek elosztásánál egyedül az arányosság szempontját vehettük



6 ELŐSZÓ

figyelembe, mivel sem az országgyűlés tárgyalásai, sem Kossuth fogal
mazványai nincsenek úgy tagolva, hogy természetes elválasztó vonalak 
adódnának. A Tudósításokban mind a 344 számon át összefolynak a ke
rületi, országos és főrendi ülések tárgyalásai, ezért a tájékozódás meg
könnyítése céljából az egyes számok elé kiemeltük a tanácskozások tár
gyát, a szöveget pedig ennek a kiemelésnek megfelelően tagoltuk. A VI. 
kötetbe egy nagyobb tanulmányon kívül, amelyik Kossuth vállalkozásá
nak történetét adja elő, kerül majd az Országgyűlési Tudósításokkal 
kapcsolatos levelezés, hivatalos iratanyag, életrajzi jegyzetek, név
mutató, könyvészeti tájékoztató.

A z Országgyűlési Tudósítások végtelen kitartással és szorgalommal 
írt lapjainak, Kossuth ez első nagy s mindvégig legnagyobb terjedelmű 
munkájának közrebocsátását nem indokolatlanul kívánta már régóta a 
szakirodalom. Jelentősége elvitathatatlan, tekintsük akár Kossuth egyéni 
fejlődése egyik alapvető dokumentumaként, akár a magyar reformkor 
politikai, társadalmi és gazdasági problémáinak tükreként.

A fiatal, pályája kezdetén álló Kossuth számára az 1832136-os hosszú 
országgyűlés volt az az iskola, amely politikai egyéniségét kialakította, 
a benne feszülő energiának határozott irányt szabott, s formálódó néze
teit meggyőződéssé, politikai hitvallássá kovácsolta. A kemény, lázas 
munkában, nélkülözések közepette eltöltött évek alatt a Tudósítások 
egyre szaporodó hasábjain nemcsak a stílus tisztulását figyelhetjük meg, 
hanem az ítélőképesség fejlődését is. A szerkesztő a beszédek folyam
ként hömpölygő árjából egyre biztosabban ragadja ki a lényeget, azt, 
amivel az olvasót a politikai és társadalmi haladás irányába akarja for
dítani. Kossuth 1832 decemberében mint ismeretlen, fiatal vidéki ügyvéd 
került Pozsonyba, s 1836 májusában kész politikai íróként távozik onnan, 
s indul a jövendő felé. Felfelé ívelő pályájának érre az első, döntő szaka
szára nélkülözhetetlen forrás az Országgyűlési Tudósítások anyaga.

De bőséges anyagot talál Kossuth Tudósításaiban az is, aki magának 
az országgyűlésnek történetét, s egyben azoknak az erőknek a jelentke
zését kutatja, amelyek a feudalizmusban megrekedt magyar fejlődést 
rövid másfél-két évtized alatt a 48-as forradalom magaslatára lendítet
ték. A magyar reformkor igazi története nem írható meg azoknak az 
erőknek alapos ismerete nélkül, amelyek a hosszú országgyűlés sokszor 
meddőnek látszó vitáiban mérkőztek egymással. S az, aki úgy véli, hogy 
az országgyűlés történetének forrásanyaga megvan az egykorú — egyéb
ként is nehezen használható —■ országgyűlési napló és irományok köte
teiben, az nem veszi figyelembe, hogy ezek a kötetek csak a rendi tábla 
o r s z á g o s  üléseinek jegyzőkönyvét tartalmazzák s teljesen hiányoz
nak belőlük a kerületi ülések és a főrendi tábla ülései. Már pedig a tár
gyalásra kerülő kérdések sorsa a kerületi ülésekben dőlt el: itt vívta 
harcát a haladó és a konzervatív tábor, itt hangzottak el a legtüzesebb 
beszédek, s az itteni harc eredményeként kialakult törvényjavaslat mar



ELŐSZÓ 7

többnyire csak megerősítés végett került az országos ülésbe. Nem tar- 
tamazzák a kinyomtatott jegyzőkönyvek a főrendi táblai üléseit sem, 
ahol a rendi táblától átküldött javaslatok körül egy kis haladó csoport 
vívott reménytelen harcot a konzervativizmusba merevedő feudális 
nagyurakkal. A kerületi ülések s a főrendi tábla üléseinek tárgyalásait 
szinte kizárólag csak Kossuth Országgyűlési Tudósításai őrizték meg az 
utókor számára; ezek teszik a Tudósítások szövegének lényegesen na
gyobbik részét. Végül tisztában kell lennünk azzal, hogy a múlt század 
harmincas éveiben, Széchenyi Hitel-e mellett, Kossuth írott Tudósításai 
adták talán a legnagyobb ösztönzést az élénkülő politikai közvélemény
nek. Ezeket olvasták a vidéki kaszinókban, a nemesi kúriákban, a megye- 
székhelyek hivatalaiban s az ismeretlenségből kiemelkedő újságíró véle
ménye nemcsak a nemesi közhangulatot befolyásolta a reform irányába, 
de gyakran hatással volt azokra az utasításokra is, amelyeket egy-egy 
közben felmerült kérdéssel kapcsolatban a megyék pótlólag küldöttek 
követeiknek. Kossuth írott hírlapja hozzájárult ahhoz, hogy a magyar 
közvélemény az országgyűlés évei alatt a reformerek látszólagos kudarca 
ellenére is nagy utat tett meg előre; ugyanekkor sokszor túl részletes
nek látszó közlései éles fénnyel világítanak be a magyar feudalizmus 
társadalmi és gazdasági szövevényébe, melynek korhadó, megmereve
dett rendszerét egyre érezhetőbben rázta a töke készülődő forradalma.

Tisztában vagyunk azzal, hogy az Országgyűlési Tudósítások ki
adása nem pótolja a leghosszabb rendi országgyűlés okmányainak s a 
vele kapcsolatos kormányzati iratoknak forrásszerű kritikai kiadását. 
Számoltunk azonban azzal, hogy ez utóbbiak kiadására történettudomá
nyunk sürgetőbb feladatai mellett belátható időn belül nem kerülhet 
sor; ezért igyekeztünk kiadványunkat teljessé tenni s olyan jegyzetek
kel ellátni, amelyek történeti forrásként való felhasználását jelentősen 
megkönnyítik. Ezért közöljük a Tudósítások azon (90—115.) számait is, 
amelyeket Kossuth huzamosabb távollétében (1833. nov. elejétől 1834. 
jan. végéig) szerkesztőtársa, Orosz József fogalmazott. A jegyzetelésnél 
viszont elsősorban arra törekedtünk, hogy rávilágítsunk a tárgyalásra 
kerülő kérdések történeti előzményeire és kapcsolataira, s mindenütt az 
olvasó kezébe adjuk azokat a szálakat, amelyek segítségével mind az 
országgyűlést a maga egészében, mind annak egyes tárgyait át tudja 
tekinteni. Viszont eltekintettünk olyan jelentéktelen kifejezések, stílus
fordulatok magyarázatától, amelyek a kor klasszikus, közjogi vagy egy
házi műveltségének lecsapódásai s a tárgy megértésére semmi befolyá
suk nincs.

A kiadás alapjául Kossuthnak az Országos Levéltár Vörös Antal- 
féle gyűjteményében lévő sajátkezű fogalmazványa szolgált. Ebből a 
fogalmazványból azonban hiányoznak az 1—17. és a 19. számok; hol
létük bizonytalan. Feltehető, hogy a szerkesztés első heteiben még nem 
is alakult ki a sokszorosítás alapjául szolgáló fogalmazványnak az a for-
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mája, amelyhez Kossuth aztán a 18. számtól kezdve az utolsó, 344. számig 
következetesen ragaszkodott. A z 1—17. és 19. számot a Magyar Ország
gyűlés Könyvtárában található, meglehetősen rossz másolatból pótol
tuk, azért abból, mert a hozzáférhető példányok között egyedül ez tar
talmazza azokat a pótlásokat, toldalékokat, amelyekkel Kossuth a vál
lalkozás első heteiben leveleit kiegészítette. A z Orosz által fogalmazott 
90—115. számokat, valamint az ugyancsak hiányzó 89., 131., 135., 137. és 
153. számokat, továbbá a 162. szám 3—4. oldalát a Magyar Nemzeti Mú
zeum kézirattárában lévő Quart. Hung. 447. és 1358. jelzetű kéziratok 
ból pótoltuk. A első hetek anyagának kiegészítéséhez felhasználtuk a 
fentieken kívül Kossuthnak azt a bővebb jegyzőkönyvét is, amelyről a 
3. szám d) pontjában (96 l.) megemlékezik és amelynek töredékei az 
Országos Levéltár K o s s u t h - A r c h i v  gyűjteményének 505. és 506. 
fascikulusában találhatók. A szövegközlésnél általában alkalmazkodtunk 
a betűhív közlés szabályaihoz: megtartottuk a helyesírásnak azokat a 
sajátosságait, amelyek a kor helyesírását jellemzik; de nem ragaszkod
tunk feltétlenül azokhoz az ingadozásokhoz, amelyek éppen a kor helyes
írásának kiforratlanságából származnak. A szövegben a helyesírás fej
lettségét illetően észrevehető különbségek vannak a Kossuth eredeti 
fogalmazványából származó és a többé-kevésbbé rossz másolatokból 
pótolt részek között. Az eredeti szövegben előforduló rövidítések közül 
csak az állandó jellegűeket nem oldottuk föl.

Kossuth reformkori iratainak egybegyűjtését, rendszerezését és 
sajtó alá rendezését Kosárv Domokos igazgató vezetésével a Kelet
európai Tudományos Intézet Történettudományi Intézetének munka- 
közössége végzi. A jelen kötet sajtó alá rendezése elsősorban Barta 
István intézeti tanár munkája. Egész történettudományunk hálával tar 
tozik a Miniszterelnökség Centenáris Ügyosztályának azért a messze
menő és megértő támogatásáért, amellyel a munka kiadását lehetővé 
tette.
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Állandó rövidítések

K és R, KK és RR
Rk
SS
SS et OO 
főRR, főRk 
xr
7-ber, 8-ber, 9-ber, 10-ber

— Karok és Rendek 
=  Rendek
-= Statusok
— Status et Ordines 

Főrendek
=  krajcár
— szeptember, október, november, 

december



1 .

a)
1832 december 17

A megyei követek előkészítő konferenciája.

b)
1832 december 19

A rendek első, formális kerületi ülése.

c)
1832 december 19 

Országos ülés a rendek tábláján.
Tárgy: A személynök megnyitó beszéde és az országos ülések 

naplójának kérdése.

d)
Pótlások és toldalékok.

II.] Az országgyűlés ünnepélyes megnyitása és a királyi előterjesz
tések. (Dec. 20.) [II.] Érdekességek az új országgyűlésről. [III.] A dec. 

26-iki és 27-iki kerületi ülések előzetes rövid összefoglalása.

a)
Pozsony, Decemb. 17. 1832.

A sok időt vesztő tisztelkedések között estveli 5 órakor conferen- 
tiát, vagy is inkább ismerkedési egybe gyűlést, tártának a Megyék 
Követjei a Vármegye kissebb palotájában. Conferentiába szokás szerént 
a Megyék Követj ein kivül más senki sem hivatalos, s ezen egybe gyű
lésből ki szokott tiltatni a nyilvánosság, ámbár valamint a Kerületi 
ülések az Országos üléseknek, úgy a Conferentiák a Kerületieknek 
elő készületjeik gyanánt tekintődhetnek. Ez úttal még is némelly ifjak 
meg jelenvén ki tiltások felől szó vala, de Borsiczky pártolá a nyilvá
nosság ügyét, s benn maradtak. Fel fedeztetett, hogy az udvar nem 
kíván Pozsonyon kivül meg hivatni küldöttség által, s tudva lévén hogy 
az Egri Érsek lészen az ő Felsége meg köszöntésére az 1-ső Országos 
ülésből ki rendelendő küldöttség szónoka, némellyek kívánták hogy 
az Országos rendek nevében mondandó beszédjét előre közölje. Azon-
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ban az illyen szónokság gyakorlásának módja felől annak idejére fel 
tartatott a tanácskozás s ez úttal oda hajlott a többség kívánsága, hogy 
a Pcrsonálissal minden esetre előre tudassa beszédje foglalatját. Egyéb
iránt a követek az első országos ülés előtt Kerületi ülést óhajtván tar
tani, December 19-én reggel 9 órára Kerületi, 10 órára pedig Országos 
ülés hirdettetett.

b)

1-ső Kerületi Ülés December 19.
Elölülők a Posonyi s Abauji 1-ső Követek (Fekete, Komáromi).
Fekete mint előlülő jelentvén hogy bé vett szokás szerént Abaujjal 

az Előlülést el foglalja s köszönti a Rendeket,
Komáromy: Nem lévén semmi kir. elő terjesztés a meghívó Leve

lekbe közölve, az Országos tárgyak felől nem gondolja az úttal el kezd- 
hetőnek a tanátskozást s azt véli, a Jegyzők és Bírálók kinevezésével 
kellene foglalatoskodni, de mint hogy 10 órára Országos ülés hirdet
tetett, nem kelletik e ezt is el halasztani, a RR Ítéletére bízza.

Eüzesséry küldőinek egyenes utasításánál fogva kívánja ő Felségé
nek kijelenteni minden egyébb tárgyak előtt az Országnak azon való 
köz örömét, hogy atyai szivének ifjú Királyunk élte veszedelmczteté- 
séből eredhetett keserűsége az Isteni gondviselés által szerentsésen cl 
távoztatott, az úttal óhajtaná egyszersmind az Ország azon köz óhaj
tását újítani, hogy ő Felségök hív Magyarjaik közt lakozzanak, végre
3-or azt ki az ifjú Király meg támadtatásakor első vala szerentsés mint 
szabaditó a gyilkost meg foghatni,1 a Magyar indigenák közzé técndő 
önkéntes emeltetés által kívánja jutalmaztatni, valami magyaron hangzó 
„fy“ p. o. Hivfy forma predikátummal.

N iczky: Ezekbe nem kíván ereszkedni s a presidium elő terjeszté
séhez ragaszkodik, de a Diárium vitele eránt a Rendeknek bővebb 
tanátskozását óhajtaná.

D ubravitzky is igv vélekedik, azon hozzá adással hogy a Bírálók 
kinevezése előtt minden esetre tudni kell, a Personalis kiket rendelt a 
Diárium vitelére.

Presid[ens]: Ez tehát a szerént fog a Personális ő M[éltóságána]k 
jelentetni, ez úttal az idő rövid volta miatt a Jegyzők sem választatván.

c)

1-sö Országos Ülés Decemb. 19-én.
A Rendek Táblájánál a Personális egy fontos s igaz mérséklett 

szabadályossággal (liberálismussal) tündöklő írásból mondott beszéd
del nyitá meg az Ország Gyűlését, sokszori tetszés szakasztá félbe 
nevezetes beszédjét. Elő terjeszté, hogy Hazánk 40 Esztendei várakozá
sának tellyesedését foglalja magába a jelen Ország Gyűlésének előre 
ki jelelt köre. Meg emlité mit vár a Rendektől az Ország, s a közvéle
mény, hogy ezen Ország Gyűlésétől várja az Adózó nép súllyos terhei
nek könyitését, az Igazságnak égbe kiáltó szava tekcrvényes, költsé

1 V. Ferdinand ellen 1832 aug. 9-én Reindl nyugalmazott kapitány kísérelt 
meg merényletet.
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ges, hosszas perlekedéstől ment kiszolgáltatását, a Nemzeti Szorgalom 
érdemlett gyümöltsét, a külső s belső bátorság erőssödést, a hijjános 
törvények miatt az administratio eggyes ágaiba bé tsuszott vissza élések 
el törlését, — ezek s a Nemzeti köz jó létt a jelen Ország Gyűlésébe 
vetett remények s várakozások az RR. tanátskozásainak terhes de Fel
séges tárgyai, meg emlité hogy a Köz szükségeihez alkalmaztatva, javitm 
ujitni szükség. De gyengéden érdekelvén a leg közelebb múlt fél
századnak egy részint borzasztó történeteit, más részről bámulásra 
méltó elő haladásait, úgy hiszi hogy a némely szerentsétlen nemzetek
nél véres bukások a határ nélküli újítási vágy, és a régihez makatsúl 
ragaszkodás közötti hartznak következései, vigyázva haladjunk a régi 
építményen, nehogy javítás közbe kezeink között töredékek maradja
nak, csak az a biztos ujjitás, midőn a jelen szülőije, a jövendő uno
kája a hajdani kornak. Érzé a Personalis helyheztetésének betsét, melly 
ditső rendeltetés feküdjék vállain, midőn illy tanátskozásoknak vezér
letét látja magára biztatva, nehéz ösvényen Haza fiúi bizodalommal 
támaszkodik a Rendeknek, Országunk választotjainak böltsességekre, 
kezet fogva kíván ő haladni a Rendekkel, mert úgymond közös sor
sunk, közös nyereségünk, közös veszteségünk, mert közös a Haza. Véres 
betűkkel van év könyveinkbe a meghasonlás bé írva. Uram távoztasd el 
a szerentsétlenséget, éljen a Király! éljen a Haza!

N émeth az Eszterg. Kapt. Követ je felel a Rendek nevébe, tellyes 
bizodalmát s minden ki telhető munkásságot ajálva.

Person [alis] a Fő Rendek meg köszöntésére küldötséget nevez,2 3 * 
a szónok N émeth ki is Deákul köszönti a Fő Rendek Tábláját, ahol az 
alatt a Nádor Ő Cs. Kir. Fő Hertzegsége meg nyitó beszédjére a Kalotsai 
Érsek válaszolt. A Rendek Táblájának viszont meg köszöntésére kül
döttséget nevez a Fő Hertzeg.

Pechv (Pest) meg ütközéssel tapasztalja hogy midőn már a múlt 
Ország Gyűlésén határozás történt az eránt, hogy az üzenetek is 
magyarul készüljenek s küldődjenek a Fő Rendekhez, mégis a Ren
dek Táblájának szónoka idegen nyelven idvezlé a Fő Rendeket, kül- 
dötjeitől egyenes utasítása lévén a Honni nyelvet minden képp elő 
mozdítani, végzést óhajt, hogy az többé ne történjen.

Person [alis] : A köszöntő beszédeknek semmi diplomaticus követ
kezései nem lévén, e részben meg szünhetőnek vélné a RR. aggodalmát.

1A Fő RR. küldötjei meg érkeznek.8 Püspök Szepesy mint szónok 
magyarul idvezli a RR.

Pronay ujjitja a Péchy előterjesztését azon hozzá adással hogy 
ámbár ő is meg eggyezik abban, hogy a köszöntő beszédeknek diplo
maticus következései nintsenek, de Hazai nyelvünket diplomaticus 
tekintetre óhajtja mindéképp emelni.

Person [alis] nem ellenkezik, tsak azt véli, megszűnhet az aggo
dalom s a végzés fel függesztődhetik, még illő alkalommal bővebben 
fognak a RR. a tárgy felett tanátskozni.

2 A küldöttség 22 tagjának nevet 1. Felséges I. Ferenc ausztriai császár, Magyar 
és Csehország koronás királyától Pozsony szabad királyi várossába 1832-ik esz
tendőben, karácsony havának 16-ik napjára rendeltetett Magyarország gyűlésé
nek Jegyző könyve. (Továbbiakban: Jegyzőkönyv.) Pozsony, 1832/33, I. k. 5. 1.

3 A pécsi püspök vezetésével Gróf Zichy Ferenc főlovászmester, gróf Győry
Ferenc és Lányi Imre főispánok, gróf Pongrácz József, gróf Eszterházy Mihály.
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D ubravitzky: A z aggodalom tsak akkor szűnik meg, ha ez a 
Napló Könyvbe a szerént bé megyen.

Person[alis] : Minden kéttség kívül, jelenti hogy ő Felsége még 
ma incognito meg érkezik. Plathy ítélő Mester a Ceremóniáié Direc- 
toriumot el olvassa,4 a Felséghez Küldötség neveztetik.5

Füzesséry meg ujjitja a Circulusba tett elő terjesztését, mint
hogy ugv mond küldői meg hagyták hogy ezt a tisztelkedések után 
azonnal tellyes erővel igyekezzen sikereztetni.

PataYnak az elő terjesztés 1-ső 2-ik szakassza ellen nints észre 
vétele,6 de a javallott Polgárosítás (Indigenatus) ellenkezik a múlt 
Ország Gyűlése azon végzésével, hogy azon tisztelet senkinek sem 
adasson, aki nem kéri7

Füzesséry: Ezen határozásról semmit sem tud, de ha úgy szólna 
is, ha régenten egy Török fejért Nemesség adatott, annyival inkább 
adódhatik ezen esetbe.

B. Sztojka: A z ifjú Király meg szabaditásának öröm érzetébe 
kéttség kívül minden magyar osztozik s ez ő Felsége előtt tudva, de 
sok törvény hatóságok által jelentve is van, az Indigenatus vagy más 
jutalmazás iránt majd annak idejébe lehet szóllani (Helyes!).

Person[alis] : Ezt maga is igy látja jónak, úgy is a Bereghi 
Követ azt adá elő hogy küldői az elő terjesztett tárgyakat a tisztel
kedések után kívánják fel vetetni, a tisztelkedéseknek még vége nints. 
Jelenti továbbá, hogy a Rendeknek a múlt Ország gyűlése 35-ik ülésé
ből ki jelentet kívánságok következésében8 a Fő Hertzeg Nádor 3 tervet 
készítetett, a Rendek mostani sokakra nézve alkalmatlan ülésének 
helyesbb el rendelése eránt, ezeket tehát által fogja adni tanátskozás 
véget, a Diárium eránt, hogy az mentői sebessebben s pontosabban 
vitessen gondoskodni kívánván jelenti, hogy ezentúl a Királyi Táblának 
6—7 tagjai fognak azzal foglalatoskodni s a nyomtatásra, mellyet az 
egymással vetélkedett, de már összve eggyeztetett Posonyi három 
könyv nyomtató egyesitett erővel fog vinni, Markovits Kir. Tábla 
Bírája ügyelend, reményű ezen intézetek bé fogják az Ország e rész
beni óhajtását tölteni.

Fekete mint Circularis Előlülő a RR. azon circularis végzését 
jelenti, hogy a Diárium vitele eránt az RR. különösen kívánnak tanáts- 
kozni.

Person [alis]: Messziről sem gondolta ezt hátráltatni vagy meg előzni, 
tsupán azt véli, kötelességét tellyesitette, midőn maga részéről meg tette

4 Az országgyűlés ünnepélyes megnyitásának rendszabását 1. Felséges I. 
Ferenc ausztriai császár, Magyar és Csehország koronás királyától Pozsony sza
bad királyi várossába 1832-ik esztendőben, karácsony havának 16-ik napjára ren
deltetett Magyarország gyűlésének írásai. (A  továbbiakban: Iratok.) Pozsony, 
1832/33. í. k. 2. I.

5 Az üdvözlő küldöttség tagjait 1. Iratok I. k. 12. 1.
6 T. i. V. Ferdinánd üdvözlése s a felkérés ellen, hogy lakjék az országban.
7 Az 1830-i országgyűlés nem hozott ilyen határozatot. Csak azt mondta ki 

(dec. 7.), hogy azok az indigenák, akik a honosítási taxát nem fizették meg, tör 
lendők, a jövőben pedig nem iktathatok törvénybe azok, akik fizetési kötelezett
ségüknek előbb nem tettek eleget. V. ö. az országgyűlés Jegyzőkönyvével 209. s 
köv. 1., valamint trásai-val, 445. s köv. 1., 457. 1.

8 Ugyanezen országgyűlés jegyzőkönyve 225. 1.
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a mit tehetett, emlékezteti egyszersmind a RReket, hogy a Nappló 
könyv gyakran kevés számú bírálók miatt maradt el, kéri a RReket 
tegyenek e részben sikeres intézetet.

Füzesséry: Commitenseit minden mások előtt, a Personalis ékes 
beszédjével kívánná meg örvendeztetni.

P erson[a lis] : Minden megye kívánságát betsesnek tartja s addig is, 
mig azon beszéd, a szokott utón nyilvánossá tétetne, ha éppen kívántatik 
szívesen szóigái Beregh Vár [me] gye követjének, a maga példányával 
(nevetés).

Plathy jelenti hogy Király ő Felségéhez a Fő Rendek Táblájától 
is ki van a kiildötség nevezve.9

A KK. és RR. szent lélek segittsége meghívására a Megváltó 
Templomába mennek, a misét Pyrkcr érsek mondja.10

1 óra Délbe az Agyuk durrognak, az Udvar meg érkezett.

d)
Leg ujjabb.

[I.] 20-ik December. Felséges Királyunk mai napon tartott Királyi 
Beszédje végével a Fő Hertzeg Nádornak által adá, ugyan tsak a mai 
elegyes ülésbe fel olvasott Királyi Propositiokat, mellyeknek summás 
foglalatja ezekből áll: ö  Felsége kívánja az Országos Rendszeres mun
kákat fel vétetni e következő rendel:

1- ször Az Urbariálét, mert az 1790-ki 35-ik TCzikkely által tsupán 
ideiglenesen lévén az Urbárium el fogadva, legfőbb ideje hogy a Földes 
Ur, és Jobbágy közötti költsönös visszonyok végtére positivus törvé
nyek által el határozhassanak.

2- or A Juridicumot és Cambio mercantilét.
3- or A Contributionale Commissariaticumot a Regnicolaris Con

scriptio munkájával s az innen folyó Portalis rectificatioval, ezeket 
praeferentialéknak tekintvén.

4- er Következve óhajtja fel vétetni a többi rendszeres munkákat 
is u. m. a Publico Politicum, Commertiale, Montanisticum, Ecclesias
ticum, Literarium, Banderiale operatumokat,n

5- ör Előre lehetvén látni, hogy ezen Ország Gyűlése a törvényes 
határ időnél sokkal hosszabbra fog terjedni, óhajtja a Király, hogy a

” Tagjait 1. Jegyzőkönyv I. k. 14. 1,
10 Az első (dec. 19.) országos ülés hivatalos jegyzőkönyvét 1. Jegyzőkönyv 

I. k. 1. s köv. 1. — Mindkét — a kerületi és országos -— ülésről Kölcsey Ország
gyűlési Napló-ja, (Minden munkái. Harmadik bővített kiadás. Budapest, 1886. 
VII. k. 15. 1.) a továbbiakban: Kölcsey.) Éppen csak megemlíti naplójában Szé
chenyi. (Viszota Gy.: Gr. Széchenyi István naplói. Budapest, 1934. IV. k. 358. Ι
Α továbbiakban: Széchenyi.)

11 Az 1827. évi 8. te. által kiküldött országos bizottságok reform javaslatai, 
a munkálatok, 1830-ban kiilön-külön jelentek meg nyomtatásban Pozsonyban: 
Opinio excelsae regnicolaris deputationis . . .  pro pertractandis in consequentiam 
articuli 67: 179011 elaboratis systematicis operatis articulo 8. 1825/7 exmissae.. 
címmel
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Követek diurnumainak ki által s melly erányzatba leendő vitele iránt 
már most előre tanátskozzanak az Ország Rendei, kiknek is a Felség, 
az adózó nép lehető meg kémellését szivekre köti.

6-or A Limitanea Commissiókra a Regnicolaris pénztár helyett 
262,606 ftkat 29 xrokat pengőbe praenumeráiván az Aerarium, gondos
kodjanak az RR. hogy az mi hamarébb vissza fizettessen, kedves léssz 
a Felség előtt, ha ez az adózó népnek terheltetése nélkül fog meg 
eshetni.

Ez a Királyi elő terjesztéseknek rövid tartalma.12 A meg üresült 
egyik korona őrzői méltóság bé töltése iránt holnap fog a Királyi Pro
positio közöltetni s evéget Elegyes Országos Ülés tartatni.

[II.] Toldalék. 

Nro 1.

Pozsony December 19. 1832.
Első pillantatra is érdekes dolog az Ország Gyűlése, ámbár nagy 

elbizottság volna már most meg akarni határozni, miilyen politicus 
árnyékolatu leend a többség. A veteranusok közzül vannak némely 
notabilitatusok, de sok név keveset, sok rosszat is ígér. A hizelkedést 
Füzesséry a Bereghi, a popularis oppositót Péchy a Pesti Követ kezdék, 
s Pronay a derék erősen pártolá. Füzesséry még Patayba s báró 
Sztojkába, sőt a Personalisba is oppositiora talált. Ä méltán magasztalt 
Nagy Pált minden politicus nagy tisztelettel fogadja, Pázmándytól 
sokat vár a közönség, nem kevesebbet Somsitstól, Pronaytól, Borsitzki- 
tól, ezek az eddig ki jelelt vezérek.

Meg hívtuk az Ur lelkét, hogy szállja meg sziveinket, adja Isten 
az Úri lélek ne szállott légyen meg igen vastagon, mert úgy mi lessz az 
Uraság alatt szenyvedő népből, vidébimus quid feret aetás, én azt tartom 
az éjj el múlik s ki hasad a hajnal, ha bár a kakas el felejtet is kukori- 
kolni, mert nem ez, hanem a természet törvénye hozza el a reggelt.

Azt gondoltuk a Pozsonyi 2-ik követ Benyovszky, az esmeretes 
Pesti Ügyvéd. Nem az, egy pensionatus kapitány, aki jelenté felsőbb- 
ségének, ha kívántatik meg vál pensiojától; de a követtséget le nem 
teszi. Szép Character vonás, pensioját meg hagyták.

A fő Hertzeg Nádor gyengélkedő egésségű, nem tudom hogy· fogja 
bírni a terhes munkát, de amit terhes betegsége felől Pesten meséltek, 
sült hazugság.

Költsey alkalmasint Circularis Jegyző lessz.a>
Mostani szállásom Neustift gasse Stampfl Ház.

a) Az összegyűjtött toldalékok között (K ossuth-A rchiv 506. 305— 6.1.) e helyen ez áll: Költsey alkalm a
s in t C ircularis Jegyző lesz —  az észnek különös vonásai vannak, sokak közt is szem be tűn ik  m agába vonult 
külseje, s ezen benyom ást az esm éretlen elő tt neveli öltözetjének a tem érdek aranytól tündöklők között — 
egyszerűsége.

12 A királyi propositiók teljes szövege: Iratok I. k. 3. s. köv. 1. A dec. 
20-iki második országos —- elegyes — ülés jegyzőkönyvét I. Jegyzőkönyv 14. s 
köv. 1. —- V. ö. Kölcsey. VII. k. 16. 1-, Széchenyi, IV. k. 359. 1.



KOSSUTH AZ ORSZÁGGYŰLÉSBŐL 17

Ujjabb.
20-ik December.

A December 20-iki Ülésekbe sok más idegenek között jelen volt 
Maison Marschal Frantzia nagy követ is Lutrov Követségi Titoknokkal13 
s több angolyok.

A Császárné, a Nádorné, az Udvari Dámák mind magyarba valá- 
nak öltözve.6!

Midőn az Országos Rendek küldötsége a Királyt üdvözlő s ő 
Felsége felelt, a Kalotsai öreg Érsek minden Udvari feszes Czeremoniák 
félre tételével, a nélkül hogy a Fő Udvar mesternek vagy Isten tudja 
kinek alkalmatlankodott volna, egyenesen a Felséghez járult ezen 
szavakkal: Rogo humillime dignetur tradere dictionem. A Király egész 
szívességgel által adá, sőt a Királynét előre avertiroznia kellett, mert 
Felséges Asszonyunk már kérést sem várt, hanem önként adta által az 
Érseknek ezen szavakkal: Hier haben sie die Anrede.14 Ezeket másszor 
az Udvar Mester hivatal által szokás ki eszközleni hogy az RRnek 
tudtára adathasson mit feleltek a Felségek.

Ma dél után 4 órakor kezdődik az Audientia, a Követek a Fő 
Ispánnyok által, akiknek pedig Fő Ispányok nints, a Fő Cancellár által 
ki vezettetve rendre udvarolnak.

[III.] Rendkívüli toldalék.
Minden nap 4, 5 óráig tartó kerületi ülések lévén, ez által a mostani 

kurta napokban a physicus idő annyira el foglaltatik hogy az összve 
írásra az éjszakánál egyébb idő nem marad, az írást pedig Cancellistáim, 
bár többet drága pénzzel fizetek, úgy nem győzhetik, hogy minden 
posta nap a posta elindulásáig történt minden vitatások rendjét adhas
sam, legalább a Tanátskozások resolutumát adom tehát, utolsó pillanta- 
tig, a vitatások rendje következni fog.

December 26-án Circuláris Ülés. Határozás: a Kerületi üléseknek 
Napló Könyvek légyen,15 szerkesztődjön a törvényhozó Test Tagjai, nem 
éppen a Megyék követjei által, bírálják meg a ki választott Censorok,

b) K ossuth  bővebb Jegyzőkönyvének töredékében (K ossuth-A rchiv 505. 734—35. 1.) az ünnepségekről 
ezek olvashatók: A K irály s K irályné Ó  Cs. K ir. Felségök m egköszöntésére rendelt küldöttség nevében, a K alo t
sai Érsek m int Szó szólló je lentést teszen, —  P lathy  íté lő  M ester, valam int a köszöntő beszédeket úgy ő Felsé
gök felelettyeit is felolvassa.

O rszágunk Rendei a K irályi Szék körül a prim atialis palotában öszve gyülekeznek, —  sz. lélek m eg
hívása a prim atialis kápolnában — Fels. K irályunk M agyar C sászár-H uszár G eneralisi form a ruhába öltözve 
szokott m óddal a K ir. Széket elfoglalja. —  A Fő C antzellár honi nyelven szól a R R hez —  beszédjének rövid 
foglalatja oda megy, hogy elérvén a M agyar azon régen óhajto tt ó rá t, m időn a K irály  és N em zet egyetem ben 
kívánják, hogy a törvényhozó T est, az 1790-ki 67. tezikkely hagyom ányából reá háram lóit kötelességet tellye- 
sítse , szirtesnek, és örvényesnek.nevezi a pályát, de bisztatja a R R ket, el ne csüggedjenek, m ert maga a K irály, 
ő  maga a bölts kalauz, hallják ő te t, s kövessék a m ire szóllít, a hová vezet szentséges szent szava — E z u tán 
következett a K irályi beszéd, — m elyben a tzélba vett nagy m unkák szerentsés végrehajtására m egkívántatott 
lelki erő, álhatatosság, s ellátás (providentia) példájául polgári alkotványunkat a m aradéknak csonkulatlan ált 
adó őseink erényeit álítván fel, örök tartozásnak nevezi, hogy a hazai szerzem ény helyes elrendelésének őseink
tő l kapott ditsőségét bölts törvények által erősítve, nevelten s gazdagítva botsájsák a m aradéknak által a SSok. 
— Ezt tűz te  ki maga is királyi gondjai vég határául, hiedelm esen álítván , hogy a köz jó úgy lesz tsak  elérhető, 
ha kedvelt m agyar népének virágzására in tézett szándékait, egész kézséggel s fiúi bizodalom m al fogják a R R  
?lősegélleni. —  Beszédje végével, akarattyának bőveb to lm átsait, a K ir. terjesztvényeket által nyújtá a Fő H er- 
czeg N ádornak, kinek is az O rszág Rendei nevében m ondott hódoló beszédjét m eghallgatván, éljen kiáltások 
között eltávozott. —  A K arzaton  (G allérján) jelen volt a Császárné K irályné, a F ő  H erczeg N ádornak H itvese, 
s 3 gyerm ekei, a fia H erczeg Sándor magyar gyalog katona form a ruhába, az Asszonyságok az udvari D ámákkal 
eggyüt m ind M agyar ruhában.

15 Marquis de Maison; Alphons I.utteroth 3. követségi titkár.
14 Az üdvözlő beszédeik és válaszok szövege: Jegyzőkönyv, I. k. 14. s köv. 1.
15 Eddig csak az országos ülések tárgyalásairól vezettek jegyzőkönyvet; 

ezek 1790/91 óta nyomtatásban is megjelentek. 2
2 K ossuth: Oi'sziííííryíilési tudósítások I.
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mivel (szörnyű gyávaság a miatt a természeti Justol el állani) reménység 
nints hogy a Kormány a nyomtatást meg engedje, dictaturán irattasson.

December 27. Circularis Ülés. Napi Rend a Kir. Propositiók, 
conclusum: preferenter gravaminek, amellyekhez még kedvező resolutio 
nem érkezett, mindenek előtt representáltassanak, az operatumok nem 
a propositiókba ki szabott rendel, hanem a 1825/30-i Ország Gyűlések 
állapodásai szerint úgy vevőd jenek fel, hogy első a Commerciale, 2-ik 
az Urbariale, 3-ik a Contributionale Commissariaticum s a népnek 
materialis java immediate ezen 3 által lévén érdekelve, ezen 3 együtt 
terjesztessen sanctio alá. Gravaminális Deputatio neveztetik. Tagjai 
Pázmándy, Nitzky János, Nagy Pál, Justh, Prónay, Novák, Komáromé, 
Bernáth, Szinyey, Groff Andrássy, Böthy, a városok közzül Havas, 
Wagner (most már Vághi). Ezen Deputatio fogja a Circularis Jegyzők 
áltál fel teendő 3 Nunciumot előlegesen meg rostálni.

1 Hogy a Diaeta Pestre által tetetődjön.
2. örvendő fel írás az Ifjú Király meg szabaditásáért.
3. Felelett a propositiókra s a praeferentiálék eránt. Az ülés végé

vel szóba jővén, hogy az ország köz kívánságai közzül ne kellessék e 
némellyeket a preferentialékhoz tsatolni p o. a Circulatiót1'1 vagy leg 
alább amellvek összve függésbe vagvnak, p. o. hogy a Törvények magya
rul készüljenek, — minthogy az idő késő volt és sok követek már el 
oszlottak, az utasítás holnapra halasztatott.

Az Ifjú Király elég terhes beteg, hogy Decem. 28-án élete meg
tartásáért köz Imádság rendeltetett a Nádor meg hagyásából.

2.
a)

1832 dec. 21
Rövid kerületi, országos és elegyes ülések.

Tárgy: Koronaőr választása.

b)
1832. dec. 22

Kerületi ülés a rendeknél.
Tárgy: Jegyzők, censorok választása, a naplókönyvek kérdése,

új ülésrend

a)
December 21-én Reggeli órakor Kerületi Ülés.
A megyék követjei közönségesen sérelemnek veszik, hogy a tegnapi 

napon elegyes ülésbe ki hirdetett kir. előterjesztéseket a Personalis el 
felejté a követek palotájába republicáltatni, ámbár sokan a követek 
közzül azoknak ujjulag a szokott mód szerént való meg hallgatására 
nyomba a tegnapi elegyes ülés után ön palotájokba összve gyülekeztek, 
meg bízatott a presidens, adja ezt a Personalisnak tudtára azon ki jelen
téssel, hogy ezen el mulasztást azonnal hellyre hozatva látni kívánják.

111 A magyar katonaság elkülönítését.
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Ezután hosszas vetélkedés volt arról hogy a korona őrzői méltó
ságra nézve mai napon közlendő candidatiót a választás előtt nem 
kivánnyák e a SS. észre vételeiknek elő adhatása tekintetéből a magok 
Országos külön üléseikbe fel vétetni, sok követek ki jelentették hogy 
küldőiktől azon utasítások van, hogy G. Keglevich Gáborra adják 
szavokat, aki ezen méltóságot ideiglenesen viselte.

Pázmándy ugv vélekedik hogy SSnak jussok lévén minden elő
fordulható Országos tárgyak eránt tanátskozni tulajdon ülésekbe, a 
Personalis kérettessen meg, jelentse ki az elegyes ülésekbe, hogy az RR. 
ezen jussokkal a korona őrző választására nézve is élni akarnak.

Bezerédy is azt tartja hogy az Írásbeli cautelák az SS. jussait ele- 
gendőleg nem biztosítják, tsak a gyakorlás szerez biztosságot, a mellyet 
személly eránti deferentiából el mellőzni káros.

A többség magát Komárom Vármegye követjéhez tsatolja ámbátor
Pronay említésbe hozván az eddig gyakorolt módot, melly szerént 

a választás a Candidatio után nyomban az elegyes ülésben szokott 
meg történni, nem látja által, mért kellessék e részbe ép akkor tenni 
változtatást, midőn a többség magát előlegesen is G. Keglevich Gábor 
ideiglenes korona őrzőre nyilatkoztatá. Annyival inkább, mivel a 
voxolás rendje, s módja még tsak majd a publico politicum operatum 
felvételével fog el határoztatni, s a beszéllő nem tudja, miként döntetne 
el a kérdés, ha a SS. külön tanátskozván, a Fő Rendekkel meg hason- 
lásba jönnének.

Pázmándy azt feleli úgy mint másszor, egyébb aránt nem a választás 
gyakorlása, hanem csak a candidationak republicatiója s a lehető észre 
vételek előadása véget kíván ő a propositio meg hallgatása után az SS. 
palotájába külön összve ülni.

Még többen is kívántak szóllani, de a presidium kérte a Rket hogy 
ha Komárom Vármegye Követjének indítványát elfogadják s a Perso- 
nalisnak tudtára adatni kívánják, ezen hírül adásra időt engedjenek az 
elegyes ülés előtt, melly elő terjesztésbe a többség megnyugodott s 
minek utánna

Palótzy ki jelentette, hogy committensei a korona őrzői méltóság
nak időközben provisoria surrogatioval szokásba vett bé töltésébe a 
választás szabadságának practicus sérelmét látják, az ülés el oszlott és 
a RR. elegyes ülésre egybe gyűltek a Fő Rendek Palotájába, ahol is az 
ülés kezdete előtt a circularis praesesek által értesítettek, hogy elősször 
az SS. palotájába fog ülés tartatni, hová által is mentek. Ezen

2-ik Országos ülést,
a Personalis azzal nyitá meg hogy értésére esvén a RRnek azon 

kívánsága, hogy a propositiokat a magok tábláján kívánják republicál- 
tatni, azt ezennel egész készséggel telyesiti s ezt hamarébb is tette 
volna, ha RRnek ezen kívánságát tudta volna.

A Palatinalis Ítélő Mester fel olvassa a propositiokat.
Person[alis] jelenti hogy a Nádor s a Fő Rendek várakoznak 

az SSra.
Egy követ1 panaszolkodik hogy az elegyes ülésbe a követ hellyét 

mások foglalják el, akiknek talán sem ülések, sem voxok nints.
Person[alis] ajánlja, hogy ezen panasz el hárítása tekintetéből a 

Rendek kívánságát bé fogja a Nádornak jelenteni.

1 Zólyom megye követe, Radvánszky.
2*
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Palóczy ismételi azon terjesztését hogy a korona őrzői hivatalra 
provisorie a Király ne nevezhessen, mert az által in praxi a választás 
szabadsága meg köttetik, de szükség sints a surrogatiora, mert a Király 
minden 3 esztendőn tartozván Országos Gyűlést hirdetni, ha ez alatt 
eggyik korona őrzőnek halála történne, addig mig más ország Gyűlése 
tartatik, a másik őrző el viheti az úgy sem igen bokros hivatalt. Nfográd] 
V [arme] gye2 3 követe azt adja hozzá, hogy surrogatio csak akkor történ
hessen, ha idő közbe mind a két korona őrző meg halálozna.

Komáromy ellenkező vélekedésbe van, minthogy az 1715-iki 38-ik 
T. Cikkely 4-ik, 5-ik s utolsó §-a a királynak egyenesen kötelességévé 
teszi, hogy őrző nélkül ne hagyja a koronát.

Person[alis] : az Abaúji követtel egy véleménybe van mind azért, 
mert a surrogatio törvényen épült szokás, mind azért, mivel az őrzésnek 
természete az, hogy az eggyik a másiknak ellenőrje, ha tehát az eggyik 
fogyatkozik, azon nemzeti kints őrzése is biztosság béli hijjányt 
szenvedhetne. Egyébb eránt Borsodnak javallatja bé megy a Jegyző 
könyvbe.

Bezerédy (Tolna) a candidatio és választás közt időt kér a tanáts- 
kozásra.

Person[alis] : Ezt is bé ikattatja a Jegyző könybe, egyébb aránt fel 
szóllitja a Rendeket, hogy a választásra nézve a bé vett szokásnál 
maradjanak.

2- ik elegyes ülés vagy is
3- ik Országos ülés reggeli 10 órakor.
A Candidatio fel olvastatik.* Kandidálja a Király G. Keglevich 

Gábort, B. Révay Jánost, Szilasy Jósefet, köz fel kiáltás által el válasz- 
tatik Keglevich, a Nádor concludálja a választást, az el választót korona 
őr deákúl köszön, beszédje végével Madatsányi a Liptói követ fel kiált, 
haljuk magyarul, — nagy lárma: magyarul, magyarúl.

Palatin [us]: A választás meg esvén, bé kell a választót őrt confirma
tio végett a királynak mutatni, a véget szükség hogy a Rendek a prima- 
tialis palotába menjenek a Felséghez. De az RR. kevés számmal jelennek 
meg ott, holott is a Királynak G. Keglevichet confirmatio végett a 
Nádor presentálja, Keglevits a Hitet letészi s a Felség kegyelmét meg 
köszöni.4

b)

December 22-én Kerületi ülés. (Rövid foglalatja.)
Presidium] a voltak. A Napi Rend Circularis Jegyzők, Censorok 

választása, a Diárium szerkesztésének módja.
Sok vitatások után határoztatik: l-o) minden kerületből 8 Censor, 

összvesen 32 választasson, egyszerre 4 foglalatoskodjon s egy tsapat 
3 ülést censuráljon, tartozzanak a Censorok l-o controlleria Jegyzeteket 
vinni; 2-o) minden ülés Nappaló könyve harmad nap alatt Censurálva

2 A hivatalos Jegyzőkönyv szerint: Gömör vármegye. (Kossuth későbbi 
fogalmazványa szerint is Szilassy Ferenc, Gömör követe.)

3 A dec. 20-i decretum szövege: Iratok, I. k. 6. s köv. 1.
4 A hivatalos jegyzőkönyv a dec. 21-i 2. országos és 2. elegyes, vagyis 3. 

országos ülést együttesen 3. ülésnek mondja. Jegyzőkönyv, I. k. 27. s köv. I. — 
V. ö. Kölcsey VII. k. 20. 1.
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s ez után 24 óra alatt nyomtatva légyen; 3-o) a Napló könyv két pél
dányba vitessék, a Censorok mind a kettőt írják alá. s egyiket pró 
controlleria magoknál meg tartsák; 4-o) Censura után a Diariumban leg 
kissebb változtatást ne tehessen akár a Personalis akár más akár ki is;
5-o) ha a szerkeztetők és Censorok meg nem eggyezhetnek, terjesszék a 
kérdést el ítélés véget a RR. eleibe.5 6 *

Jegyzői választás, Ghyczy, Borsitzky, Somsits deprecalják, el válasz
tatnak: Fekete (Posony), Siskovits (Baranya), Költsei (Szatmár) és 
Bernáth (Ung).

A Városok igen igazságosan részvételt kértek a Censurába.
G. A ndrásy, Bezerédy, Csapó, Radvánszky s többen pártolták, a több

ség által a Coordinatiora8 re legal tat tak, igen kellemetlen vittatás.
G. A ndrássy a Diaetalis Ujjságot ujjra indítványba hozza, sokan 

pártolják, a többség külön ülésbe kíván az iránt tanátskozni. A 32 
Censor per scrutinium fog választatni más nap.

A 22-ik Decemberi Kerületi ülés vitatásainak rendje.
Majthényi (Hont): Az eddig gyakorlott szokás által nem véli a 

Törvény hozó testet annyira meg köttetve lenni hogy attól, ha bár hijjá- 
nossága felől meg győződik is, el állani ne lehessen, sőt hatalmába lévén 
javitni, a javítás kötelesség. A Napló könyvnek szerkesztésére hogy 
az hűségesen, pontosan és függetlenül vitessen, fel ügyelni igen méltó, 
mert a Napló könyv l-o) A Jus Publicum kút forrásának tekintődhetik, 
sok nevezetes kérdésekbe szokás annak tartalmaira hivatkozni, 2-o) azon 
Irovány, mellyből a követek magokat Committenseik előtt legitimálhat
ják, de az eddig gyakorlott mód meg felel e ezen fontos rendeltetésnek, 
a Bírálók egyébb foglalatosságok által le tartoztatnak, s az Ország 
Gyűlési Elölülők önkények szerént nyirbálják a Diáriumot. Censorra 
tehát nints szükség, hanem a Parlamentáris Jegyző könyv minden hét 
végén az RR. által Országos ülésbe megy, ott kiki maga szavának leg
jobb bírálója lehet, igv meg szűnik a Presesek által gyakorlót önkény, 
s a Nappaló könyv megnyeri azon hitelességét, mellyel bírnia kell, hogy 
Czéljának meg felelhessen.

W agner (Sopron Várossá): Ezen Diplomaticus Iroványok a Kir. 
Városokat is illetik, ezeknek követjeik is feleléssel tartoznak küldőik
nek és igy méltán meg kívánhatják, hogy ők is részt vegyenek azon 
fel ügyelésbe, ha vallyon enuntiatioik hellyesen mennek e bé a Jegyző 
könyvbe, kéri hogy a Diplomaticus munkákra rendeltetni szokott 
küldöttségekből ki ne zárattassanak, s a Bírálásba is részesíttessenek. 
Tudna esetet mutatni, midőn Városi Követek egyszersmind Protonota- 
riusok és igy Ország Gyűlési Jegyzők is voltak, a leg ujab idők ellen
kező szokása nem árthat, mert a RRnek hatalmokban van a parlamen
táris munkálodásokba bölts bé látások szerént javításokat hozni bé, 
így 1790-től több nevezetes változások történtek, az Izenetek magyarra 
változtattak, a mi még ennél is több, a tol a protonotariusok kezéből 
el vetetett s a Circuláris Jegyzőknek adatott, a szokás nem árthat az 
Igazságnak, és igy kérése telyesitését méltán reményű, mind azért mivel 
igazságos, mind azért mivel a Törvényhozási rész vét princípiumain épül.

5 Részletesebben olv. 25. s köv. 1.
6 A városok közjogi helyzetének szabályozására, aminek a reformbizottsági

javaslatok tárgyalásakor kellett sorra kerülnie.
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Böthy azt hiszi, ki rekesztve Hintsenek, de a választás bizodalmát 
erőltetni nem lehet.

Balogh (Bars) és Marczibányi ellenkeznek mind addig, inig a kir. 
városok királyi peculiumok lesznek s nem coordinálódnak.

G. A ndrássy: A  Coordinatio kérdését, hová a principium tartozik, 
nem akarja praeocupálni, de valamint Törvényhozói tekintetbe a 
Városokat nem Királyi peculiumnak, hanem a Törvény hozó Test 
integráns részének tekinti, úgy Sopron Várossá követjének kérését 
igen igazságosnak, s a dolog rendjéből természetesen follyónak látja. 
Hogy szóllani van Jussok a városiaknak, (Voxok mineműségére nem 
erczkedvén) senki sem tagadja, ha ez van, természetesen van Jussok 
felvigyázni, hogy a mit szóllanak a Napló könyvbe bé és hellyesen bé 
menjen, nevelni kell a költsönös bizodalmát, s ha a kornak lelke közelí
tést ajánl, a köz Jó azt kívánja, hogy az SS egymáshoz mentői szoros- 
sabb kötelékkel kapcsoltassanak.

Fekete: Igaz, de a principium messze vezet, a Városok meg nem 
függetlenek, választások hibás, a Committenseik nintscnek törvényhozói 
választókká qvalificálva. Nationalitások tsekély, a köz lélek közöttök 
ki felylődve nints. Követjeik a kamarának responsábilisek, mert a 
magistratusnak nem lehetnek, hogy lehet egy Magistratus választó 
Test? Az Electa Communitás7 egy maga magát örökkön redintegráló 
külön test. A Polgárság mindenből ki zárva, elébb ezeknek meg kell 
változni, addig ha személlyes bizodalma van is egy vagy más városi 
követ eránt, a mint van, és méltán van, nem lehet bizodalma a város 
szerkeztetésénél fogva.

Majthényi (Bars): Fogadjuk el Hont Vár[me]gye javallatját azon vál
toztatással, hogy nem a hét végén, mert hat nap alatt a mondottakról 
könnyű meg felejtkezni, hanem úgy mint a Vár[me]gyék gyűlésein ülésről 
ülésre authenticalodjon az RR által a Napló könyv. Ekkor Censor nem 
kell, s a városokra nézve szóba jött kedvetlenségekre vezethető vitatás 
magában meg szűnik.

(Folytatása következik.)

Toldalék Nro 2-o.
Pozsony, December 23.

A tegnapi Circulusba a Censorokra nézve el határozott scrutinium 
az Elölülők által összve számíttatván, a resultátum fel olvastatott és 
igy Censorokká választattak

Dunán innen: Dunán túl: Tiszán innen: Tiszán túl:
1. Pronay
2. Justh
3. Duibraviczky
4. Otskay
5. Benyovszky
6. Balogh
7. Majthényi Antal
8. Marczibányi

1. Pázmándy
2. Deák
3. Nagy Pál
4. Nitzky János
5. Somsits
6. Ebergényi
7. Csapó
8. Rohontzy

1. G. Andrássy
2. Komáromy
3. Szinyei
4. Petrovay
5. Szirmay
6. La Motte
7. Dókus
8. Jekclfalusy

1. Hertelendy
2. Atzél
3. Bene
4. Böthy
5. B. Frényi
6. Asztalos
7. Császár
8. Vav János

7 A városi nagyobb tanács, a „választott község“.
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Folytatódván a kerületi ülés, minthogy a Presid[ens] minden Hét 
elején változik, most a sor Nyitra és Zemplén v[árme]gyékre került és 
igy Presidium] Otskay, Dokus-

További Napi Rend az ülések elrendelése eddig igy vált:

Királyi Tábla

Person [alis] :

( 'lerus
Duna Mellyóki Tisza Mellyóki

Jász
Megyek Megyék

Kun

Hajdú

Absent.
Városok Városok

Most így lesz:

Királyi Tábla

Person[alis]

V[ármo]-
gyék

Városok
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Az ülések a következő renddel terjesztődnek cl:
Középső Asztal

A Megyék Követjei egymás mellett.
jobb oldal bal oldal

Íj Pozsony 2|  Nyitra

l \  Vas j*} Trentsin

gj Szala gj Liptó

l \  Somogy gj Bars

io j  Györ
Q)

jgí Veszprém

12} Fehér Zólyom

J4J Mosony u [  Pest

l e j  B á ts S Í Á rv a
17 Szerémi l-ő követ 17 Szerémi 2-ik követ

Baloldalt levő Asztal

1. Abaúj 
5. Szepes 
9. Ugocsa 

13. Arad

Követek szemközt
2. Zemplén
6. Gömör

10. Bihar
14. Tcmes

3. Ungh
7. Heves

11. Csongrád
15. Krassó

17. a Turopolyai Követ

4. Szathmár
8. Beregh

12. Békés
16. Posega

Jobb oldalt lévő most alkotott asztal 
Követek egymás mellett

jobb oldalt bal odlalt

Sopron Sáros

4 } N ográd 1}
Z abolts

g> K om árom 3
Borsod

71
gj H on th SÍ

T o rn a

B aranya ω! M arm aros

jg j  Esztergom ül Csanád

I 4 } T olna Í31
14) T orontal

jg j  Thurócz 15)
16) Verőeze
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A Király tegnap 8 óraikor Bétsbe utazott, az audientzián nagyon 
kegyes és szokottan egyszerű egyenességü vala, az Urbariale operatumot 
minden mások előtt fel vitetni el határozott erős akaratja, személlyes 
passiója telik a rendszeres munkák törvényi alkotásába, eo reponit 
gloriam Regiminis, mondá a Fő Cancellár, s beszéllik hogy a Felség 
naponként imádkozik, hogy Isten addig tartsa életét, mig ezeket bé 
fejezve látandja. Némelly követekhez igy szóllott: „Auf die Seite mit 
Euren Instructionen“. Követ Uraknak mégsem volna tanátsos ezen 
Intést követni, mert az Evictiót ki vállalja magára, de nints mit azon 
mondáson tsudálkozni, Monarchák meg szokták tsak ön akaratjokat 
követni, mert tehettségekbe van, s Urunk szándékának tisztaságában 
azt gondolja, ezt más is igy teheti.

Azomban az Operatumok fel vételének rendje felől a Követek 
külömböző értelembe vágynak, sokan nem a ki jelelt Rendet, hanem 
előbb a Pfublico-] Politicumot, mások a Commertialét óhajtják, sokan 
a Renden nem igen aggódnak, hanem azt kívánják meg állapíttatni, 
hogy bár Concertatio alá menjenek is a végzések, de törvénnyé ne vál
janak, mig a Kormány és Nemzet közötti kérdések el nem intézteinek.

3.

a)
1832 dec. 22 

Kerületi ülés.
Tárgy: A naplókönyv és az országgyűlési újság kérdése.

b)
1832 dec. 23 

Kerületi ülés.
Tárgy: A napló, az országgyűlési újság és a törvények csak magyar 

nyelven szerkesztessenek.

c)
1832 dec. 24 

Kerületi ülés.
Tárgy: A napló és az országgyűlési újság ügye.

d)
Toldalék.

A szerkesztő észrevételei a városok szavazati joga és az országgyűlési
újság kérdéséhez.

a)
Folytatása az 22-iki Kerületi Tanátskozásoknak.

D ókus a Napló Könyv hitelessége felől gondoskodást kíván, de azt 
a köz ülésbe el érhetőnek nem véli, a gyorsaság tekintetéből a Censorok
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számának nagyobbitását javalja, fel maradván minden Követnek észre 
vételi juss, hitelességet gondol szerezni a Censoroknak alá írásával.

Ebergényi (Vass) figyelmezteti a RR, ki költségén ülnek itt, hogy 
az ország 42 Esztendei várakozásának várja gyümöltsét, azértis a 
javallott authenticatioba idő vesztést lát, a Napló könyv eddigleni 
hijjános voltának kút forrását Censori tapasztalásából ott látja, hogy a 
már censurált Diariumot a Personalisok annyira corrigálták, castigálták, 
inig minden erejéből ki vették, azért: l-o) több Censor légyen, hogy 
sokáig ne maradjon a bírálás, 2-o) a Personalis s más akárki a Censura 
után minden bé follyástól zárattason el.

Borsitzky: A Censura ellen van, ugyan is, mit ér az ollyan Censura, 
a mellynek két superrevisora van, nem az áll meg amit a Censor, hanem 
a mit a Personalis és Palatinus akar. Ezektől várjuk e ezen Diplomaticus 
Ok-Levél hitelességét? Autenticalja a törvény hozó test, nem kerül ez 
sok vitatásba, mert kiki magának legjobb bírája s változtatást sem fog 
merni senki, mert a Törvény hozó Test, tsak ugyan több akár mellyik 
praesesnél, néki leg alább nincs appetitusa az ollyan Censurához, a 
mellyet még kettő is supercensurál.

Pronay: A Vass Vár [me] gye részéről elő terjesztett hijjánosságokat 
tsak ugv gondolja orvosolhatni, ha l-o) a szerkeztétől toll a Királyi Táb
lától el vétetik és sebes Íróknak adatik, 2-o) ha a Censura nyilvános lessz 
s enunciatióinak bé iktatására minden Követ fel ügyelhet, 3-o) ha a 
Personalis bé avatkozása tsak az ő tulajdon beszédére szorittatik.

Pázmándy: Ha a Diárium a régi mód szerént vittetne, ő is Hontal 
voxolna, de a Censura jó el rendelése a RR. hatalmokba van, quod multi 
curant nemo curat, emlékezzenek meg a RR. az 1830-iki Adó iránti fel 
írásra, ez köz ülésbe hiteltetett, s mi nevezetes részek maradtak ki a 
Magyarból.1 Két példányba vitessen a Diarium, a Gépsorok írják alá. 
egyiket vegyék magokhoz s ha ezután is változtatás történne, tsak egy 
példát tegyenek a RR., senki sem fog merni többé tulajdonukhoz 
hozzá nyúlni.

Benyovszky: Félne ha a Diarium minden Szava Juris publici princí
piumnak vétetne, a sebességet teszi első feltételül.

Justh (Turótz) hangos éljen között először életében magyarul, fel
tartván a Deák szollás jussát, ha érzelmét magyarul ki fejteni nem 
tudná, óhajtja, hogy a Diárium helyes orgánuma légyen a nyilvános
ságnak. erre a pontos sebesség kívántatik, a mondottakhoz azt adja 
hozzá, hogy a szerkeztetők és Censorok közt hasonlás történvén vala- 
melly kérdésbe, a Statusok tegyenek ítéletet.

Fekete: A z eddig szokásban volt 8 Censorok hellyet 32-őt javall, s 
ezek között Dubravitzky úgy kívánja a munkát el osztatni, hogy négyen 
foglalatoskodjanak együtt, minden ülés Jegyző könyve harmad nap 
alatt Censurálva s 24 óra alatt nyomtatva légyen. Hát a Fő RRnek soha 
sem lessz e Diáriumja?

Csapó (Tolna) kívánná, de ha a RR. nem engednek napló könyvekbe 
idegen bé folyást, úgy tartja a Fő RR. sem fognak engedni. A városok 
kérését pártolja, őket a publicitáshoz szoktatni, s a Rendeket egymás
hoz közelíteni óhajtja.

Mart[z] ibányi: Nints más mód, el kell a tollat a Királyi Táblától 
venni, mert ők a Kormánynak kötelezetjei, s független szabad nemzeti 
képviselők kezébe adni. Á Fő Rendeket nézve nem szeretné mind azt

1 Az 1830. dec. 13-i feliratot 1. ez országgyűlés húsai-ban, 458. s köv. 1.
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nyomtatva is látni, a mit a Fő RR. Tábláján gyakran hallani kell, a 
városokat hellyesebb Coordinatióig várakozásra kéri, most még hibás 
rendszereknél fogva kevés Nemzeti erőt tapasztal bennek.

Wagner: A választás másutt is hibás, nem csak a városokba s ennek 
nem ők az okai, hanem a volt Törvény hozók, miért nem segítettek a 
bajon, emiatt nem lehet a Városoknak természetes jussait el venni, 
legyen bár hibás a választás, de nem törvénytelen, káros volna a fej
lődni kezdő köz lelket ujjabb el kedvetlenitéssel kezdetben gátolni, 
mikor kerül a Városok coordinatiojára a sor? a mind eddig elő forduló 
organicus intézetek iránt ne légyen e jussok fel ügyelni, vallyon mon
dásaik hellyesen mennek e bé a Jegyző könyvbe.

G. A ndrássy: Három Ország gyűlésén lévén tanúja a nyilvánosság 
köz kívánásának, ez úttal eggyesül ugyan a többek által javallott inté
zetekbe, de mind ezen módokat elégtelennek látván, az Ország Gyűlési 
Újság cránt felfogja a fonalat ott, ahol a múlt Diaetán meg szakadt,2 
jelenti hogy recursusok történtek, de válasz s engedelem nem adatott, 
nem' tudja már most a recurrensek hagytak e fel a Dicasteriummal, vagy 
a Dicasterium az újsággal, ezen tárgyba Pronay javallatjára külön ülésbe 
kívánnak a Rendek tanátskozni.

Otskay: A Diariumra nézve azon ki fejezéssel él, hogy a Personalis 
ne merje magát másba avatni, fsak amit maga beszéli, emlékezteti a 
Rendeket a ’Circularusoknak nőttön nevekedő fontosságára, ezeknek 
feljegyzését, s nyilvánosságát óhajtja, ezen elő adást támogatja élőről 
N itzky (Vass) mert tapasztalta, hogy Circulusokba a leg szebb elő ter
jesztések történtek, az Országos ülésekbe mind el enyésztek, pedig olly 
hamar sem a Lelki esméret meggyőződése, sem az Instructio nem vál- 
tozhatik.

£ est városa követje a Városok függetlenségének gyengéded kérdé
sébe kéri a RR fontolják meg, hogy ha felülről szorittatnak s az SSban 
nem találnak támaszt, hol vegyenek Consistentiát. A Pesti 2-ik Követ a 
vitatás füzébe oda menvén, hogy ők több ezereknek képét viselik, nagy 
resensust támaszt, ujj Systemával vádol tátik.

A Kun Követ: Nem akar semmit erőltetni, de kéri a RR: légyenek 
figyelemmel azon Törvényhatóságra, mellvnek azon érdeme van hogy
165.000 tiszta magyar lelket számol, ha adó és subsidium nevezetes ré
szét viseli. Szerény elő adását mindnyájan igazságosnak tartják, így 
B e r n á t  is, de nem tudja mellyik Égből szállott le a panasz, mert 1830-ikba 
is a Kun Követ volt az Articulusok magyarra fordításával meg tisztelve. 
A Clerus nevében a F.ejérvári Káptalan KövETje, továbbá a H ajdú 
Követ is a Diplomaticus Ok Levelek szerkesztésében rész vételt kérnek.

Riidits (BátsJ Vádolja a Városokat, hogy a Kormánynak szegődött 
követői s a Nemzeti Oppositioval soha eggvet nem értenek.

Bezerédy pártjokat fogja és inti az RR. hogy ha igazságot óhajtanak, 
legyenek mások eránt igazságosak.

Péchy, Hertelendy, Császár, Komáromy, Böthy, Prinyi, Palótzy, 
Rohontzi, Novák, Bene, Aczél, Tisza, Desseőfi, Lamott, Szoika, Klauzál, 
Hegedűs, Torkos, Zmeskál, (Árvái Követ, Magyarul szóll) kiesebb na
gyobb mértékben Komárom, vagy Nográd, Pest, Turócz vármegyék kö-

2 Az 1830-i országgyűlés egyik kerületi ülésén éppen Andrássy György ve
tette fel a diétái hírlap gondolatát. A rendek abban állapodtak meg, hogy a kér
dést akkor fogják megvitatni, ha valamelyik újságíró nem kapja meg az enge
délyt a kiadásra, s panaszával az országgyűléshez fordul.
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vetjeinek értelmekbe szóllanak, így D eák is aki a Napló Könyvnek 
eddig két fogyatkozását látta: 1. Hogy nem ment bé minden, ami mon
datott. 2. Hogy bé ment, ami nem mondatott s ollyan dictiokat lehetett 
olvasni, mellyeknek felét sem lehetett hallani.3 A határozás mind a 
Napló Könyvre, mind a Városokra nézve a múlt Postán meg Íratott.'1

b)
December 23-án Kerületi Ülés.

Presidium]: Otskay, Dókus. A már tudósított Censori választáso
kon kívül Komlósy (Bereg) javallatjára el határoztatik, hogy a Napló 
könyv ezentúl tsak Hazai nyelvven vitessen.

H ertelendy, Bene, G yertyánfy D esseöfi, Z meskái. pártolják. Böthy 
fel hívja a RR. emeljék magok a Hazai nyelvet s a kormánytól ne re
ményijének semmit, mert látták, hogy még annak is gát vettetett, hogy 
az cl választott korona őr választóihoz magyarul szólhatot vo lnál

Komáromi Gyertyánéval a Törvényt is magyarul óhajtja, hogy 
Hazánk végtére eggyesülhessen, mellyet Izráelnek 12 nemzetsége meg
lepett, végre az Elölülők meg bízatnak, hogy a Vármegyék üléseinek 
rendjét tegyék javallatba.5 Ezt

c)

December 24-én Kerületi Ülésbe az Elölülők teljesiték s az ülés 
rendje (lásd a Toldalékot) azon óvással el fogadtatik, hogy az tsak 
interimális légyen és sem a systematica coordinatiora,6 sem a Diaetának 
Pestre által vitele eránt kijelentett Országos Kívánságára nézve7 követ
kezést maga után ne vonjon.

a) E  vita K ossuth  bővebb N aplókönyvének töredékében (K ossuth-A rchiv  505. 739. 1.) így található:
Komlósy (B ereg): Ideje m ár egyszer elhatározni, hogy a N apló  K önyv tsak egy H azai nyelven vitessék.
Hertelendy, Bene tám ogatják.
R advánszky  deákul is kívánnya, hogy a K ülfö ld  is olvashassa, az udvarnak is szükséges. (M iért nem 

ném etül is )
Justh  tek in te te t kér, m agyarul m inden igyekezetjük m ellet is m ég nem  tudó  C om m ittenseire; jusok van 

őt censurálni.
G yertyánffy  (T orontál) a T örvény t is M agyarul k ívánja; keserves dolog, hogy a m agyarnak, ha tö rvé

nyeit érten i kívánja, idegen nyelvre, m agyarázatra van szüksége. K ik nem  értenek m agyarul, figyelmet nem  érde
m elnek; elég idejek volt, szépen hangozó nyelvünket m egtanulni.

Komáromy hasonlót kíván, s azt is, hogy a F ő  R endek is m agyarul üzennyenek, — s így végtére egyesítes- 
sék H azánk, —  m ellyet Israelnek 12 N em zetisége m eglepett, kiknek a több i jó , csak a nyelv rósz. A sok engede- 
lem m el oda ju tu n k , hogy m i fekszünk és ők fejünkre hágnak.

Praesid(ens) : T sak  a D iarium ra szorittsuk  tanátskozásinkat.
B öthy : A  két nyelven v itt D iarium  hibás, m ert külöm bözik a m agyar a deáktól, m int például 1830. az 

adó dolgában. Em eljük m i m agunk nyelvünket s nyelvünk által N em zetiségünket. N e rem ényljünk a K orm ány
tó l im pu lsust: lá ttuk , hogy még annak is gát v e tte te tt, hogy a tegnap  elő tt el választott K orona Ő r választóihoz 
m agyarul szólhato tt volna. —  Péchy instructió jára hivatkozik; m in t  T oron  tál.

K o ts iH o rv á th :  41 esztendő  ólta buzd itta tnak  hazai nyelvünk m egtanulására H azánknak idegen nyelvű 
részei; ennyi idő  u tán  rem énységgel nem  lehet m eg elégedni — a nyelv elővitelében, ha m egálapodunk, annyi, 
m in t ha vissza m ennénk.

B alogh: K ik  a diarium ot deákul kívánják azok fordítassák mások álta l; de ez publico ne történ jen .
D esöffy: C om m ittenseinek egyenes utasításokból —  Zmeskáll teljes m eggyőződésből hogy Árva V [árme] - 

gyének Rendei úgy éreznek, tsak M agyar N apló K önyvet kívánnak. — E lhatároztatik.

3 V. ö. Kölcsey, VII. k. 21. 1., Széchenyi, IV. k. 359. I.
4 L. 20. s köv. 1.
5 V. ö. Kölcsey, VII. k. 22. i.
6 Az országgyűlés szabályozásának a reformbizottsági javaslatok tárgya

lása során kellett előkerülnie.
7 A kívánságot az 1830-i országgyűlés okt. 17-i feliratában fejezte ki. (L. az 

országgyűlés írásai t, 164. 1.)
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H ertelendy, Bezerédy, Palótzy elő terjesztésére meg állapodnak 
a Statusok köz akarattal, minden vitatás nélkül, hogy a Diaetának Pestre 
által tétele praeferenter representáltasson. Üzenet határoztatik a Fő 
Rendekhez.

Fukete (Circul[arisJ Jegyző) fel olvassa a Diarium szerkesztetcse 
eránt tett rend szabásokat, mellyek tegnap a Pázmándy javallatjára 
írásba foglaltatni határoztattak, de az SS. a Conclusumnak írásba fog
lalását tsak ott tartván szükségesnek, a hol az representiatio matériája 
lészen, ne hogy jövendőben a Personalisnak a Szerkeztetés rendje eránt 
tett intézetei szükséges említéséből az következhessen, hogy a szerkez- 
tetés el rendelése a Personalistól függ, D ubravitzky javallatjára az hatá
roztatik, hogy ezen írás tsupán a Preseseknek szolgáljon Directoriumul, 
midőn a tett rendeléseket a Napló Könyvbe leendő bé iktatás véget 
Országos Ülésbe szóval jelenteni fogják.

T örök (Arad) a Diariumot nem tartja a Publicitás elegendő orgánu
mának, Diaetális újságot javall, Ország Gyűlési Censura alatt.

M ajthényi pártolja s vehiculum gyanánt javasolja hogy a Circulu- 
soknak Diariuma szerkesztessen, e kettő által fejlődik ki ama publicitás, 
amely mind azon követnek, a ki kötelességét híven tellyesiti, mind annak 
a ki Commitensi bizodalmát meg tsalá, érdemlett dijt adand. Ezután

Böthy szóll, a Királyi Censurának törvénytelenségét erőssen muto
gatva, az újságra nézve fel fogja a múlt Ország Gyűlési fonalat, hogy 
ha a Redactor a Kormánynál akadályokra talál, folyamodjon a Rendek
hez s ekkor találják fel az SS. magokban az erőt, mutassák meg, hogy 
bár akadályok légyenek is győzni tudunk.

Somsics azt adja hozzá, hogy ezen újság a Circulusok tanátskozásait 
foglalja magába, s ha másképp nem lehet, írassák Dictaturán a Statusok, 
s küldjék széllyel az Országba, meg említi a szerentsés maradjunk szó
val történt Országos Gyűlési állapodásnál fogva a Diploma kérdését 
[l]830-ban eldöntvén, mint vesztek el ezen fontos tárgy felett tartott 
egv pár héti kerületi tanátskozások a publicitásra s Országra nézve.8

Eb'Ergényi: Rettenetes dolognak tartja, hogy egy A.B.C.-es vagy 
Imádságos könyvet sem lehet nyomtatni hogy 5, 6 Censor minden be
tűbe pápa szemjével belé ne buktasson, bár a Circularis tanátskozások 
örökre elvesszenek é? találkozott ugyan egy érdemes Hazafi ki azokat 
[1]830, a feledékenység hínárjából ki ragadta,9 (Orosznak hangos Éljent 
kiáltanak mind az SS. mind az Auditórium), de eggyes ember magános 
munkája nem lehet elegendő hitelességű. Több követek tsipősön pers- 
tringálják a Kormány által gyakorlott Censurát, s mindnyájan ki nyilat
koztatják, hogy azt Törvényes lételünek el nem esmérhetik.

Balogh: Egész erővel akarásra szóllitja fel a RR., fel szóllitást tész, 
adja bé folyamodását aki redigalni akarja ezen Újságot, ha bizodalmát 
nyer, hellyeztetődjön a Könyvnyomtatóval együtt a Törvény hozó test 
oltalma alá.

N agy Pál: A kérdéseket különbözteti 1. Akarunk e Circularis Dia
riumot? 2. Ha ujjságot akarunk, tsak factumot foglaljon e az magába,

8 Az 1830-i koronázó országgyűlésen az alsó tábla ellenzéke V. Ferdinand 
hitlevelét az 1702-ikitől eltérően, ezt kibővítve akarta megállapítani, a főrendek 
ellenállására azonban belenyugodott, hogy a diploma változatlanul maradjon.

8 Orosz József „Ungarns gesetzgebender Körper auf dem Reichstage zu 
Pressburg im Jahr 1830. Sammt Aktenstücken und Anmerkungen“ c. munkájának 
(Leipzig, 1831.) I. kötetében a kerületi ülések tárgyalásait is részletesen ismerteti.
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ekkor minek az ujjság, küldjük szét a Diariumot, ha szabad Journált 
engedünk, kívánják e a RR. Censurálni, ő tudni akarja a Nagy Publicum 
ítéletét.

Pázmándy: Egv ollyas ujjság, mint a Constitutionell10 kívánatos volna, 
de ha már most ennyit akarunk, semmit sem érünk el, minden nagy 
dolognak kezdete tsekély, ne szaporittsuk az akadályokat. Maradjunk 
az [1]830-ki presidialis kijelentés vonalán, (ezt Dokus ex praesidio ki
jelenti) ha valaki folyamodott, engedelmet nem nyert, tégyen panaszt, 
ekkor lessz ideje ki vívni.

H ertelendy: A z igaz jussért haszontalan esedezni borzad, törvény 
által kíván a sajtó dolgán segíteni.

Borsitzky: Ha meg engedjük hogy ezen újságot a Királyi Censor 
despotizálja, ollyan lessz mint a Pozsonyi újság,11 12 «den 17-ten ist die 
49. Sitzung punctum», mit ér az illyes Újság, mit lehet ollyan Kormány
tól várni, a melly holmi gvardianoknak adja által az Ország jussait, kik 
azon vakmerőségre vetemednek, hogy még a Törvény hatóságok vég
zéseinek kinyomtatását is gátolják. Just koldulni a Törvény hozó test 
méltóságának derogál, Circulare Diariumot Censuráljuk mi, az Ujjságra 
adjunk telyes szabadságot.

G roff A ndrásy a Journalismusba s a sajtónak bokros kérdésébe 
nem kíván ereszkedni, ő tsak a Circularis tanátskozások rendjét kívánja 
redigáltatni, akármelly név alatt szerkesztéssé akárki, a SS. authentical- 
ják (ne censurálják), igy hitelességet is nyer, a ki vitelhez is van remény
sége.

N agy Pál ezt Amphybiumnak tartja, se Diarium, se újság, leg
nagyobb illiberalitásnak véli azt vélni, hogy még a Diárium redactioját 
is gátolhatja valaki — tellyes szabadság az Újságnak.

Bezerédy: Oda is eljutunk valaha, most mint Komárom, nem hiszi 
hogy azon moralis sujj, a melly a Nemzetnek itt ki jelentett köz kíván
ságán fekszik, a Kormány által tekintetbe ne vétessen.

Számos enunciátiók után Conculusum: 1. A Circulusoknak légyen 
Diariuma, szerkesztés módja felől, tanátskozni fognak a RR. a jövő ülés
ben. 2. Az Újságra nézve a[z l]830-iki fonalat-veszik fel a RR., ha a folya
modás utján akadályokra talál a szerkeztető, jelentse magát, pártfogolni 
fogják a SS.’2

d)
December 24.
Két tárgy volt érdekes eddig. 1-ör a városok rész vételt óhajtottak 

a Napló könyv bírálásába, 2-or a Diaetalis Újság. A kettő nemű maté
riáiét ád a követek politikai meg ítélésekor. Az l-ő feletti vitatásokból az 
tettzik ki, hogy az Aristokratikus lélek még mód felett hatalmas, azon 
ellen vetések, hogy a városok még nem függetlenek, választási Rend
szerek, s egész coordinatiojok hibás, Nemzetiségek ki felytődve nints, 
tekintetet érdemlő ellen vetések lennének, ha arról lenne szó, hogy 
minek előtte ezen fogyatkozások meg orvosoltatnak, tanátsos c a váro
soknak nagyobb törvényhozási részvételt, voxaiknak nagyobb nyomos-

10 Le Constitufionnel, 1815-ben indult, népszerű, mérsékelten liberális pá
rizsi lap.

11 Az 1764 óta megjelenő Pressburger ZeUting.
12 V. ö. Kölcsey VII. k. 24. s köv.' 1.
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súgót adni, ez által a v[árme]gyék ellen talán súlyt formálni? magam is 
azt tartanám nem, de mikor tsak arról van szó, szabad légyen e nekiek 
fel ügyelni hogy amit az engedett, nem szélesített határok között, mint 
a Törvény hozó test tagjai mondanak, híven be mennek e a Napló 
könyvbe,' s ez is meg tagadtatik tőllök, az igazságtalanság s nem csak 
annak adja jelét, hogy a polgári rend felemelkedését gátolni akarja az 
aristocratia, de azt is mutatja, hogy privilegiált jussaihoz még ott 
sem enged közelítést, hol a privilegiált jussoknak a közelítés távol
ról sem ártana, sőt használna, mert azon egy érdeknek részvényes- 
sei szaporodnának, én úgy hiszem kapni kellene rajta, ha valaki a maga 
tetteinek publicitást óhajt, aki ezt óhajtja az jó utón indult, mert a bűn 
futtya a világosságot, s a publicitás által ki fejlődött köz vélemény erő
sebb garantiája a képviselés hellyes teljesítésének, mint minden 
Instructio, és csküvés, ez tartja egy kezében a polgári érdem koszorút, 
más kezében azon ostort, mellynek tsapásai előtt sok hatalmas ember 
szégyennel átokkal tetézve szállott le magas állásáról, aki igasságos nem 
tud lenni mások jussai eránt, a szabad sem tud lenni, az ő szabadsága 
licentia. A 2-ik kérdés feletti vitatás világos jelét adá annak, hogy a 
magyar könnyen hévül, könnyen hül, olly szép lelkesedéssel fogtak a 
dolog pártolásához, azt lehetett hinni hegyeket mozdít ezen egyesült 
akarat, Dubravitzky szépen mondá, ha valaha kételkedtem volna, most 
meg győződnék, hogy a Nemzeti életben minden elvetett kis mag idő 
jártatva gyümöltsöt hoz, imé melly lelkesedés fejlet ki az 1830-ki kis 
szikrából, szép azon pillanatban, midőn mondódot, igaz is volt, de egy 
pár óra alatt tsendesedtek az indulatok, a meg állapított mivet életre 
kellett hozni, módokról kellett gondolkozni, s mi lett a resultatum? 
semmi. Köz lélekkel törvénytelennek deciaráiják a Censurát, s még is el 
ijjed tőlle egy Törvényhozó Test, nem mer velle meg vívni, mert nem 
remél győzni, nem bízik erejébe, s hatalmát jussaival egyenlő méltóságra 
nem képes emelni.

Böthy azt mondá „mutassuk meg hogy győzni tudunk“. Szegény 
ábrándozó, aki győzni akar, annak nem kell előre kétségbe esni, aki 
azon meggyőződéssel megy a hartzba, hogy meg fog győzetni, az már 
meggyőzettetett.

December 26.
Szép remények, kik a Nemzet kép viselőinek bátor állhatatosságok 

eránt való bizodalomra épültetek, Isten veletek. Ma a Circularis Sessiok 
Diariumja iránt az végeztetett, hogy mivel nints reménység, hogy a 
Kormány ennek nyomtatását meg engedje, tsak Dictaturán irattasson, 
rettenetes dolog azt Circulus ülésnek (amelly bár mint ki nézzük is, 
minden esetre diplomaticus fontosságot visel) határozásával ki jelenteni, 
hogy bár milly igazságos légyen is az Országnak valamelly kívánsága, 
ha gondo lyuk hogy a kormány akadályoztatni fogja annak teljesedését, 
jobb előre le mondani, — s ez független Törvényhozó Test, ezek a 
Nemzet jussainak bátor védjei? Dii meliora! mi lessz belőlünk azon 
kérdésekbe, mellyek kormány, s nemzet közötti visszonyokat fogják 
érdekelni, ezen enunciált gyávaság mellett. Ezen két napi hosszas vita
tások, mellyekbe 107 szónok lépet fel egy más után ,nem tsak hogy 
semmi hasznot, sőt véghetetlen kárt hoztak, nem tudom mi szél fújt 
tegnap előtt s ma közt, de még azok is, kiknek tántorithatatlanságokra 
világot építettem volna, mind megváltoztak. Ez érző szivemnek egy 
keserves nap vala. Nagy Pál leg alább gondolkodásához hív maradt,
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meg mutatta mely alatson fokán állunk az Institutiónak, meg mutatta, 
hogy képzelt szabadságunk, egyenesen ellenkezik azon szabadsággal, 
mellyet némelly más nemzet bír, meg mutatta hogy .szabadságunk olly 
ellenkezésbe áll a természeti Jussokkal, hogy ha azt meg tartani óhajt
juk, a publicitástól félnünk kell.

#
Fel ötlő dolog, hogy a kir. propositiokba a 2-ik vagy is az Urbariale 

és Juridicum után ez tétetik „in quibus coaluerint altissimae sanctioni 
Regiae substernant“13 ez se minden operatum után külön, se mindenik 
végével, hanem fsak ezen kettő után — a Czélzást el találni könnyű!!!6̂

4.

a)
1832 dec. 26 

Kerületi ülés.
Tárgy: A napló és az országgyűlési újság fölötti vita folytatása.

b)
Toldalék.

Kossuth Wesselényiről és az újság dolgában vele folytatott meg
beszélésekről, valamint az országgyűlés tárgyainak sorrendjéről.

a)
Presidium] a voltak. Napi Rend a Kerületi ülések naplókönyve 

szerkesztésének módja. Minekutánna D obúczky magát utasításánál 
fogva a Diaetalis Újság ellen nyilatkoztatta volna ki, a Napló Könyv 
szerkesztésére mindenek előtt a Törvény hozó Test méltóságával meg
egyező tsendet, továbbá több írókat, hogy egy a Tisza, más a Duna 
mellyéki követek, harmadik a többi Tagok enuntiatioira ügyelhessen, 
kíván, s terjesztési eszközül a Sajtót, mellyet a Diariumra nézve az SS. 
szabadságába lenni gondol.

A sztalos attól tart, hogy midőn némelly tárgyakra nézve, nem az 
Instructio, hanem a meggyőződés tészi a tanátskozások alapját, mely- 
lyekre nézve ha hellyesebbről capacitalodunk, az clébbeni véleményről 
eltérni kötelesség, a Circularis ülések Napló könyve által a Követek 
könnyen compromittalódhatnának, elégségesnek tartja, hogy Ország 
Gyűlési Napló Könyv mellett maradjunk.

Balogh: Valamint az Ujjságra, úgy a Napló Könyvre practice kíván 
a nyomtatásba bé menni, nem tartván hellyesnek, minek utánna a tehet
ségig minden meg próbáltatott, a ki viteltől el ijjedni, igy Répásy ismert 
generosae nationi hungaricae vox publica competit.

Ebergényi meg említvén hogy [1]825-től fogva a Magyar Országos 
Gyűlés fontosságát s azt, hogy a Status Tudományba a Magyarok nem

b) Az összegyűjtött toldalékok között (K ossuth-A rchiv 500. 1., 300.1.) e helyen még a következő áll: 
Beszéllik Erdély olyam cdást kül bétestesítés ncorporatio) végett.

13 T. i. a rendek terjesszék fel megerősítésre azt, amiben megegyeztek.
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Trogloditák, a külföld is által látta, s országos tanátskozásaink eránt 
interessalodni kezd, azt véli, hogy midőn a pertractatio nyilvános, és 
sokakat foglalatoskodni látnak, a Kormánynak állana kötelességébe 
kívánni, hogy ezen tanátskozások rendje, nem illy számos hibázható 
szerzők, hanem biztos fel ügyelés alatt, sajtó által jusson a közönség 
tudtára, nem ereszkedik a Lythographia vagy a Prés meg szerzésébe, 
mert a Comitialis méltóság csökkenne, ha a Kormány betűinket egy 
bakkantsossal szélt dönthetné, hanem úgy tartja a nyomtatást a szokott 
utón mindenek előtt meg kell próbálni, hanem a Diarium szerkesztésére 
akárkit is kész meg hízni, RoiioxTzival eggvütt Diaetalis bírálás alatt. 
Péchy követet kíván rcdaictornak, mind ketten pedig terjesztési esz
közül Dictaturát.

Pázmándy A Sajtó mellett szollott ugyan elébb, de bővebb gondol
kodása után itt sok nehézséget, a Dictaturát pedig a kívánt publicitásra 
nézve kevésnek látván, s meg lévén győződve, hogy a Kormány mind 
azért, mivel nekie a Circularis ülésekbe szó szóllója nints, mind azért, 
mert , a Comitialis méltóság csökkenne, ha a Kormány betűinket egy 
a Circulare Diarium typusainak ellene mondana, ez által pedig a Nem
zetnek Censura eránt jussa praejudiciumot szenvedhetne, elegendőnek 
látja ha az Regnicolarc Diarium rendes folyamatja a folyamatban lévő 
újságok által terjesztetni fog, ezen ereszkedésbe nem reményi fel akadást.

Somsics emlékezteti a RR, hogy a Circulare Diariumnak léteire 
hozása, már cl is határoztatott, most tsak a módokról kell szóllani, ő 
Dictaturát javall, de ez által a sajtót ki nem rekeszti, az Újságra nézve 
Bötyvel tart, aki azt mondván, hogy a Censura jussát, a Kormánynál 
lenni tagadván, ha az újság írónak a Kormány akadályt tesz, ebből egy 
consolidált gravamen támad.

PronaY világosan ki jelenti, hogy ámbár utasításában van tcllyes 
szabadságé Újságot kívánni, de ez akadályokról meg győződvén meg 
elégszik azzal a mit Pázmándy javall.

G. Andhássy hozzá tsatolja magát, mind a mellett hogy meg van 
győződve, hogy mi itt nem is érezzük, hogy a Nagy közönség mi hijjával 
van a publicitásnak.

Szabó: Ha egyes Juris dictióknak is jussok van, végzéseiket sajtó 
alá botsátani, mennyivel inkább van jussa a Diaetális testnek. Pázmándy - 
nak azon állítását, hogy itt a kormánynak semmi szó szóllója nints, meg 
tzáfolja, mert minden követnek kötelességébe áll a Királynak jussait 
az igasságig védeni, tehát sajtót óhajt, a Dictatura úgy is fel marad. 
Az Újságra nézve azt véli, a SS. ne tegyék magokat Actorokká, hanem 
légyenek eszközlők.

M a jtiién y i (Hont): A Komaromi Követ, a kivel egyébb aránt ditső- 
ség eggyet érteni, azt mondá, ha az ország ollyat akar, a mit a Kormány 
meg tagad compromittáltatik, ezt nem úgy hiszi, ki az hatalomnak 
engedni kéntclcn, jussát meg el nem veszté, sőt sérelme erőssödik s a 
világ véleményébe a ki vesztet, az a nyertes, igy a[z l]812-iki meg taga
dásra azt felelték az RR. Felséges Urunk helytelenül arrogalod magad
nak ezen just, sufficiat palam1 * 3 negasse. Az Ujjságra nézve Bőtvvel tart, 
s itt sem fél hogy a Sajtó eránti princípiumot sértené, mert egy törvény 
sem adván át Ccn.surát a Királynak, világos, quod ei non dedimus, nobis

1 Az 1812. évi 7. te. szerint, bár a király hozzájárulásával, a rendek határoz
ták el nz országos összeírást, s annak az országgyűlés elé terjesztését.

3 fKos.sutili: O rs/jjííTRyfilósi tiulós.11 iósoia-



reservavimus, vagy talál a Fő RR. fognak ellenkezni? Jól van, a publicum 
eleibe kerül, itt· is mi nyerünk, vagy különbség van a végzés és a tanáts- 
kozás között? igen is, de el múlt azon idő, midőn egy egész nemzet köz 
akaratját a Kormány könnyen el vethette, ha teszi ő látja kárát.

N agy P á l : Ha már concludált kérdéssel ujjra egy napot veszítünk, 
nagyon drágán adjuk az újságot azoknak, akik ezen Napnak diurnumait 
fizetik, a Diariumot vagy bízzuk privatusra, s hidjük el a mint már egy
szer tapasztaltuk, lehet Leipzigba is nyomtatni, a hová Censuránk 
hatalma nem ér, vagy legyen Comitialis ekkor szerkesztessük s Censu- 
ráljuk magunk s nyomtattassuk NB in volumine. A Kormány a Privatu- 
mot merni fogja gátolni, de igy a maga rendjén jobban meg fogja gon
dolni, mit tcszen, ne tartsunk tőle hogy a meg tagadás Sajtó eránti 
jussunknak praejudicálni fog. Már ennek praejudicalva van úgy is, de 
praescribálva nints. a Nemzetek jussának ezer praejudicium se prae- 
scribál.

A mi az Ujjságot illeti, Sopron Vár[me]gye Követje némely néze
tekre kéntelen ügyelni, a mellyekre tám Nagy Pál nem ügyelhet, fontol
juk meg jól Aristocratian épülő Tnstructionk mellett, tanátsos é határ
talan publicitást kívánni, ne tégyünk magunknak illusiót, a mi szabad
ságunk a Frantzia s több szabadsággal rögtön ellenkezik, ez a természeti 
jussok ki fejlésén alapul, ott mindennek jussa egyforma, mert a köz 
terheket minden egy formán viseli, nállunk is van szabadság de ez tsak 
egy privilegiált, tehertől ment classis tulajdona, néki tsak a kormánnyal 
van dolga, nékünk a Néppel is, sok millió ember nem igen kapna ezen 
újságon, mert tudja, ami itt történik, nem nagy hasznára van, kerüljön 
csak az első királyi propositio vitatás alá, ollyasok őrlődnek ki, amely- 
iveket úgy hiszem, minden csapszékbe, kortsmába, non eum magna 
aedificatione, lehetne olvasni, ezt kötelességében állott a nemesek által 
küldött követnek megmondani — mint Nagy Pál, ha más azt mondja 
hogy, Üjság, ő harmadszor kiáltja hogy Üjság! Újság!

V it é z : Az ideáknak ezen ezernyi változása mutatja, hogy a 
Törvénytől cl állani káros, ez azt rendeli, hogy mindenek előtt a Királyi 
propositiok vétessenek fel, tsak ezeknek végzetével a postulatumok, a 
szabad sajtót de facto gyakorlásba nem vehetjük, ezeknek postulatum 
kellene, ezeknek pedig nints most törvényes idejek.

F üzessé« y: Mind követi kötelességéből, mind meg győződésével 
ellene mond, valamint a Diariumnak, úgy az Ujjságnak, mind a kettőt 
szükségtelennek, és tzéleránytalannak, polgári szcrkesztetésünkel meg 
nem egyezőnek s kivihetetlennek tartja. (Nagy zugás.)

B ez 'Er é o y : A mit a sopronyi követ mondott igaz, de szükség hogy 
elébb menyünk mi is, tanujunk más nemzetek kárán, ne szegezzük 
magunkat a kor kívánatnak ellene, emeljük a Népet, hogy rázkodtatá- 
sok nélkül is eljuthassunk oda, a hol más Nemzetek álnak.

H er telex d y  tiszteli a Frantz nemzetet, de Frantzia Orsz|ágnak| 
állapotját nem irigyli.

B a l o g h : A z Újságnak minden erővel való pártolást, a diáriumnak 
sajtót óhajt, a Dictatura el esmerné a Censurát, ha a Kormány akadályt 
tesz, ki fog veszíteni, ő é, vagy a Törvényhozó test méltósága? ez 
kétség kívül nem, sőt maga részére ébreszti a külföld véleményét, a 
melly kéntelen lesz el esmérni, hogy a Magyar Nemzet melly szívesen

.34 1832 DECEMHER 22. KERÜLETI ÜLÉS
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kivan előre haladni, s már ez is nyereség, eggyébb aránt az újság nem 
effectusa a ki miveltségnek, hanem eszköze, e nélkül nem állana ott 
Frantzia Ország, ahol áll.

Almässy: A követek viseletének meg ítéllésére, leg biztosabb vezér 
az hogy mit végeztünk itt, ex fructibus cognosceris eos, azt mondja az 
Írás. Ö a publicitás jutalmára nem vágy, néki leg nagyobb jutalma a 
tiszta lclkiésmeret, egyébb aránt ő tapsztalta, mit tesz appetitust 
csinálni a népnek, azt nem adni amire appetitust tsináltunk, az Újság 
ellen van, Diariumot kíván per Dictaturam.

Μ λκτζιβλνυι Pázmándyval nem tart eggyet, mert a tzél nem csak a 
végzésnek, hanem a tanátskozásnak is nyilvánossága. Az Újságra nézve 
Böthyvel tart. Ami a Dictaturát illeti, régentcn tsak egyes jegyzetekből 
üsszve szedve íródott a Regnicolare Diarium s ha ez nem lett volna az 
első lépés, talán most sem volna nyomtatott Diariumunk, igy kell kez
deni a Circularis ülések Naplókönyvével is, aki azt kívánja, hogy a sajtó 
kérdésébe bele vágjunk, az semmit sem kíván.

J u s t ii: Nem tartja illendőnek az újság szerkesztésére valakit innen 
provocálni, egyébb aránt Bötyvel kezet fog, a Diariumot legtanátsosabb- 
nak tartja írni, másként a Kormány, a nyomtatásnak akadályt teend, 
s azt fogja mondani, hogy ezen test nintsen constituálva.

B ezeréd y  tagadja hogy a Circulusok tsak privatus Gyülekezetek 
lennének, mert 11 ]830-ba is a katona állítás eránt a Diaetalis presesek 
hivatailos kérdésekbe eredtek, s az initiativa jussát igazán ez gyakorolja.

A többség magát az Ujjságra nézve a Bőty, a Circularis ülések 
Napló könyvére nézve Somsich véleményére nyilatkoztatván:

C onclusum  1.) Az Újságra nézve mint tegnap előtt, hogy várattas- 
son bé a folyamodás és panasz, a pártfogás, orvoslás akkorra halasz- 
tasson, 2.) A Circfulare] Diariumra nézve, szerkeztetődjön a Törvény
hozó test. tagja, bár ha nem Vármegyei Követ által is, bírálják meg az 
Országos Diariumra nézve már elválasztott Censorok, Dictaturán irat- 
tasson.-

Decemb. 27. Circularis Ülés.

Presidium] a voltak. Napi Rend a Királyi propositiok.
Hal ározás: A preferentialis sérelmek közzül azok, amellyekre még 

kedvezőbb királyi válasz nem érkezett, a Királyi propositiókkal készí
tendő válasszal egybe foglalva terjesztessenek sikeres orvoslás véget 
Ö Felsége eleibe, irattásson meg, hogy az RR. az operatumokat nem a 
propositioba ki szabott rendel, hanem elősször a Commercialét, úgy az 
Urbarialét s Contributionálét fogják fel venni, s a hármat mint egymás
sal függésbe lévőt együtt sanctio alá terjeszteni.

Üecemb. 28. Kerületi Ülés.
Napi rend szerént való Határozás: 1.) Több Országos sérelmek 

hozattak ugyan fel, de a preferentialékhoz ez úttal nem fognak tsatol-

- V. ö. Kölcsey. VII. k. 27. s köv. I.
a*
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tatni, hanem elébb a szokott módon ossz ve szedetni. 2.) Felírás rendel
tetett, hogy a Törvények, s azokra matériáiét nyújtó repraesentatiók 
ezentúl fsak magyarul készülhessenek.

*

Antverpia Dee. 23-án capitulált.3

b)

Decem. 29-én volt szerentsém G. Andrásynál B. Weselényivel 
ebéd felett, estve felé pedig B. Weselényinél némelly nevezetesebb 
Ország Gyűlési követekkel összve jönni. A Kerületi ülések Napló 
könyve felől tanátskozánk, alkalmasint én fogom vinni a szerkesztetést. 
sajnállom hogy Orosz némelly Literatúrai köz hasznú foglalatosságai 
által ezen munkától el vonatik hogy eggyütt nem fogunk dolgozhatni.4

Weselényit a Haza Nagy fiai közzé számítottam mindég, de meg 
vallom az ítélő tehetségnek ezen precisioja, mellyel a legszövevényesebb 
tárgyaknak is sok oldalú nézeteit villám sebességgel fel fogja, s az 
elhatározó gondolatokat, egy minden ellen vetéseket le győző fény 
csomóba eggyesiti, a bámulásig meg lepett, hozza járul azon tiszta igazság 
szeretet, mefly minden ön haszon lesést kizár, azon határtalan hazafiu- 
ság, melly a köz jóért, minden áldozatra, minden resignation, oly kész. 
a széles esméretekkel ki miveit elme, s az előadásnak ritka ereje, melly 
minden szavába egy mázsányi erőt szőrit, nem tsuda hogy7 nézetei, s 
gondolatjai, minden követek által, nagy tiszteletben tartatnak, ö  körülte 
egyesül a Haza választottjainak azon választott színe, kiknek kezeik 
szövik az Országos végzések gombolyagját, mellyet osztán a többiek le 
gombolyitni segitnek, fájdalom ezen nagy férfiak között is külömbözik 
az eggyesülve óhajtott czélra vezető módok feletti nézetek, sokakat 
hellyesebb meg győződések ellenére utasításaik is kötve tartanak, s 
félek az operatumok tárgyában már egy fundamentalis hibás lépés tör
tént, s hogy lehessen a Nationalis nézeteket a Kormány eránti hellyhez- 
tetéssel s a mellett a nép Javával, és a köz vélemény kedvezésének el 
nem vesztésével eggyesiteni — ez most az értekezések fontos tárgya, — 
nehéz feladás,!! mert ha egy részről meg kell vallani, hogy igen nyomós 
okok hartzolnak a mellett, ami a Rendre nézve meg állapíttatott, hogy 
t. i. junctim terjesztessen sanctio alá a Commerciale mint első a pertrac- 
tatiók sorába, az Urbariáléval és Commissariaticummal, melly utolsóba 
fekszik különösen a nép terheltetésének valóságos fészke, úgy meg kell 
azt is vallani, hogy ha ezen összve kaptsolás miatt a találna történni, 
hogy a ministerium nem sanctionálná a fel adandó végzeteket, lehetetlen 
lenne a népet arról capacitálni, hogy az SSok valósággal akartak a nép-

:1 A bécsi kongresszus által Hollandiával egyesített Belgium népe 1830-ban 
a párizsi júliusi forradalom hatása alatt felkelt és elűzte a hollandokat. A nagy
hatalmak londoni konferenciája még 1831 nyarán jóváhagyta Belgium önállósá
gát; az antwerpeni erődítményben azonban egy holland csapat még soká.'g tar
totta magát s csak 1832 december 23-án tette le a fegyvert a francia csapa
tok előtt.

4 Orosz József ekkor indította meg Századunk címmel időszaki kiadványát 
a magyar olvasóközönség külpolitikai nevelését tűzvén ki céljául. Az Ország
gyűlési Tudósítások szerkesztésében azonban egvideig még részt vett.



pci annyi jót tenni, a menyit tehetnek. Az által hogy a propositiok sorába 
elsőnek van téve az Urbariale, a ministerium igen practicus fogással egy 
ollyan sikamlós örvényre hellyheztette a RRket hogy egy vigyázatlan 
lépés tsak, a köz vélemény eggyesül ellenek a kormányai, pedig tehet 
e valami sikeres jót, egy olly Ország Gyűlése a mellynek a Köz véle
ményei is hartzban kell állani? Kételkedem, azt lehet mondani a SSok 
valósággal compromittálva vágynak, nem tsak a mi népünk, de egész 
Europa előtt, viszont ezen kéttes helyheztetes miatt le mondjanak a ked
vező alkalmáról azon nationalis Interessék erős kivánatjainak, a mellyek 
nemzeti boldogulásunkat, ezen sorvasztó Colonialis systema járma alól, 
valahára ki szabadíthatnák? valóban nehéz állás pont — sok nagy ész, 
kimivelt elme, s derék s z í v  van a követek között, tapasztalt Diplomaták 
tartják kezekben a csomót, de véghetetlen akadályokkal kell küszködni 
ők magok között is, már tapasztaltam, a köz ülésbeli kijelentéseikből 
nem lehet a követeket meg ítélni, a privátus értekezéseken kell jelen 
lenni, hogy tzcljaikat s tselekedettjeik vijo erejét esmérje az ember.
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Alig lehet nevettségesebb dolog mintha Követnek azt adja vala- 
melly Megye utasításul, hogy ahoz tartsa magát amit a többiek végeztek, 
hát igy minek a követ, pedig ide megy ki Zemplénnek instructioja az 
operatumok fel vételének rendjére nézve. Activus karba kell követein
ket tenni —, még nem késő — hátra van az Országos ülés, s a Fő Ren
dekkel való eggyesülés, akik bizonyára nem álnak a Circulare conclusum 
hoz, utasítást utasítást Urak! s ha lehet ollyast, hogy Zemplén egy kevéssé 
meg igazulhasson a Tractamentumi köz véleményben, nints hatalom, 
pedig nem a levegőből beszéltek —nints hatalom mely az Ország
nak tejéből kivethetné, hogy a tavalyi szerentsétlen lázzadásnak
a földes Úri .................."> még inkább a magistra tusok kiméllő
elnézései vagy éppen vissza élései légyenek nem mondom közvetetlen, 
de leginkább eredeti okai, ugyan ha az Urbarialét a Commercialéval etc. 
összve kötjük lelünk e valami garantiát hogy a kormánytól kedvezése
ket nyerünk, ha a kormány katonát, pénz kérne s azt mondanánk nem 
adunk ha tsak etc talán volna egy kis rugó, de ha most ezt mondjuk, 
nem leszünk millió ember társaink eránt igazságosak, nem töröljük el 
az önkényt, ha tsak a kormány nem ád Commerciális kedvezéseket, mit 
mond a minsterium, — ha nem adtok Jobbagyaitoknak lavórt, ti lás
sátok, ,— hát a köz vélemény, népünknek, egész Európának véleménye, 
igazságos e azon ember, aki nem akar a nép eránt igazságos lenni addig, 
inig ő eránta a Kormány nem lessz igazságos. — Utasítást Urak! az 
Urbarialét elsőnek — a supletoria Instructio szép dolog s egy vármegye 
voxa itt igen sok.

Kedvetlenebb hellyheztetben ember nem lehet, mint Bük van Fel 
lépni azon hellyen, hová őtet fatuma, mellyet a Hazának s magának 
kárára ön maga idézett elő, hellyhezteté, tsaknem lehetetlen. Azon erő
sebb lélek által is bé nem tölthető helyen még nem szollott s ez a leg 
jobb mód, melyhez nyúlhat, türhetővé tenni itt léttét.5

aj  A kéziratban kipontozva.

5 Bükk Zsigmondot Borsod megye Ragályi Tamás, az előző két országgyű
lés híres ellenzéki követe helyett küldte fel az országgyűlésre.
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5.

a)
1832 december 27 

Kerületi ülés.
Tárgy: A királyi előterjesztésre adandó válaszfelirat vitája. A prae- 
ferentiális sérelmek kérdése. A tárgyalásra kerülő kérdések sorrendjének

vitatása.

b)
1832 december 28 

Kerületi ülés.
Tárgy: Milyen sérelmek tartoznak az előzetesen felterjesztendő

sérelmek közé?

c)
Toldalék.

Kossuth néhány megjegyzése az országgyűlés szereplőivel kapcsolatban.

a)
December 27-én Kerületi Ülés.

Presidium] a voltak. Napi Kend a királyi Propositiók.
Minek előtte a RR. meg vitatásába ereszkednének, örvendő felírás 

határoztatik, az Ifjú Királynak szerentsés meg szabadulása tekintetéből, 
ezután a Királyi Propositiók fel olvastatván,

N yitzky (Vas): Az 1790-iki Törvény czikkelly következésébe, a 
melly nem tsak a királlyi Propositióknak, hanem az ország sérelmeinek 
is minden Ország Gyűlésén el intézését rendeli,1 diplomatice kifejti az 
úgy nevezett praeferentialis sérelmek eránfci állapodások Országos 
Rendjét az 1825-iki Ország Gyűléstől kezdve, s azon sérelmeket, 
amennyiben még orvosolatlanok, a Propositiokra adandó válaszba fog
laltatva, mindenek előtt fel terjeszteni kívánja, reménylvén, hogy midőn 
azon Nemzeteknél is, hol az Uralkodók és nemzet között írott kötések 
nintsenek, a Kor kivánatainak engedve, önként engedményekre hajol
nak az Uralkodók, egy Constitutionalis Nemzet igazságos kérelme nem 
fog meg tagadásra találni. A rendszeres munkák felvételének rendje 
úgy nevezett praeferentialis sérelmek eránti állapodások Országos 
állapodásokat, mellyek szerént a Rendek ő Felségének kijelentették, hogy 
legelébb a Kereskedési s ezzel együtt az Ürbarialis és Adóbiztosi 
munkákat fogják tanátskozás alá venni s a hármat együtt királyi meg 
erősítés alá terjeszteni,2 ezen országos állapodástól cl állani sem tanátsos- 
nak, sem a Törvényhozó test méltóságához illőnek nem látják, ahoz 
annyival inkább ragaszkodik, mivel ha a Kereskedési tárgyakban a Hazát 
közönségesen érdeklő igazak kivivatnak, kedvezések adatnak s itt a

1 1791. évi 13. te.
2 Az 1826. június 10-i feliratot 1. az 1823/20 évi országgviílés írásai közt, 

I. k. 612. 1.
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kormány jó példával megy elő, több áldozatokat lehet az Úri karzattól 
várni s kívánni.

G róf A ndrásy ellenben a praeferentialis sérelmek eránt véleményét 
egyesítvén (ez egyébb eránt kissebb nagyobb ki terjedésbe köz meg- 
eggyczcst nyert, azért többször nem fog emlittetni) a rendszeres mun
kák eránt azt véli hogy egyik Ország Gyűlése, a másiknak rendet nem 
szabhat, s azt hiszi, ha az Urbarialé nem lenne is elsőnek téve, az RR 
másba nem ereszkednének, meg kell végtére a nép hasonlíthatatlanul leg 
nagyobb számát terhelő provisorius állapotnak szűnni s bár ha tegnap 
a Rendeknek nagy része tetszéssel láttzot is a Szepesi Követ (Almásv) 
azon mondását fogadni, hogy a népnek appetitust tsinálni s azt bé nem 
tölteni káros, a szónok úgy véli, tellyesiteni kell azon appetitust, a mely 
van az igazságra, s az önkény meg szüntetésre. Ezt kiványa

Pázmándy is, mindenek előttinek tartván a szegény ember sorsát, 
az Urbarialis Concessiokat nem kívánja a Kormánytól nehezen nyerhető 
kereskedési kedvezésektől fel függeszteni.

Deák ellenben azt hiszi, a szegény ember sorsán nem lehet addig 
sikeresen segíteni, mig a divatban lévő depauperationis systema meg 
nem szüntetik, s azért a Commercialét annyival inkább elsőnek teszi, 
mivel itt a harmintzad eránt sat. még némelly küldötségi munkálkodá
sok meg kívántainak s addig mig ezek bé fejeztetnek, eleget lehet az 
Urbarialéba dolgozni. így

Bötiiy  is a Nyitzky által ki fejtet Rendhez ragaszkodik, mert azt 
hiszi hogy bár mi engedmények adódnak is Urbarialis tekintetbe az 
adózó népnek, ha tsak a Biztosi rendszer fenckestől más lábra nem 
állitatik, a regulamentationalis áron3 szedett katonai élelmezés, innen 
eredő deperdita, ingyen fuvar sat. el nem töröltetik, nem lehet a népen 
gyökeresen segíteni. Továbbá fel hozván azon sérelmet, hogy az oltalma
zási constitutionális rendszer következéseképpen fel ajánlott katonai erő a 
Constituti oval ellenkező tzélokra, úgy mint az ingadozó Olasz Országi 
fejedelmi Széketskék támogatása végett az Országból Cholera ideje 
alatt, midőn a fel vett systemánál fogva kordonokat kellett vonni, ki 
vitetett s Hazánk oltalom nélkül hagyatott, a praeferentialis sérelmek 
sorába ezt is fel terjesztettni kívánja, hogy ő  Felsége minden idegen 
dolgok béli bé avatkozásoktól óvja magát, s a magyar katonaságot 
tsupán csak a Constitutio értelmébe használja.

G róf Lamotte: A praeferentiálék fel terjesztése után minden mások 
előtt az Insurrectiónálét kívánja elrendeltetni, hogy ne légyen ok a N e
mességnek szemére vetni hogy minden teher nélkül bírja privílegiumjait,— 
ezután a Commercialét, mert az indirecta adónak azon nemei, mcllyok 
ezen osztályból a népet nyomják, a sóval egyetemben a Nép jó létténck 
leg nagyobb akadállyal, s attól tart, hogy ha e részben orvoslás nem tör
ténik, az Urbarialéba adandó fávort a Ministerium az Aerariumba húzza,4 
az Adónak azon nemei által úgy mond fogy a pénz, e miatt tsökken az 
Industria, igy kevesedik a Modus merendi s a jobbágy rosszabb karban 
lesz mint volt. Midőn mindenüt nyughatatlanság uralkodik, ha Magyar 
országon a kormány s nemzet között bizodalom állittatik fel, ez annyit 
tesz mint az egész Monarchiának s ez által Európának nyugodalmat adni. 
(Hohó! filius meus imperat matri, mater mihi ego Gratiae.)

A piacinál lényegesen alacsonyabb, hatóságilag megállapított áron.
4 A földesúri terhek csökkentésének előnyét nem a jobbágy látná, hanem 

a kincstár.
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Az Urbariale fel vételére voxolnak még Bars, Tolna, Baranya, a pénz 
béli correlatiokkal összve tsatolva — Mosony, Heves, továbbá Arad, 
Temes, Zolyom, Verőtze, Pest, elsőnek teszik az Urbarialét, de a más 
kettővel egybe tsatolva kivánnyák sanctio alá terjeszteni, ellenben:

A Nyitzky által fel állapíttatott Rendre voxolnak Nográd, Toron- 
tál, Maramaros, Pozsony, Turótz, Ugotsa, Báts, Somogy, Zabolts, Bor
sod, Trentsin, Sáros, Liptó, Abauj, Győr, Csanád, Szepes vármegyék.

O tskay (Nvitra): Instructiójánál fogva azon okból, mivel az igazság 
sebesebb ki szolgáltatásából, minden nép osztályra egy arányos haszon 
háramlik, a Juridicumot — M arkovits (Krassó) szintén a .luridicumot, 
K omlúsy (Bereg) különösen a Codex criminalist, —· továbbá B akó R ud- 
nyánszky (Békés) és B en e  (Csongrád) a Publico Politicumot,

N agy P ál Instructiójánál fogva minthogy Constitutionk garantiája 
az Insurrectioban áll, s ettől az állandó katonaság számának s ez által az 
Adónak is leszállítása függ, az Insurrectionalét első helyen fel vetetni 
kívánják. Nagy Pál egyébb aránt magát Költseivcl együtt, aki Instruetio- 
ját nagy minoritásba látja, a többséghez csatolja.

Szirmay jelenti, utasítása úgy szóll, hogy a rendszeres munkákba, 
az országos állapodás szerént ereszkedjen be, és igy voxa a többséghez 
számitódhatik.

K r it sk e : Magyarul kérvén engedelmet hogy még egészlen meg nem 
tanulhatott s Deákul szollhasson, az Urbarialera adja szavát, különösen 
azért is, mivel a Propositio köz tudomásra jővén, minden más rend azon 
véleményt fogná terjeszteni, hogy a kormány akart a népen segíteni, de 
az Urak bár fel voltak a Király által hivatva ellenkeztek.

H avas (Pest városa) a Publico-Politicumot óhajtaná, de nagy minori
tásban lévén, minthogy a Commertialékra nézve még némely előleges 
munkák szükségesek, az urbarialét kívánja fel vétetni, úgy hogy az 
alatt a Commertiale is el készíttessen, s W agner azt adá hozzá hogy a 
Commissariaticummal eggyütt junctim a három Sanctio alá terjesztessen.

A preferentialék sorába több sérelmek s kívánságok, különösen a 
Magyar nyelvnek Diplomaticus póltzra emeltetése kivántattak sokak 
által felterjesztetni, ezen kérdések más napra halasztottak.

Conclusum. Mint már meg Íratott: a preferentialék eránt felírás, az 
Operatumokra nézve a[z l]825/30-ki meg állapított Rend/’

b)
December 28. Kerületi Ülés.

Presidium] a Voltak. Napi rend: a praeferentiálék eránti felírásba 
fognak e más más sérelmek is bé folytatni. — A Magyar nyelv Diplo- 
maticai fel emelésébe mellyek légyenek a további lépések.

Pázmándy: Praeferentialis nevezet alatt tsak azt érti a mit [l]825-ben 
értettek, a nyelvre nézve nem tartja tanátsosnak a felírások magyar szer- 
keztésébe, és a Törvénynek magyarúl alkotásában de facto bé eresz
kedni, hanem inkább meg kéretni véli, hogy ezentúl a magyart tartsa 
originálisnak. Az Operatumok rendjére nézve, minthogy a többség tudva 
lévő hármat rendelte eggyütt Sanctio alá terjeszteni, alkalmasint mind
egy, akármellyiken kezdik a rendek munkájukat és igy tanátsosabb 
lenne az Urbarialét fel venni.

·’’ V. ö. 35. 1. — Kölcsey, VII. k. 52. s köv. I.
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N yitzky (Vass) ezen utolsó kérdést már el határozóinak nézi a töb
biben eggyet ért.

Ba lo g : Vannak még az országnak más sérelmei és kívánságai is, 
mellyek a Praeferentiáléknál nem kissebb tekintetet érdemlenek, illyen 
a Circulatio, a Magyar Katonaság el különözése, emlékeznek a RR. 
miilyen oknál, vagyis inkább nem oknál, hanem kinek kérésénél fogva 
állottak az e részbéli köz állapodástól el a múlt Ország Gyűlésén, de 
meg ígérték, hogy tsak magyar tisztek fognak a magyar Regementhez 
applicaltatni, s imé Commendirozónak valami német származású 
Lederer neveztetett.6 Posonyban Ország Gyűlése alatt, nem lát a szónok 
mást idegen Nemzetbeli Katonáknál, a Magyar Nemzet ezen bizodal- 
matlanságot meg nem érdemiette s illy ellen őrségre szüksége nints. — 
Illy köz Nemzeti kívánság a Lengyel ügy a mely az által, hogy a Felség, 
a Vár [me] gyek felírását többnyire még feleletre sem méltóztatá, nemzeti 
sérelem ebaracterét öltötte magára, ezek eránt külön felírást kíván. — 
Baloggal

V ay és Szalabéhi H okváth eggyet ért, s hogy ezen túl a Fő RR. 
viszont izenetjeik, minden felírások, törvények tsak magyarul alkod- 
tassanak, a Dicasteriumok. Katonai Kormány, Kamara sat. minden 
Intézeteket, rendeléseket, magyarul vigyenek, kívánják.

H ektelenoy  ehez a Pázmándv javalatját érdekelve azt teszi, hogy
ha két nyelven Írjuk a Törvényt, mi akármellyiket tartjuk is eredetinek, 
az Udvar soha sem fogja a Magyart annak tartani.

B er n á t : Hogy sikeres légyen a lépés, legyen törvényes, a Király fel 
tartotta magának azt, hogy a repraesentatiók hozzá deákul menjenek,7 
ezt tehát via facti változtatni nem lehet, hanem ujjabb tractatusba kell 
eránta lépni, a fő RR. nézve vigyázást ajánl, hogy ha a felírások 
materialéját tévő üzeneteket tsak magyarul fogják az RR. küldeni, ők 
le fogják magok Deákra fordítani s ekkor a tollat, mellyet nagy bajjal 
lehetett a Protonotariusok kezéből kitsikarni, ismét el veszítjük.

P hon’a y : A Magyar Repraesentatio s törvény' eránti elő lépést nem 
via facti, hanem fel írás által akarja eszközölni, de a fő RR-ket kötelező- 
leg véli fel szóllitatni hogy viszont izenetjeiket tsak magyarul szerkesz- 
tessék. — M artzibányi hasonló értelemben van.

B e ze r éd y : Mind ennél nagyobb sérelemnek tartja hogy az adó 
1831-iki Esztjendő] Oct. 2-tól most diaeta alatt is törvényen kívül 
szedetik, s kérdi lehet c eggyütt az Ország Gyűlése a nélkül hogy arról 
nyomos szót ne tégyen.

yTisz^: Minden Operatumot Sanctio alá eggyütt kíván terjeszteni 
külőmben a Nemzet s Kormány közötti kérdéseket, s igy a legfunda- 
mentalisabb Nemzeti érdekeket magába foglaló munkák el maradnak, 
lel kíván némelly ujjabb de nyomosságoknál fogva szinte prae- 
ierentialis sérelmeket terjeszteni, u. m.: 1.) először a Constitutionalis oltal
mazási Rendszer azon sérelmét, hogy a tsupán Országunk oltalmára 
fel ajánlt hadi erő, a nemzetiségek kivívásáért hartzoló Olaszok 
elnyomatására használtatott. 2.) A Circulatiót, 3.) A Magyar Nyelvet 
(mint Pronay), a melly eránt Optioval bíró Törvényhatóságoknak

“ Br. Lederer Ignác lovassági tábornok. 1848-ban ö állott a budai General- 
commando élén.

7 Az 1805. évi 4. te. értelmében a feliratok hasábosait, latinul és magyarul 
készültek.
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határ időt szabatni kér 8 4.) A Lengyel ügyet s erre nézve az ezen ditső 
nemzeten el követett méltatlanságokat, a Bétsi Congressus szabályaiból 
származó jussait, a magyarral ötét egyben kaptsoló nationalis sympa- 
thiák eredetét s az el törléséből minket is fenyegető veszélyt diploma- 
tice ki fejti; — ez eránt

Péciiy meg eggyezik ugyan, de nem az előadott, hanem azon oknál 
fogva hogy egy Constitutionális Nemzet eltörlése minden más 
Constitutionál Nemzeten is sebet ejt.

Kotsi Horváth eggyet ért.
Csapó most, midőn a rég óhajtott rendszeres munkák fel vétele 

véget hivattunk összve, nem tartja a maga hellyén levőnek, — Báró 
Prinyi pedig Országunk oltalmazási rendszerével sem eggyezőnek a 
Lengyel ügyben kívánt interventiót — ellenben,

Palótzy a Lengyelek ügyét tellyes erővel pártolja, — ha egy 
királynak halála miatt minden király gyászt ölt fel, hát egy szabad nem
zet moralis halálát minden szabad nemzet ne gyászolja é? illő, hogy a 
gyász fátyclt ne kalapunkra, hanem sziveinkre kössük s hogy a minisz
térium ezt puszta szavaknak ne vegye, ki jelenti nyilván hogy Borsodnak
30.000 Lelkes Magyar nemessége tsak a Törvényes utón szollittasson 
fel, ezen ügyért minden áldozatra kész.

Majer (Fehér Vári Káptalan): Az igazságnak sebes pontos kiszol
gáltatása nélkül hitel, e nélkül pedig kereskedés képzelhető sem lévén, 
ha nem az egész Juridicumot, leg alább a Cambio-Mercantilét kívánja a 
Commercialéhoz tsatoltatni.

Palótzy azt véli, a kereskedésnek első talp köve a szabadság, a 
többi magában következik.

Conclusum: 1.) A Praeferentialék alatt tsak a[z l]825-kiek értetődnek, 
—· az elő terjesztett ujjabb sérelmek s nemzeti kívánságok, elébb a szo
kott módon összve fognak szedetni s tanátskozás alá vétetni. 2.) A Ma
gyar nyelv ügyébe Üngh és Nográd Vár[me]gyék követjeinek véle
ménye elfogadtatik.9

Decemb. 29-én, 30-án, 31-én a fel terjesztendő pracíerentialis sérel
mek és az el rendelt üzenetek meg rostálása tárgyában ki rendelt kül
döttség folyvást munkálódik — sem kerületi sem Országos ülések nem 
tartatnak.10

c)
Márjássyval a Sárossi követtel alkalmam volt hosszasabban szollani, 

meg vallom a legvastagabb aristocratismus elveit még sohasem hallot
tam nagyobb ésszel hellyesebb logicával támogattatni, nem gondoltam 
hogy így támogatni lehessen, erőss meg győződéssel kell vélle szembe 
szálni, hogy még azt is el ne hitesse az emberrel, hogy a Parasztnak jobb 
dolga volt, midőn földhöz ragadt Rabszolga volt. Credite posteri! Uly ész
től, illy princípiumok mellett nagyon félnék, ha szerentsémre meg nem 
vallja, hogy nem érzi magát eléggé járatosnak anyai nyelvünkbe, hogy

8 Az 1825/27-i országgyűlésen a nyelvkérdés tárgyalásakor a felvidéki vár
megyék követei 12 éves haladékot kértek és kaptak a magyar nyelv bevezetésére. 
Az 1830 :8. te. 3. §-a is számot vet a nem magyar megyék viszonyaival.

9 V. ö. Kölcsey, VII. k. 34. s köv. 1.
10 A bizottságnak dec. utolsó napjaiban és 1833. jan. 1—4. tartott tanácsko

zásairól Kölcsey, VII. 36. s köv. 1.
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nézeteinek ki fejtésével in publieo fel merjen lépni — beszédet olvasni 
szégyenei s el akadni restell, mondhatom ezen auditóriumnál, amelly 
minden intések ellenére is határtalan kiméllés nélkül gyakorolja a 
taps, tettzés, zugás, mozgás szabadságát, el akadni bajos is lenne, és 
igy örülök, hogy subordinált állapotban érzi magát, kötve hiszem hogy 
soká ki álja —■ mert aki érzi hogy esze van, annak nagy kin vélle nem 
élhetni, pedig Kandó Ezredes azt mondá, eszével minden ember megvan 
elégedve, furtsa kis portéka ez az ész, majd ki fúrja az ember oldalát.

Bükről már szóllottam hogy halgat s hogy ezt böltsen teszi, de 
melly Contrast a Borsodi első követ hellyéről, honnan vezér szóra várt 
a Haza, halgutásü Palótzy a maga nemében derekasan viseli magát, a 
Lengyelek ügyében azt gondoltam Ferguson, O Connel, Bignon, Lama- 
neque, Maugvin, La Fayette. Barrot etc. után. újat s eredetit más által 
még nem mondottat nem is lehet mondani111— Pálótzy ujjat mondott és 
szépet szív emelőt, mert azon gyászok közötti hasonlítás ujj, szép is,12 
néha szeret historizálni, cl mondja mit felelt XIV-ik Lajosnak a keres
kedő Gremium, mit irt Jósef Császár a Vár negyéknek de dato tali, de 
mindég derék észt. s nagy emlékezetet árul el ezen historiographusi szöké
sekben is s mindég hellyesen alkalmaztat, a Frantzia Tribünen hellyen 
is lenne mind ez, — de nállunk ahol leg kisebb tárgyhoz is 50, 60 ember 
hozzá szólt, igen békétlenek az emberek s azt kívánják, hogy ha nem 
confuse is de legalább breviter, ha pedig breviter is, confuse is, még 
jobb, vagy nem jobb, kinek hogy tettzik, az ízlés sok féle.

Altius!
A Nádor Gyermekei igen magyar szellembe neveltetnek, kivált a 

most 7 esztendős kis Sándor Hertzeg;13 — egy pár anecdotum:
1. ) Minap a Kir. Tábla két Tagja V. és Sz. udvarlásra voltak Altsu

ton, a Nádor fel szóllítására magyarul beszélnek a Kis Hertzeggel. (Aki 
olly jól beszél, mint akár mellyikünk) — Kérdi tehát V.: Mi lesz a Hert
zeg? — „Granalteros.“ V.: De a Granateros kétféle. Cserepár és bak- 
kantsos. - „Cserepár? mit gondol az Ur, nem vagyok én Német.“

2. ) A Cholera alatt Prágába rosszul eltet valamelly német szót a kis 
Hertzeg. Das war schlecht gesagt — monda a Kolowrat. Wissens’, feleié, 
bei uns Ungarn spricht man das halt so aus.

3. ) Figyszcr az audientionalis szobába kérdi a Magyar Gárdistát: 
Mitsoda Tiszt maga? Hadnagy monda ia) Test őr — und welchen Rang

11 Ferguson, Samuel (1810—1886) ír költő. — O’Connel, Dániel (1775—1847) 
az angol parlament ír csoportjának vezére. — Bignon. Louis Pierre Edouard 
(1771—1841) francia liberális államférfi, Napóleon egykori varsói követe, az 1830-i 
francia ideiglenes kormány külügyminisztere. — Mauguin, Francois (1785—1854) 
francia liberális államférfi. — La Fayette, Marie Joseph, Marquis de (1757—1834) 
francia államférfi, 1830-ban a francia nemzetőrség parancsnoka, — Barrot, Ca
mille (1791—1873) Lajos Fülöp korának kiváló parlamenti szónoka. — Lamanequc 
neve ilyen formában nem ismeretes. — Valamennyien a lengyelek érdekében 
emelték fel szavukat.

12 A gyász-hasonlatot részletesebben 1. 42. 1. és Kossuth bővebb Jegyző
könyvében, dec. 28. (52. 1.)

13 József nádornak harmadik feleségétől, Mária Dorottyától született fia: 
1837-ben halt meg.
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haben Sie, kérdé német Gárdistát? — Rittmeister Rang, volt a felelet; 
— ismét a magyarhoz; Hogy van az: ez a Német Kapitány, és maga 
nem azü'ü

Kossuth bővebb Jegyzőkönyvének töredékében (Kossuth-Archiv 505. 728— 
783. 1.) e számmal párhuzamosan az alábbi összefüggő részek találhatók:

December 27. Kerületi ülés, PraesidfiumJ: a voltak.
Napi Rend: A kir. Propositiók.
Prónay: A Beregi követ által az első országos ülésbe előterjesztett s orszá

gosan elfogadott, de a maga idejére halasztott örvendezési kijelentést az ifiu 
Király megszabadításáért, most van ideje el rendelni, s e végett küldöttséget 
nevezni.

Otskay: Ex Praesidio jelenti, hogy a Personalis első elegyes ülésbe ki fogja 
ezen országos kívánságot jelenteni.

Török: Az initiativát nem akarja a Personalis kezébe adni, s nem deputa 
tiót, hanem felírást kivan, s ebben az Országnak azon sokszori kérését hogy 
Ö Felségük országunkba lakjanak, megujitatni.

Dobóczky, Bernét egy fényes küldöttség kirendelése, Pcchy, Hertelendy a 
Felírás mellett szólanak.

Komlósy ujitya Füzessérynek azon előterjesztését, hogy a szabadító Indige- 
natussal jutalmaztasson.

Dókvts ex praesidio emlékezetbe hozza, a Pcrsonalisnak Országos ülésbe tett 
azon praesidialis enunciatióját, hogy az lndigenatus kérdése a maga idejére való.

Pechy: A gyilkosnak a meg probá't, de cl nem sült tett után megfogása nem 
életmentés, milly érdemnek nézetett az az udvar által is, világos onnan, hogy a 
Király jutalomul udvari Lakaynak nevezte ki s ezt a kinek bakon van a hcJye, 
velünk egy méltóságra emeljük c?

Bernét: Ezen princípiumnak ellene mond, s nem tart olly alatson születést, 
hogy a derék tselckedet minden jutalomra érdemes ne legyen. Egyébcrár.t a mos
tani esetben ellene van a javallot Indigenatusnak.

Bene minden tiszte’kedésnek ellene mond, számos Jurisdictiók voltak már 
az Ország ezen örvendésének különös felírásokkal tolmátsai, s a Palatínus is a

a) A z  összegyűjtött toldalékok között (K ossuth-A rchiv 50(>. :!<)(>. 1.) a naplóval és újsággal kapcsolatos 
tárgyalásokról a fentiek u tán  m ég a következők olvashatók:

T ehát a kerületi üléseknek is lesz N apló K önyve, az o ttann i érdékes tanátskozások rendje, az elveknek 
m inden  oldalú m egvitatása, el nem  vész egészlen a N agy Publicum ra nézve, —  ezeknek lehető olvasása talán 
nem üleg ki fogja falusi H azánkfiait azon tespedő inertiábol ragadni, a mely nem  engedi, hogy a világnak ama 
m ákszem nyi részén kívül, a mely bokros p ipa füsttő l környékezett meleg kályhájoktol a szérűs kertig s az akolig 
te rjed , más egyeb akár mi felől interessálódjanak, s ha legalább el kezdenek interessálódni, m ár el van hintve 
a m inden hatalm ak hatalm ának, a közvélem ény telyerejű ki fejlésének magva. —  Lesz igen is N apló K önyv, 
de hogyan? m in tha S tam bulba élnénk, hol a Könyvek K önyve m ásolóinak osztálya olly számos, hogy Revolu- 
tiótol lehetne ta rtan i, ha a K önyv N yom tató  Sajtók meg szaporodnának. — író d n i fog a dictaturának kiálhatat- 
lan utálatos lárm ás, zsibongó m űhelyébe, ezernyi, senki által nem  igazíto tt hibákkal, — s m iért nem  Lytogra- 
firozva avagy nyom tatva? —  felelet: azért, m ert félni lehet hogy a korm ány ezt egy bakkantsossal vi physica 
meg akadályoztatná. —  D ii m eliora —  hát oly alatsony fokán álunk az Institu tióknak, hogy egy C onstitu
tionalis ország Törvényhozó T estje  nem  gondol elég m oralis súllyal b írn i, tsak arra is, hogy Comitialis Tanáts- 
kozásainak rend jét hitelesen (m ert az ira tnak  hiteles alakban eljutása felől ki kezeskedne) juttassa, te tte it tö rvé
nyesítő  eszköz gyanánt azoknak kezekbe, a kik erán t felelet terhével ta rtozik? — Én nem  hiszek oly K orm ányt 
a m ely ezt m erné gátolni, s ha m erné, kívánnám  tapasztalni, hogy legaláb vége legyen azon mystificationak, 
a m ely azzal ketsegtett, hogy mi szabad nem zet vagyunk. — T ud ju k  meg legaláb hogy képzelt szabadságunk 
nem  egyéb egy álom  káprázatnál, m elynek tsak a szenderedés ád m úlandó léteit, s mely az ébredésnek első 
ásításával eltűnik, győződjünk meg erről, — kezdjük érezni, hogy önkény s nem  a nem zeti akarat szabta törvény 
uralkodik felettünk, s ha ezt érezni, igazán érezni kezdjük, az önkény nem  fog felettünk sokáig uralkodni, —  s 
nékünk is eljön azon idő, a mely soha ki nem  m arad. — A ki nem  szabad, s m ég is azt hiszi hogy szabad, az soha 
sem  lesz szabad —  de hiszen! el felejtém , tsak a H it az a mi üdvezít —  valóban szédelgek, ha eszem be ju t azon 
P rincíp ium nak m inden lehető  következése hogy a hol a korm ánytol akadályt várni lehet, m indenről légyen 
bár az a legszentebb term észeti Jus, jobb előre le m ondani!!

N ém ely M ágnások C redentionalissa ju s t adván a szóllásra, a d iarium  eránti határozásnak im ént em lített 
oka által annyira m eglepetve érzettem  m agam at, hogy lelkem esm érete kötelességének tarto ttam  felszólamlani 
s nyilván óvással élni, hogy ezen ki je len tett P rincíp ium  jövendőre nézve ha majd a K orm ány s N em zet közötti 
kérdések kerülnek vitatás alá maga u tán  sem m i következést ne vonhasson, külöm ben (így fejezém kévés sza
vaimat) m ondjunk le inkább szabadságunkról, nyújtsuk önként béklyóba karjainkat, s tsókoljuk lántzainkat 
legalább azon érdem ünk lesz hogy önként és nem  kénszerítve vesztettük szabadságunkat. — (K ossuth e felszó
lalása nem  található sem a T udósításokban sem  a bővebb Jegyzőkönyv töredékeiben. — A szerk.)
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kir. propositiók által vételükön tartott beszédjében ezen örvendő érzést az or
szág nevében kijelentette.

Határozás: Örvendő felirás, s e végett üzenet a fő Rendekhez.
Gyertyánfy: A kir. Propositióknak nem tulajdonit a Rendszeres munkák fel

vételének rendjére nézve olly sinór mértékű etőt, hogy attól eltávozni ne lehes
sen, mindenekelőt kivánnya hogy az Ország sullyai enyhitessenek, s már sok 
Ízben hasztalan felterjesztett nehézségei megorvosoltassanak, ide számítja a kor
mány s Nemzet közötti kérdések el döntését, addig másba ereszkedni nem k'ván 
mindazáltal annak jeléül, hogy Committensei az adózó nép könnyítését szivökön 
viselik, a diurnumok eránt már most óhajt tanátskozni.

Dökus mint E'őliilő kéri a RRket, oda terjesszék ki jelentéseiket: 1-ör Hogy 
a Kir. propositiok mily renddel vétessenek fel, 2-or hogy az orvosoltatlan sérel
mek felterjesztessenek e, s 3-or hogy vallyon a propositiókra adandó válasszal 
együt terjesztessenek e fel.

Niczky (Vas): Kifejtvén diplomatice, s egyszersmind historice a praeferen 
tialis sérelmek eránti Országos álapodások rendjét, s hogy az Április 17-én 1826. 
közben jött megtagadó királyi válaszra14 15 1830. Octoberbe tett repraesentatio kö
vetkezésében is, Xber 15-én a törvényes orvoslás prosecutioját viágosan fel
tartották a S‘<ok,‘r· s hogy az 1791 : 13-ik t. czikke'ynek nem tsak elejét, de az 
egészet is tekinteni kelletik, a mely a Kir. propositio után az Ország sérelmeinek 
minden ország Gyűlésén orvoslását rendeli, minthogy az úgy nevezett praeferen- 
tiale gravamenek már két Ország Gyűlésén orvosoltatt'an maradtanak, — kívánja 
azokat mindenekelőtt orvoslás végett újabban felterjesztetni, reményvén, hogy 
midőn mostan olly tartományoknak is, ahol az uralkodó és Nemzet között pac
tum conventum nints, az Uralkodók önként adnak engedményeket, ezen Constitu
tionalis Nemzet törvényes igazságos kérelmeit a kormány meg nem fogja tagadni.

A mi a Rendszeres munkák felvétele rendjét illeti, emlékezetbe hozza, hogy 
ebbe a kir. Resolutiók soha' sem szóllottak, hanem a SSok írtak eránta 1826-ba 
Január 20. a királynak,16 aki azt feleié, hogy az idő megnyerése tekintetéből az 
vétessen elő, a melynek segédeszközei készen vannak, de remény az egészhez 
nem lévén, a nép javát tárgvazókat kívánná fel vétetni, melyre is a RR azt vála
szolók, hogy éppen ezen szempontból t. i. a nép Java tekintetéből kívánják a 
Commercialét, Ürbarialét, és a Contributionale Commissariaticumot, ezekkel pe
dig a Corelatiók kérdését eggyüt fel venni s cl dönteni, s ámbár ezen felirás 
következésében az e'őbbeni álapodásokban annyival inkáb megmaradtak, mint
hogy a felterjesztett tárgyakat a nép java tekintetéből oly szoros egybenkötés- 
ben lenni ítélték, hogy egy tárgyat külön felvenni, annyit tenni mint Excerptá- 
kat tenni, ezen tárgyban tehát már Országos álapodás lévén, attól clálani sem 
tanátsosnak, sem a T[ör]vényhozó Test illő tekintetbe tartásával öszve egyeztet - 
hetőnek nem gondolja, s oda megy ki véleménye, hogy a praeferentialis sérelmek 
orvos ása után, a Commerciale Operatum, junctim az Urbarialéval és Commissa- 
ríaticummal vetessen fel, ha az elsőben az egész Hazát közössen érdeklő favoro- 
kat nyerünk, s a Kormány mind itt, mind a Commissariaticumba jó példával megy 
elő, akkor az Urbarialéban is több áldozatokat várhatunk az Úri Classistol.

Rohonczy Niczkyvel tart annyival inkáb mivel azt látja hogy a Propositiók- 
ban a Király eltávozott, a mutuo megálapitott rendtől, a praeferentiálékhoz Gal- 
litzia incorporatióját kívánja tsatoltatni.

Majthinyi (Hars) a kir. propositiókra adandó válaszban mindenekelőtt kö
szönetét kíván tenni, hogy ezen Ország Gyűlésének a felvett czélra történt egy
ben hívása által a nemzetnek régi óhajtása tellyesitetett, a Praeferentiálékat nem 
tsak fe'terjesztetni, hanem azokra nézve kedvező Resolutiót eszközöltetni kíván, 
ezek közzé számítja az Ország kiegészítését, az elszakított részek visszatsatolá- 
sát, a magyar katonaságnak elkülönözését (Circulatio) s a privatusok közötti 
Corelatiók kérdését is, az Operatumok rendjére nézve a múlt Ország Gyü.ésén

14 Az 1826. április 18-án kelt királyi választ 1. az országgyűlés írásai, 379. 
s köv. 1.

15 Az okt. 17-én kelt feliratot 1. az országgyűlés írásai, 164. s köv. 1., a dec. 
15.-t uo. 524. 1. .

16 L. az országgyűlés írásai, I. 137. s köv. 1.
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tett Conck'.'-umot törvénynek nem nézheti, s utasításánál fogva elsőnek kívánja 
az Urbariálét.

Gróf Andrássy: A mint gondolja a Felelet pontjait egymás után követkcz- 
*etni, azon renddel szól: mindenekelőtt a Diaetának elrendelése miatt nem látja 
szükségesnek köszönetét tenni, mert minekutánna 1831 esztendő October 2-ára 
ezen Ország Gyűlése el volt határozva, de akkoron az epekórság miatt nem tar
tathatott, a Királynak kötelességéhen állott azt mihumaréb öszve hívni, hanem 
inkáb azt lehet kijelenteni hogy a RR köszönettel esmérik el a Cholera alatt 
bizonyított Királyi gondoskodást s meg vannak győződve, hogy ha a tett intéze
tek egészben sikeresek nem voltak vagy éppen ellenkező foganatot szültek, ez a 
nyavalya esméretlen uj nemének tulajdonítható, kívánja szintén a praeferen 
tiálékat felterjesztetni, s szükségesnek Ítéli hogy a Gravamenek öszve szedése 
végett küldöttség neveztessen. Az Opera hunokra nézve nem gondolja hogy az 
1830-ki álapodás rendet szabhasson a mostani Ország Gyűlésének, mert bérekcsz- 
tődvén egy Ország Gyűlése, az acitivitásának is vége van, azólta változtak a 
körnvülmények, úgy hiszi ha az Urbariale nem volna is elsőnek téve a proposi- 
tiókba, a SSok másba nem fognának, az Urbárium eránti provisorius álapotnak 
egyszer tsak ugyan meg kell szűnni, tegnap tetszéssel látszattak a RR fogadni 
azon kifejezést, hogy káros a népnek apetitust csinálni, s azt nem tellyesitení, a 
szónok azt tartya, tellyesitení kell azon appetitust, a mely van az Igasságra s az 
Arbitrium megszüntetésére, hogy valahára igasságosak legyünk a nép eránt, nem 
kell várni, ha kapunk e concessiókat a kormánytol, sem az 1830-ba megalapí
tott, sem a propositiókba kiszabott rendhez nem ragaszkodik, s úgy tartya, vetes
sen fel az Urbariale, dolgozzunk abban, majd meglátjuk mit íesz tanátsos ez 
után fel venni.

Pázmándy: A propositiók rendje szerint kívánja szerkezteim a feleletet. Mi 
van a propositiokba? l-o az operatumok rendje, 2-0 a diurnum kérdése, 3-o azon 
adósság, mellyel az Országos pénztár az Aerariumnak tartozik. A felelet tehát 
illy renddel menjen: 1-ör terjesztődjenek fel a két ország gyűlése által Tcsta- 
mentomba hagyott Gravamenek, s a sikeres orvoslás sürgetessen. 2-or a szegény 
ember sorsát elsőnek tartya, s a kormánynak Commercialis Concessióitul nem 
kívánja az Urbar[ialis] Concessiókat felfüggeszteni, sürget az idő, vegyük fel 
az urbariálét, most megkínálnak véle, eldődink örömest fel vették vólna, mi ne 
hárítsuk magunkra azon felelet terhét, hogy megkínáltak, s még sem vettük fel. 
A 2-ik kár. propositiora nézve felötlik a szónoknak, hogy az 149ó-ki 4. t. czikk 
abrogáltatni kívántatik. (Elmondja mit foglal magában.)17 Ezen kívánság azt lát- 
szatik mutatni, mintha ezen törvény divatba volna, pedig divatba soha sem volt, 
és igy abrogálni sem kell, ezen idaea a magyar bíráknak gyalázatjára válna, ha 
kell a bírói megvesztegethetés eránt törvényt hozni, a Crim[ina!isj Codcxben 
van hellye. 3-or A Diurnumokra nézve kijelenti Committenseinek azon meg ha
gyását, hogy azokat ezentúl a Nemesség fizesse. 4-szer az adósság eránt. eléb adja 
hé a Nádor számadását a Regnicol[aris] pénztár eránt, úgy hiszi a magyar nem
zet nem örömest kíván adós maradni.

Deák: Az első Felírásba tsak azt tartya szükségesnek foglaltatni, amit először 
kivannak a RR fel venni. Ö a Commercialét kívánja elsőnek, mig a fenálló de- 
pauperationis Systema gyökeresen meg nem változtatik, a nép álapottyán nem 
lehet sikerrel segíteni, egyéberánt is a Cmmereialéba még némely küldöttségek 
javaltatnak, p. o. a harmintzad eránt, ha legelői fel nem vegyük ezen munkát, s 
a szükséges Deputatiókat munkásságba nem helyheztessük, mmor fognak azok 
referálni a SSnak, még ezen Dcputatiók munkájukat bévégezik, addig eleget lehet 
az Urbarialéba s másba is dolgoznunk, a praefcrentialék eránti sérelem tárgya, 
már vóltaképen ki van merítve, s nints egyébre szükség, mint hogy egy Deputatio 
neveztessen annak öszveszerkeztetésére, hogy melly Gravamenek nintsenek még 
kedvező Resolutio által orvosoltatva, ez referáltasson az első kerületi ülésnek s 
azon gravamenek szintén azonnal terjesztessenek fel az első Repraesentatióval.

De la Motte: A  törvénynek azon rendelését, hogy a sérelmeket a Proposi
tiók után kellessék felvenni, tsupán azon ily sérelmekre értheti, mellvck a múlt

17 Az idézett te. az ítélőmesterek megvesztegetéséről szól.
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Ország Gyűlésétől eredtek, a régiekre nézve fel kell a mu.lt Gyűlés fonalát fogni, 
és igy a praeferentiálékat felterjeszteni, ez után pedig minden mások előtt az 
Jnsurrectionalét el rendeltetni kívánja, ha álni kívánunk a privilégiumokkal, 
teliyesitsük azon kötelességeket, a mellyek feltételük alatt bírjuk, ne mondhas
sák hogy a magyar nemes semmi terhet sem visel. Nem nyomja a népet semmi 
annyira, mint az indirecta adó, ennek nemei közzé tartozik a só, mely a praefe- 
rentiálék között, úgy a Harmintzadok, vámok etc. mellyek a Commercialékba 
fordulnak elő, hátha valamely háború vagy más ok minden Rendszeres munkák 
felvételét gátolná, s az indirecta adó kérdése ol nem intéztetik, ennek súlya, s 
bizontalansága nem orvosoltatik, mit érnek az Urbarialis Concessiok? hát ha az 
ezekből kapott fávort a Ministerium az indirecta adó által az Aerariumba huzza, 
mit nyer ekkor a nép? az adónak ezen neme által fogy a forgásba lévő pénz, 
e miatt csökken az Industria, ez által kevesedik a modus merendi, s igy a Job
bágy rosszabb karba lesz, mint volt. Nyughatatlanság uralkodik, mindenüt. Ma
gyar Ország gyöngye a Monarchiának, itt felálltam a Nemzet és Kormány közötti 
bizodalmát annyit tesz, mint Austriát a nvughatatlanságtól megőrizni, ez pedig 
(minthogy az Európai kérdésekbe Austria tsak nem eldöntő tehettséget gyakorol) 
annyit tesz mint Európának tsendessegét, békéjét közvetve eszközleni, az indi
recta adó kérdésének el intézése nélkül pedig soha sem lesz költsönös bizodalom. 
A pfaeferentialék orvoslása, s az Insurrectio elrendelése után, a Commercialét 
kívánja pertractáltatni.

Nagy Pál inti a RRket hogy a rendre nézve sok beszéd hellyet kevés szóval 
adja elő kiki, a mire Instructioja van de

Gróf Andrásy azt véli hogy a Voksok kijelentését határok közzé szorítani 
nem lehet, nints mindenkinek Instructioja, s a költsönös Gapacitationak van 
hellyé.

Fekete: A népnek tsak úgy lehet valódi fávort készíteni ha az Urbariale. a 
Commercialéval egyben köttetik, figyelmetessé teszi a RR, hogy midőn a Propo- 
sitiókha az Urbariale és Juridicum a többi Operatumok előtt kívántatik Sanctio 
alá terjesztetni; ez azon ezélzásra mutat, hogy tsak ez legyen meg, a többi el
marad. Azt tenni fel propositióba hogy az Operatumok vétessenek fel, van Jussa 
a kormánynak, de a munka materialis rendjét ki szabni, s a sérelmekkel tellyes 
Commercialis tárgyat hátra lökni nints Jussa.

Prónay: A praeferentiálék eránt practices lépést kell tenni, üzenetet kell 
minden halogatás nélkül rendelni, egyszersmind küldöttséget a Gravamenek 
öszveszedésére. Az Operatumok közzüí a Commercialet, Urbarialét, és Commis- 
sariaticumot úgy kívánja pertractáltatni, hogy a nép javának eszközlése tekinte
tében egyik a másiktól elválsztható nem lévén, egy a másik nélkül sanctio alá 
ne terjesztessen.

Péchy a rendre nézve az urbarialét kívánja s a sanctio eránt Feketével 
eggyet ért.

Hertelendy Niczkyhez tsatolja véleményét, a praeferentialékhoz tsatoltatni 
kívánja, hogy a hazai nyelv diplomaticus méltóságra emeltessen, s valamint a 
Fő Rendek viszont üzenetjei, úgy a Felírások is magyarul szerkeztessenek, s a 
törvények szinte magyarul alkottassanak.

Otskay ex praesidio kérdést tesz, mit kívánnak a RR a praeferentiálék alatt 
értetni, tsak a régieket? s ezekből tsak azokat a mellyek az Operatumokba elő 
nem jönnek, vagy uj sérelmeket is?

Pázmándy: Praeferentiale gravamenek alatt tsak azt lehet érteni, a mit 
1825-be értettek a S-Sok. s 1830-ba a második propositio következésében újólag 
felterjesztettek.'"

Asztíilos mint Niczky.
Csapó elsőnek az Urbarialét kívánja.
Siskovits az Urbarialéba pénzbeli praestatiók, ante scalaris és scalaris időre 

eső Urbfarialis] Contractusok fordulnak elő, a SSat egészlcn érdeklő pénzbeli 
kérdések partialiter el nem határoztathatnak és így a Corelatiok tárgyát az Urba- 
rialéval egyben kötve kivánnva felvétetni.

V. <">. 43. 1. 14. és 13. jegyzet
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B. Rudnyánszky, B. Prényi, Rudits meggyőződésénél fogva, minthogy e rész
ben utasítása nints, a törvényhez, ahol pedig ez sints, a törvényhez legközeléb 
lévő Országos állapodáshoz szeretvén ragaszkodni, Justh a Vas Vármegye kö- 
vetje (Niczky) által elő terjesztett Rendet kívánják, hanem Rudnyánszky Instruc- 
tiójánál fogva legelsőnek teszi a Publico Politicumot, Rudits a Commercialét, 
Justh mind addig, még a praefcrentiale sérelmekre kedvező Resolutio nem érke 
zik, továb nem kíván ereszkedni.

Nagy Pált Instructiója arra kötelezi hogy az Insurrectio lévén garantiája a 
Constitutionak, ettől fügvén az álandó katonaság számának lehető alá szálitása, 
és igy az adó kitsebitése, s ez által a nép könnyítése, etc etc, az Insurrectiot kí
vánja legelsőben elrendeltetni, de látván hogy Committenseinek kívánsága nagy 
minoritásba van, szintén Instructiójánál fogva magát a töbséghcz számitatni kéri.

Somsich a hármat eggyiit kívánja sanctio alá terjesztetni mint Pronay, a 
praeferentialékat azonnal repraesentáltatni.

vJJöthy■ A Tornai követ által indítványba hozott köszönetre nem álhat, sőtt 
azon panaszkodik, hogy a Hazánkra nézve egyedül törvényes oltalmazó Rend
szer me let felajánlott katonaság az Országból azonnal ki vitetvén, az ingadozó 
olasz Thronusok támogatására, és így a Constitutionalis Rendszerrel e lenkezö 
czélokra használtatott, az Országba bent pedig annyi katonaság sem volt Cholera 
alatt, a mennyi a szükségesnek vélt Cordonokra s ez által a Plaza oltalmára 
megkivántatott, ennél fogva a praeferentialék sorába, ezen sérelmet is fel
terjesztetni, s a Felséget megkéretni kívánja, hogy ezentúl magát minden inter- 
ventióktól óvja meg, s a magyar katonát tsak a törvény, s Constitutio által meg
engedett czélra u. m. a Haza oltalmára használja. Az Operatumok rendjére nézve 
meg van győződve, hogy bár mily Concessiók adassanak is az Urbáriumra nézve, 
a népen segítve tellyességgel nem lesz, mind addig még a Regulamentationalis 
áron tett katonai alimentatio, az ingyen fuvar, s a többi más lábra nem tétetik, 
szóval Commissariaticumnak minden másnál terhesebb sérelmei gyökeressel! 
nem orvosoltattnak, ennél fogva ezen két tárgyat in idaea sem kü'önözheti el 
egymástól, s a Niczky által kifejtett Országos álapodáshoz ragaszkodik Pálóczy- 
val eggyüt, a ki Jósef Császárnak a Vármegyékhez intézett kívánságait s tett 
Ígéreteit kifejtvén, azt mutogatja, hogy a közössen felvett czélt tsak úgy lehet 
sikeresen eszközölni, ha a Király úgy mint a nemzet, a kezekben lévő favorokat 
költsönös bizodalommal meg adják, a Rendre nézve az Országot a Diaetalis vég
zés szentsége, a királyt adott szava által kötve lenni vélvén, igy

Palay is, a ki egvéberánt a preaferentialékhoz még az úgy nevezett külön 
katonai Circulatiot, s az egész katonai Rendszernek, a Commando szónak, a Fő 
Hadi Tanáts Levelezésének, magyar lábra álitását is tsatoltatni kívánja, s ma
gát a Majthényi által indítványba hozott köszönet ellen anunciálja.

Kritske (Lötse Várossá) elébb magyarul szólva ki jelenti, hogy a Constitu
tio s Nemzetiség feltartására semmi eszközt sem vél sikeresebnek a Hazai nyelv 
közönséges e'terjesztésénél, s hogy ennek mind megtanulásán, mind terjesztésén 
kitelhetőleg iparkodik, de még nem szerezhetvén meg azon beszédi könnyűséget, 
mely a parlamentáris előadásokra megkivántatik, engedelmet kér hogy értelmét 
deákul fejthesse ki, s deákul folytatván, azt véli hogy ezen mostani Ország gyű
lése nem rendes triennalis, hanem egyenesen az Operatumok felvételére rendelt 
Diaeta, ő tehát minden más tárgyak elmellőzésével egyenesen ebbe kíván eresz
kedni, s elsőnek kívánja az Urbarialét, különösen azért is, mivel a propositiók 
tartalma az Országba nyilvánossá lévén, ha legelői fel nem vétetik, azon véle
ményt fogja gerjeszteni, hogy a Kormány segíteni kívánt a népen, de az Urak, 
bár provocálva voltak is, ellenkeztek. Ezen okot

Tötök igen nyomósnak találja, hanem sanctio alá a Commercialéval s Com- 
missariaticummal eggyiit terjesztetni, a praeferentialékat pedig külön felírásba 
foglaltatni kívánja.

Torkos el'enben az Urbarialét, mellyet Instructiójánál fogva az Operatumok 
között elsőnek teszen, a praeferentialékkal egyben köti s a Majthényi által javal- 
Iot köszönettel él.

Bene is a praeferentialékat, az Operatumok rendjére nézve pedig Commit- 
tensei az Ország Gyűlése Coordinatióját tartván alapnak, Instructiójánál fogva
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a Publ[ico-J Politicumot elsőnek teszi, s ha minoritásba marad, magát a töbség- 
hez tsatolja.

Marczibányi: Köszönetnek nem láttva hellyét, a Diaeta tartását köszönjük? 
Miért haladt eddig is, sőtt ezen haladás nagy sérelem, mert e miatt az adó a 
törvény által ki szabott időn túl, és igy törvénytelenül incassáltatott. Vagy a 
Cholera intézeteit köszönjük, a mi történt, Bétsért történt, ezt 5 Cordonnal is 
őrizték, de mihellyest a Cholera ott is ki ütött, Magyar Ország egészlen magára 
hagyatott. A praeferentialékra nézve akkor lesznek a SSok consequensek ha az 
1825/30-ki álapodások akár van, akár nints valamely sérelem az operatumokkal 
egyben kötve, mind felterjesztetik. A Rendre nézve Instruetiójánál fogva Niczky- 
ve! tart.

Szinyey, Madotsányi, Comáromy, Szabó, Jekelfalusy, Vásárhelyi, Hegedűs 
és a Kun követ mindnyájan a praeferentiálék eránt Felírást, a Rendre nézve pe
dig az 1825/30-i országos álapodás megtartását,

Benyiczky és Dessöffy is sanctio véget egybentsatolva a 3 operatumot, le
gyen bár első az Urbariale,

Sziits a praeferentialék előre botsájtásával az Urbarialét,
Majthényi (Hont) ellenben a Commercialét felvétetni kívánják,
,s Dessöffy és Balogh a praeferentialékhoz még a Magyar katonaság külön 

választását, Madotsányi a katonaságnak Cholera alatti e’rendeltetésére nézve a 
Böihy által előterjesztett sérelmet, Comáromy Magyar Renuncium, Fe'irás, Tör
vény, a katonaságnak kirekesztőleg magyar Tisztség, Commandó szó, s fő Hadi 
kormányszéki magyar levelezés kívánását, Szabó szintén a Hazai nye'vnek dip'o- 
maticus poltzra emeltetését, s azt, hogy a praeferentiale Sérelmek már két Ország 
Gyűlésén orvoslás nélkül maradtak, mint ujab sérelmet, Jekelfalusy ellenben tsak 
azon pracferentialékat, a mellyek az Operatumokkal öszve függésbe nintsenek, 
felterjesztetni kívánják.

Komlósy Instruetiójánál fogva a Criminalis T[ör]vény könyvet elsőnek teszi.
O'.skay Committenseinek azon véleményénél fogva, quod Justitia sit Reg

norum fundamentum, s hogy az igasság sebeseb kiszolgáltatásából, minden 
Kendre nézve egyarányos haszon háramlik, Instructiója szerint a Praeferentialék 
felterjesztése után Markovitsal eggyüt a Juridicumot felvétetni kívánja, egyeb- 
eránt va'amint

Költsey is a ki Instructióját nagy minoritásba látja, magát a töbséghez 
tsatolja,

Dohóczky ellenben a propositiókhoz ragaszkodik,
Szirmay ki jelenti, hogy Instructiója által oda légyen utasítva, hogy az ope- 

ratumok pertractatiójába az országos álapodás szerint ereszkedjen bé.
Havas (Pest Városa): A praeferentiálék eránti fe'irást szerette volna a 

tractatus idejére halasztani, a Rendre nézve elsőnek óhajtaná a Publico Politieu 
mot, de kevés számmal lévén ezen véleménybe, a Commercialét kellene óhajta
nia, azomban minthogy ennek c'döntésére még némely Deputatonalis munkál
kodások szükségesek az Urbarialét felvétetni kívánja úgy hogy az alatt a Com
merciale elkészüljön.

Vagner: Azt hiszi, hogy a legszámosab Classis job léte az egésszel szoros 
függésbe van, tehát az Urbarialét kívánja e’sőnek, úgy hogy az alatt a mint Ha
vas mondá, a Commerciale elkészítessen, és a Commissariaticummal eggyüt mind 
a 3 junctim terjesztessen sanctio alá, a praeferentialék eránt felírást s az orvo- 
solatlan maradt felírandó sérelmek egybeszedóse végett küldöttséget kíván.

A Töbség határozását a praesidium eként jelenti ki:
A pracferentialis gravamenek a Kir. propositiókra adandó válaszba befog

lalva felterjesztetnek, a rendre nézve a SSok azt határozzák, hogy a Commer- 
cialét, Urbaria'ét, és Contrib[utionale] Commissariatieumot vészit fel, s ezen 
hármat cguyüt terjesztik Sanctio alá.

A felterjesztendő Gravamenek cgybenszedésére, s a Cirjcularis] Jegyzők 
által feltcendő 3 rendbéli nunciumok előlcges megrostálására a következendő 
Tagokból álló küldöttség neveztetik, a Cireul[ar;s] elölülők, Pázmándy, Niczky 
János, Nagy Pál, Justh, Pronay, Comáromy, Bernáth, Szinyey, Gróf Andrásy, 
Bőthy, Novák, a kir. Városok közzül Havas, Vagner, a derűsből az Egri Káp
talan követje.

4 K ossu th : Orszstffpryölési tiu lósí‘>ásoík..
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December 28-án Kerületi ülés. Praesid[ium] a voltak. Napi Rend:
1- o. A praefercntiálék ciánt Felírásba fognak e más sérelmek is béfog- 

laltatni.
2- 0. Az elhatározott üzeneteknek alkotó princípiumai itt fejtődnek e kir 

vagy a |Circ[ularis] jegyzőkre bízatnak.
3- 0. A Magyar nyelv diplomaticai felemelésébe mellvek légyenek, a további 

lépések.
Pázmándy: A praefercntiahs sérelmek eránti döbbeni felírásba, az foglal

tatik, ut lingva Nationalis principatum obtineat, ezt a szónok máskép nem ért
heti hanem hogy a Magyar Nyelv Diplomaticus méltóságra emeltessen, erre 
ugyan legsikeresebb mód lenne valamint a Rcpraesentatiok materiáléját tévő üze
neteket úgy a Felírásokat is de facto magyarul kezdeni, s ennek következésébe 
Magyar Törvényeket alkotni, azomban részint az e tárgybeli múlt Orsz. Gyűlési 
kir. Resolutiora,1" részint más akadályokra tekintve, úgy hiszi legtanátsosabb lesz, 
mind ezeket ugyan két nyelven szerkesztetni, de 0  Felségét megkérni, hogy ezen
túl a Magyar legyen Originális.

Az Opcratumok felvételének rendje eránt abban állapodott meg a töbség 
hogy a 3 Operatum junctim pertractáltasson, ez annyit tesz hogy eggyüt ter
jesztessen Sanetio alá, ha ennyit tesz alkalmasint mindegy, akár meliyiken kez
dődik, a Commerciale úgy sints egészlen ki meritőleg készen, és igy tanátsosab- 
nak vélné az I ; rbarialén kezdeni, az effectus mindegy, s igen sok megakadás és 
egyenetlenség kerültethetik ki, ha az Urbariale vevődik első Tárgynak, másként 
a Fő RRkel nagy lesz a megakadás.

Niczky (Vas): Az Opcratumok rendje eránt ujobban támasztott kérdés már 
a tegnapi napon voksok töbségével el határoztatott, nem tart a szónok a Fő 
RRtől, mert a nép javát mindnyájan egyaránt óhajtvák, s ezt tsak a három 
eggyüt vett operatum által lehet elérni, a magyar nyelvre nézve a Columnalitas 
Ország Gyűlési Conclusum s a komáromi követ e részbeli javallattyát elegendő
nek tartja, végre ugv véli, a pracferentiálékka! más újabb sérelmeket nem jó 
lesz egyben keverni.

Balogh: Ebbe megegyez ugyan, de vannak az Országnak más sérelmei s 
kívánságai is, a mellvek a praeferentialéknál nem kisseb tekintetet érdemlenek, 
illyen a Circulatio kívánsága, mitsoda oknál fogva, vagy is inkáb nem oknál, ha
nem kérésnél fogva állottak el ettől a SS a múlt Diaetán tudva van, azomban 
zzon ígéretnek ellenére is hogy ezentúl tsak Magyar Tisztek fognak a Magyar 
Katonasághoz neveztetni, a sérelem nem tsak tart, de nagyobbodik, mert legköze- 
léb is, Magyar Commandirozó Generálissá valami. Német származású Generális 
neveztetett (Lederer). Itt Posonba, az Ország Gyűlése alatt egyebet német ka
tonánál látni nem lehet, nem tudja a követ, hogy érdemiette meg a Thronushoz 
minden veszélyek közt hiv magyar ezen bizodalmatlanságot, s azt hiszi illy ellen- 
őrségre a kormánynak sem oka sem szüksége nints. Uly köz nemzeti kívánság 
továbbá az, hogy a ditső Lengyel Nemzet előbbeni független szabad nemzetisé
gét Felséges urunknak hatalmában lévő eszközök segítségével nyerje vissza, ezen 
köz nemzeti kívánság mind belső érdemére nézve, mind az által is egy közön
séges sérelem Characterét öltötte magára, hogy a T[ör]vényhatóságoknak e rész- 
beli számos felírásaikat a kormány még tsak feleletre sem méltatta, ezeket tehát 
egy úttal külön Felírásba foglalva, egyszersmind felterjesztetni kívánja.

Vay (Szabolts) hasonló értelembe van, s ezen hellyes kívánságokon kívül 
küldőinek egyenes utasításánál fogva azt is praeferenter eszközöltetni kívánja, 
hogy ezentúl valamint mindennemű Felírások, ugv a törvények is Magyar nyel
ven alkottassanak, sérelem gyanánt adván elő, hogy a kir. kamara a maga levele
zéseit, a Personalis az ítéleteket, az Egri Érsek a keresztelő leveleket a múlt Or
szág Gyűlése intézettjeinek ellenére maiglan töbnyire deákul szerkeztetik.

Szalabéri Horváth: Valamint a Barsi követ által megpenderitett lengyel 
ügyyre, ugv a Magyar nyelv eránti előterjesztett kérelmekre nézve tellycs lélek
kel kezet fog, s kívánja, hogy ezentúl valamint a Nádor intézetei, úgy a Hely
tartó Tanáts kerületi levelei is magyarul vitessenek, sérelemnek vévén, hogy a

*" A királyi válaszleiratot 1. az 1830-i országgyűlés írásai, 411. s köv. 1.
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mult Ország Gyűlésen, az egész Tjörjvényhozó Test köz eggyezéséből eredeti 
törvénynek ellenére, a Fő Rendek Táblájától bizonyos személlyes deferentia 
tekintetéből, a magyar nyelv máiglan számkivetve van.

Csapó: A magyar nyelv eránt eggyet ért, a lengyelek eránti felírást nem 
látja a maga hellyén lévőnek, midőn ezen Ország Gyűlésének mind a király, 
mind a nemzet által egyesülve óhajtott czélja az Óperatumok felvétele, ezeknek 
felvételi rendjét Hertelendyvel eggviit már elhatározóéinak tekinti, Hertelendy 
egyéberánl a Repraesentatiók és törvénynek két nyelven írásának ellene szól. 
mert mi akár mint tartanánk is, nem hiszi, hogy a kormány is a magyart tartsa 
originálisnak. A magyar nyelv diplomatiai emeltetését tehát Felírás és üzenet 
utján kívánja eszközleni, sérelem gyanánt jelentve hogy ámbátor megyéje, a töb- 
szöri kérelmeket hasztalanoknak tapasztalván, a Nádornak világosan kijelen
tette, hogy deák nyelven írott Praesidialissait vissza fogja küldeni, még sem nyer
hette törvényen épülő igasságos kérésének tellyesedését.

Bernath: Tsak azt tartya praeferentialénak a mi az 1825-ki Ország Gyűlése 
által annak vétetett, a többi postferentiale, s nem a mostani Felírásra való. A két 
nyelven írott felírások s a t. originalitássa eránt mint Hertelendy, emlékezetbe 
hozván, hogy a király törvény által feltartotta magának, hogy a hozzá intézett 
felírások deákul készüljenek, az c részbeli változtatás tehát tsak kérelem, s 
ujjab Tractatus útjára tartozhatik, a Fő KRrc nézve sem tartya tanátsosnak a 
Repraesentatio materialéját tevő üzenetekre nézve a múlt Ország Gyűlési álapo- 
podás ellenére a Magyar nyelvbe kirekesztőig de facto bémenni, mert a lenne 
a következés hogy ők Protonotariusok által forditatnák le magoknak, s mi a 
tollat, a mellyet nagy bajjal lehetett azoknak kezekből kitsikarni, egyszerre el
veszítenénk.

Fekete hasonló véleménybe van, s e részbe a praeferentialék sorába fel
írást javai, a Propositiók eránti Nunciumra nézve kéri, a RR álapitsák meg azon 
princípiumokat, mellyeknél fogva a Propositiókba kiszabott rendtől elállanak.

Dubraviczky: Instructiójánál fogva, az Urbarialét kenteién ugyan elsőnek 
tenni, mindazáltal a töbséu conclusuma következésében azt tartya, hogy az ála 
podás diplomaticus princípiumai Vas, Nógrád és Bihar V[árme]gyék követjei 
által a tegnapi napon tökélletesen kimerítettek. A praeferentiálékra nézve Ber- 
nátlrtal kezet fog, s a nyelv eránti törvényes intézeteknek a Consilium által a 
Cireulárékba, a kir. Curia áltai a Sententionalisok textusába tett meg sértéseit 
megemlíti, s azoknak, s ahoz hasonlóknak a sérelmek sorába annak idejébe elő- 
adhatását feltartya. Ezen követ véleményéhez tsatolja magát

Prónay is, azon kijelentéssel, hogy a múlt Ország Gyűlési törvényes erejű 
álapodás tekintetéből a Repraesentatiók s törvények eránti előlépés tsak ujjab 
traetatus utján s nem via facti eszközölhetők s e részben felírást óhajt, de a Fő 
Rendeket, éppen azon Országos határozás következésében, kötclezőieg lehet s 
kell felszólítani, hogy viszont üzenetjeiket tsak magyarul szerkeztessék.

liezerédy: A Fő Rendekkel bár mely érdemű üzenetekben is tsak magyarul 
kíván értekezni, s nem is tart a fordításra nézve az Unghi Követ által ki jelen
tett aggodalomtól, ennek elejét lehet az által venni hogy ha a SSok magok téte
tik meg a fordítást. Egyéheránt minden előterjesztett ujjabb sérelmeknél nagyok
nak tartja azt, hogy az Országosan fel ajánlt adó a ki szabott határ időn túl, 
stante etiam Diaeta törvényen kívül szedetik, s kérdi a SSkat, lehet e az Ország 
Gyűlése eggyüt a nélkül, hogy erről nyomos szót ne tegyen, ezt tehát külön 
véve, nyomos vitatás alá vétetni kívánja.

Klauzál a Praeferentialék alatt nem érti az ujjab sérelmeket, hanem ezek
nek öszveszedézésére, a bé vett Diaetalis szokásnál fogva küldöttséget nevez
tetni javai, a hazai nyelv eránt mint Prónay, a Nuncium princípiumaira nézve 
bővebben ki fejti azon szempontokat, a melíyek a Commerciale Operatumba az 
adózó nép közvetetlen terheltetését egyenesen magában foglalják, mint p. o. az 
utak, csatornyák kérdése s a t.

Tisza: Azon álapodásra nézve, hogy tsak a szóba forgó 3 Operatum terjesz
tessen eggyüt sanctio alá, oda jelenti ki Committenseink egyenes akarattyát, 
hogy nem tsak ezen 3, hanem minden Operatum eggyiit terjesztessen Sanctio 
alá, külömben méltán lehet tartani, hogy épperi az, mely a nemzet és kormány 
közötti főbb interesséjü tárgyakat foglalja magában, pertractatio alá sem jön.

4*
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A praeferentialék nevezete alatt ő is tsak azokat érti ugyan, a niellyek 1825-be 
azoknak neveztettek. De ezeknek sorába némely ujjab nevezetes sérelmeket is 
felterjesztetni óhajt, a praeferentiális sérelemnek az lévén természetes értelme, 
hogy az közönségeseb érdekű, szé esebb hatású, s a nemzet köz kívánságát fog
lalja magában, illyesek a múlt Ország Gyűlése ólta is támadhattak, s valóban 
támadtak is, tehát ezek is praeferentialisok lettek, ide számítja az Ország oltal
mazási Rendszerének a tegnapi napon követ társa által is felhozott sérelmét, 
tagadván hogy az Ország oltalmára felajánlott katonát lehessen a nemzetiségűk 
vissza szerzéséért harczoló olaszok elnyomására, s az ingadozó olasz fejedelmi 
székek támogatására használni, ezen köz Országos kívánságok sorába számítja a 
Circulaíiót, a magyar nyelvnek diplomaticus méltóságra emelését, kívánja hogy 
azon optió, a mely némely t[ör]vénvhatóságoknak a deák nyelvei va ó élésre 
engedtetett, bizonyos határ időre szoritasson, a Repraesentatio, s törvény eránt 
mint Prónay, a praeferens nemzeti kívánságok közzé számítja a lengyel ügyet is, 
s ezen ditső Nemzetet, valamint az első, s későbbi felosztáskor elkövetett poli 
ticus vétek bélyegét viselő méltatlanságot, úgy a Bétsi Congressus szabásaiból 
származó Jussait, nem külömben a Magyar Országgal ötét egybenkaptsoló natio- 
nalis sympathiák eredetét, s végre eltörléséből Országunkat is fenyegető veszélyt 
diplomaticai nézetekből kifejtvén, független nemzetiségűk hciyreáütása cránt, 
praeferentur felírást kíván Ezen kívánságba

Pécliy is megeggyezik, hanem nem az előadott elveknél, de tsupán azon 
princípiumnál fogva, hogy egy Constitutionalis Nemzetnek e'törlésc minden más 
Constitutionalis Nemzeteken is sebet ejt. A Magyar nyelvre nézve, azt hiszi, 
a Fő RR tsak az illendőségnél fogva is, a mclly magossab műveltség mellet el 
nem mellőzhető, kötelesek azon nyelven felelni, a mellyen niegs/ólitattnak.

Kotsi Horváth mind a két tárgyban eggvet ért.
B. Pcényi azomban nem gondolja hogy Országunknak oltalmazási Syste- 

mája mellet a lengyel ügybe avatkozhatnánk, de ha az anglus, frantzia hatalmas 
nemzetek tettel való beavatkozás nélkül elnézik sorsokat, nem tudja hogy tehetne 
érettök a magyar valamit sikeresen. A törvényeknek magyarul alkotását szokott 
diaetalis alku utján kivánja eszközlésbe venni, de a Fő RRnek a magyar viszont- 
üzenet polgári kötelességök, minthogy az 1790. Napló könyv bizonysága szerint 
ebbe megeggyeztek,20 s itt visszalépésnek hellye nem lehet.

Msyer (Fehérvári káptalan): 1811-be a Rendszeres Munkák felvételének 
elhalasztása a praeferentiális sérelmek közzé számitatott, azoknak felvétc’ét tehát 
semmikép sem kivánja hátráltatni. A rendre nézve, minthogy az igasságnak 
sebeseb, pontosab kiszolgáltatása nélkül hitel, a nélkül pedig kereskedés nem is 
képzelhető, azt óhajtaná, hogy ha nem az egész Juridicum is, legalább a Comb in 
Mercantilis Codex a szóban forgó 3 operatumhoz tsatoltasson, a magyar nyelv 
eránt mint Bernát, s Prónay.

Palóczy: A kereskedésnek l-ő talpköve a szabadság, ezt felelte XlY-ik 
Lajosnak is a kereskedői kar, hogy a kormány tsak szabadságot adjon, a hitel
nek elrendelése, s minden egyéb magában következik. A két nyelven írott tör
vény tsak elfatsarásokra ád alkalmat. A lengyelek ügyét tellyes erővel pártolja, 
ha egy királynak halála miatt minden Király gyászt vesz fel, hát egy Constitu
tionalis Nemzet moralis halálát minden szabad nemzet ne gyászolja e? i’lő 
hogy a gyász fátyolt ne kalapunkra, de szivünkre kössük,21 s hogy a ministerium 
Borsod közben vetését puszta szónak ne vegye, kinyilatkoztatja, hogy Borsod 
30.000 magyar lelkű nemessége tsak a törvényes utón szólitasson fel, minden 
áldozatra kész.

Dókus mint Elölülő: A töbség álapodás oda megy ki: 1-ör hogy a Propo- 
sitiókra adandó felelet princípiumai a Vas, Nógrád s más megyék követjei á tál 
elegendöleg ki vannak merítve. 2-or a praeferentiálék alatt tsak az 1825-kiek 
értettetnek, az ujjab sérelmek s nemzeti kívánságok a szokott módon öszve fog 
nak szedetni, s majdan felterjesztetni. 3-or a magyar nyelv ügyében Ungh és 
Nógrád megyék véleménye fogadta tik el.

20 L. az országgyűlés Jegyzőkönyve, 29. s köv. 1.
21 V. ö. 43. 1. Kossuth jellemzése Pálóczvról.



SÉRELMEK. A MAGYAR NYELV ÜGYE

6.

a)
1833 január 5 
Kerületi ülés.

Tárgy: A főrendeket magyar viszontizenetre felszólító izenet és az 
országgyűlés Pestre tételét, valamint a magyar nyelvű királyi leiratokat 

és törvényeket szorgalmazó feliratok

b)
[1.J A főrendekhez a magyar viszontizenet érdekéebn intézett izenet 
szövege. [II.] A főrendekhez az országgyűlés Pestre tétele tárgyában 
intézett izenet szövege. [III.] A magyar nyelv ügyében készült izenet

szövege.
a)

Poson Januar 5. 1833. December 26-ától ma volt az első kerületi ülés.
Praesidfium]: Nyitzky (Sopron), Szinyei (Sáros). Minek előtte az ei 

készített üzenet és Fel írás javallatok rostálás alá vétetnének,
Hertelendy az Országos Napló Könyv bírálásáról jelentést tészen 

s tudatja a RRcl hogy a Personalis jobnak látná, ha az egyik példány 
nem a mint rendelteit, Posony Vármegyének, hanem az Országnak 
levéltárába tétetnék — ez el fogadtatott, s némellyek szorgoskodása 
következésébe Dokus javallatára el rendeltetett, hogy a Censura 
eránt tett intézeteknek az Országos napló könyvbe iktatása véget, az 
illető Circularis praesesek jelentést tégyenek, ezután

K ültsey  fel olvassa a fő RRket magyar viszon üzenetre fel szólító 
nunciumokat.1 Nro. l-o, a melly Ghyczy és Prinyi által javallott némelly 
erősségeknek, s Atzél, Péchy, Benyovszky és Rudits által felhozott szó 
változtatásoknak el mellőzésével L.AMOTTEnak azon indítványára, hogy 
szomorú dolog lenne, ha e tárgyban egy bizodalmas hazafiul felszollitá- 
son kívül más erősségeket is kell keresni, minden változtatás nélkül el 
fogadtatott, ellenben a szintén

Költsey által fel olvasott 2-ik üzenet sok, és kellemetlen vitatásokra 
nyújtót alkalmat, a resultatum a lett, hogy a javallat némelly kitételei, 
mint a tzélra nem alkalmatosok ki hagyattak, eggyes szerfelett alázatos- 
kodó szavak meg változtatak, s BERNÁTiinak a javallat módosításokhoz 
alkalmaztatott igazítása, s PRONAvnak azon indítványa hogy a Magyar 
fel írásra Magyar kir. válasz is kéressék, el fogadtatott, s az üzenet, 
úgy amint a rekesztményhen olvasható, meg állapíttatott. A nevezetesebb 
vitatások között első vala

Ebergényinek derék előterjesztése, mellyben minden azon kifeje
zéseknek, mellvek a nemzeti nyelvel való élés természetes jussát kegye
lem és kedvezés gyanánt láttzattak kérni, ellene mondott, igazságos
nak látván, hogy a Király, ha szereti a magyarnak gazdag jövedelmeit, s 
Thronjának védelmére a magyar hőst, szeresse nyelvét is a magyarnak, 
nemzetünket talán leg szcrentsétlcnebbnek tartván tsak azért is, mivel 
itt törvényt kel elébb alkotni arra, hogy nemzetünk nyelvével élhessünk. 
— Éhez

P échy  azt adá, hogy az Ország Render, mint a Törvényhozó hata
lom egyik fél része, valamint nem kívánják hogy ők a másik részhez

1 L. 56. I.
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le ereszkedni mondassanak, úgy leereszkedést nem is kérhetnek hanem 
tsak hozzá járulást. (Kevéssel ez előtt Péchy olly kifejezéseket javallott 
a nádorra nézve, mellyek miatt hizelkedéssel vádoltatott, ő azt monda, 
hogy hízelkedni nem szokott, s azt meg is fogja mutatni.)

Borsitzky szokott kimélletlenséggel még erősebben azt monda, az 
Orosz és Török Császár, kik most a leg nagyobb Despoták, sem tagad
ják meg alattvalóiktól, hogy hozzájok Hazai nyelven szóljanak, hogy 
tagadhatná tehát azt meg Constitutionalis Nemzettől Constitutionális 
Király, eihez a nemzetnek természeti jussa van, minden jusból köteles
ség következik és igy a ki király akar lenni, kötelessége hogy tudjon 
magyarul.

Csapó: Practicum Argumentum gyanánt kívánná be vétetni hogy 
valamint a Némettel Németiül, az olasszal olaszul folytatnak az köz 
dolgok, úgy a magyarral magyarul folytattassanak, erre nevetést 
gerjesztő

N agy PÁi.nak azon inkább elmés, mint hellyes tzáfolása hogy ebből 
a következnék hogy valamint a lengyellel németül, a morvával németül, 
úgy a magyarral is németül. Csapót — G. A ndrásy, Bhzekédy s mások 
pártolák — a többség tsak maradjont kiáltott. — Diplomaticus betse 
volt azon vitatásnak mellyet a Ilonti

Majthényi gerjesztett, azt tartá hogy ha az üzenethez tsatolt fel 
írási deák javallatba szóról szóra tsak az van, ami a magyarban fog
laltatik, úgy ezt puszta Comitivának tekinti s tsak kévés szavakkal 
kívánja szerkesztetni, — mert

A sztalos hibásnak tartá azon diaetalis szokást hogy mindjárt az 
első üzenethez fel Írás tsatoltatik, mert erre tsak a költsönös értekezés
ből ki őrlődő eggyezés adhat matériáiét — de

Dürrayitzky meg tzáfolá, mert épp ezen [l]830-ba fel vett mód adá 
a SSok kezébe a tollat, külömben az RR. vetélkednének az üzenetek 
felett s a Repraesentatiót végtére is ítélő mester tenné fel. — Sok vita 
volt még eggyes szavak felett, mellyeknek azzal szakasztott véget

N agy Pál hogy értelmünket kimerítvén, a javallott üzenet szavakon 
ne vesződjünk, mert egy dolgot száz féle kép is jól meglehet mondani, 
aki ebből nem érti, mit akarunk, az nem tud'magyarul.

Költsey olvassa a Diaetának Pestre költöztetése tárgyában javal
lott üzeneteit.

Somsich azon indítványt tévé hogy a hellyesen fel hozott Physicus 
erősségek mellé2 morális erősséget is szükség csatolni, amint azt már az 
[l]830-iki fel írásba megtörtént, t. i. hogy a követek és küldőik között a 
törvényhozásnak törvényesen gyakorolt módjára nézve szükséges 
közlekedést nagyon elősegéllené a Diaetának Pestre által tétele.”

Költsey ezen erősség cl mellőzésének okául az 1830-iki resolutio 
azon szavait hozza fel, quod haec suam mafiestajtem non moveant,4 — 
s  ámbár

- Ily érvek voltak: Pest központi fekvése, gyors fejlődése, a felsőbb bíró
ságok és kormányszékek levéltárának ottani őrzése.

” Az 1830. okt. 17-i feliratot 1. az országgyűlés írásai közt, 164. 1.
4 Az 1830. dec. 2-i királyi válasz, bár reményt nyújt, hogy a következő or

szággyűlés Pesten tartható, elhárítja a feltevést, mintha az uralkodót meggyőz
ték volna a rendek (deductum argumentum suam maiestatem sacratissimam mo
vere non potest), amidőn a követeknek küldőikkel való szorosabb kapcsolatára, 
a törvényhozásnak jövő boldogságát munkáló hatására hivatkoznak. (1J. o. 407. 
s köv. 1.)



AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÁTHELYEZÉSE PESTRE, .)·>

Benvovszky azt tartá hogy c miatt nem kell az Ország már egyszer 
Comitialiter kijelentett meg győződésének most is fenn állását el- 
halgatni s ámbár

BERNÁTHnak azon aggodalmát, hogy ezen indító ok fel hozásával 
a potolólagos instruetiók eránt egy veszedelmes negativum principium 
nak a Coordinatiót praeoccupaló enuntiojára nvujtatnék alkalom.

Som sits az által el oszlatá hogy ezen törvényhozási princípiumnak 
minden érdeme kivetkeztetik, ha az ami országosan enunciálva, s az 
Országos irományokba is bé foglaltatva van, minden erővel fel nem 
melegittetik, s hogy felőliül akár mi jön, az ország jussai tsonkolást 
nem szenvedhetnek, mert az minden esetre a Diaetale Tractamentum 
tárgyává válik, ott ideje lessz fel vigyázni, s hogy ez széllesitheti a 
kérelem hasisát, a többi tsak Commoditáson épül, ez az egy moralis ok.

Bezerédy pedig azt adá hozzá, hogy ha ezt be nem tegyük, meg 
nyugodni láttzatunk a non movent válaszba, a minél veszedelmesebb 
nem történhetnék, a többség még is Somsits indítványát el nem fogadta.

K orher  (Pest város követje) köszönetét tesz a RRnek s bizonyo
sokká tészi, hogy őket Pest várossá vendéglő karokkal fogadja, igye
kezni fog ott mulatásokat, nem tsak alkalmassá, hanem kellemetessé 
is tenni. Erre igen sokan azt kívánják, hogy mivel az 1830-iki resolutio 
tsak attól függeszti fel a Diaetának Pesten tartását, ha a Király a szük
ségeseknek fel találásáról tudósítást vesz, a helybéli akadályok meg 
szünése Pest várossá követjének ezen nyilatkoztatására állapítva adas 
sék a Felség tudtára s ígéretének tellyesitésére emlékeztessék. K orher  
meg ijjed látván milly erőt fektetnek a szavaira, tsak minekutánna 
a többszöri rángatások, ismételt felszóllitások miatt hibázásba is jött, 
utoljára ugv enuntziálta magát, hogy szála ugyan még nints, de addig 
is, míg építtetnék a Város fog alkalmas helyről gondoskodni, ebben 
némellyek tsak Ígért jövendőt és nem positivus valóságot láttak, s az 
ülés el oszlott a nélkül, hogy a Conclusumot tudni lehetett volna, mert 
szombath lévén Nyitzky Conclusum helyett butsuzott egy napos prae- 
sidiumától. Érdekes volt még

T iszának azon kijelentése, hogy midőn a törvényhozó hatalom 
egyik alkotó része a másikhoz szólt, Committensei hellytelennek tartják 
a király eránti függés tekintetéből tsak eggyes polgárt illető aláírásnak 
eddig gyakorlott módját, s a jobbágyai szó hellyett ezzel kívánnak 
élni, „alázatos hívei“ minthogy a Király mint másik alkotó rész sem 
szollitja máskép az Ország Rendéit, ellenben nagyon kellemetlen volt 
e következendő személyeskedés:

P éo hy : Sajnállom hogy az  Unghi követ Pest városa követjének 
magyarázatát meg nem értette— R ernáth  feleié: az értelem attól függ 
kinek hogy adja a providentia, mind az által bizonyossá teszem Pest 
vármegye követjét, hogy tőlle semmi magyarázatott el nem fogadok."’

Január 6-án Kerületi Ülés. Praesid[ium] Borsitzky, Bernáth.
A tegnapi üzenethez tsatolt Deák projectumok6 olvastatván fel, 

minek utánna H avas Pest várossá részérül nagyobb praecisioval azt 
declarálá, hogy a város tsak ugv tehet szükséges építési változtatásokat, 
ha felülről engedelem jönne, —  B er n á tii hellycsen ki fejté, hogy már 
tsak a király tulajdon parantsolatjától függ, azon végrehajtó hatalomtól

■’ V. ő. K ö lc s e y , VII, k. 47. s kőv. 1., S z é c h e n y i , IV. 360. 1.
11 I r a t o k ,  I. k. 9. 1.
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tehát, melly önként csupán a szükségesek feltaláltatásától függeszté fel 
a diaetának Pestre által tételét, kétszeres igazunk van megkívánni, hogy 
ne halassza kiadni parancsát, melytől egyedül függ, hogy légyen, ami 
szükséges s erre az üzenet és repraesentatio úgy módosíttatott, amint 
most van.

b)

[L] Javallata a fő Rket a Hazai nyelv bevételére felszólító izenetnek.
Azzal a bizodalommal, mellyel ugyan azon egy Haza gyermekeinek, 

ugyan azon egy szent korona tagjainak egymáshoz viseltetnie kell, 
szállítják fel KK. és RR a m[éltó]ságos Fő Rket hogy a Karokhoz és 
Rhez küldendő izeneteiket ezentúl a Hazai nyelv közönségesen kedvelt 
szavaival készíttetni méltoztassanak.

Koronás Királyai s mindenek felett a mostan uralkodó Felség Atyai 
pártfogása alatt 40 Esztfendők] folytában tsendesen haladó s minden 
kénszeritést változtató menetellel oda jutott a nemzet hogy a közclébb 
múlt Ország gyűlésben a magyar nyelv a Helytartói Kormányszékre 
s a fő Törvényszékre fel emeltetvén s tudása minden hivatalbelieknek 
kötelességének tétetvén, az egész Hazában Főnek és közönségesnek 
törvényesen meg állapíttatott s természeti jussaiba e részbe vissza 
hellyheztetett.

Nem lehet kétségbe venni hogy az ősi közös nyelv virágzásba jötte 
hazafiul örömmel tölté bé a m[éltó]ságos Fő Rket is, kik a Flaza és nyelv 
eránt vonzzó hajlandóságokat ragyogó nagy áldozatokkal bizonyították 
bé, kiknek az egész Haza előtt tiszteletben és szeretetben élő elölülőjük 
hazánk Nádora mind áldozattal, mind századokra ki terjedő követke- 
zésü pártfogásával nevét a nemzet év könyveibe halhatatlanná.

Illy hazafiak előtt a[z 1] 830. 8-ik Czikkely hozatala s magyar Tudós 
társaságnak saját áldozataikkal történt fel állítása utánn bizonyosan 
sem idegennek sem kedvetlennek nem fog tettzeni ez emlékeztetés 
mellyet a KK. és RR. magyar nemzeti egyenességgel hazájok eránt forró 
szeretetből a költsönös bizodalom örökös meg alapozására tésznek, a 
m[é]l[tósá]gos Fő Rnek a KK. és Rendek szokott idvczlctcikct küldöt- 
jeik által ember emlekezetetől fogva magyar nyelven visszonozták s e 
tiszteletre méltó szokástól tsak egy lépés van ama másikig hogy 
Iroványaikat is annak szívig ható szavaival készíttessék. Kiknek őseik 
vért ontottak a hazáért, azok az előttők esméretes nemzeti nyelvet, 
kebelekbe bizonyosan vissza fogadják a Hazáért.

[II ] Javallata a Fő Rnek az Orfszág] gyűlés Pestre tétele eránt szálló
szeneteknek.

Midőn a Karok és Rendek [1]830. Oct. 17 töl s mostani Orjszág] 
gyűlésnek Pestre hívása eránt költ alázatos fel Írásokba ugyan azon évi 
Dec. 2-án a kir. kegyelmes választ meg nyerték, biztos reménység 
nyujtatott nekiek hogy ezen országosan ki jelentett s az egész Hazával 
közös óhajtás tellyesittetni fog.

Méltoztatott ugyan is Ö Cs. Kir. Felsége kegyelmesen meg ígérni 
hogy az igazság gyorsabb kiszolgáltatása eránt buzgó indulatjának saját 
könyebbségét is fel áldozva kész lévén, mihelyt Pesten minden szüksé
gesek meg létté tudtára esik, az Ország gyűlés ottan tartásáról azonnal 
rendelést tétetni.
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E Királyi ígérethez ragaszkodván szándékoznak a KK. és RR. a 
régen táplált forró kivánatot ezennel is meg ujjitani, fiúi bizodalommal 
remélvén, hogy Cs. Királyi Felségének atyai szive az egész ország 
kérelmét meg hallgatja és Sz[abad] K[ir.] Poson városnak a Törvény- 
hatóságok legnagyobb részétől szerfelett távolyságát; ellenben Pestnek 
az Ország közepén alkalmatos fekvését, esztendőnként szaporodó 
épületeinek számos és nagy voltát s a felsőbb Törvény és Kormány
széki Levéltárok ott léttét tekintvén, e jelen ország gyűlés oda költözé
sébe annyival inkább meg eggyezni méltoztatik, mivel szfabad] kir. 
Pest város részéről az orszfág] gyűlés tartására szükségesnek, mihelyst 
6 Cs. Kir. Felsége a nevezet városnak e részben kegyelmes parantsolat- 
jait kiadni méltoztatik, azonnal lejendő feltaláltassa hitelesen jelen
tetik. Ö Cs. Kir. Fő Hertzegségét a M[éltó]ságos Fő Rket tisztelettel 
kérik a KK. és Rk hogy e kívánságokat valamint a közelebb múlt Ország 
Gyűlésen, úgy most is hozzájárulásokkal segélleni méltoztassanak.

[III.] Javallata a Magyar Nyelv ügyében küldendő Izenetnek.
Amiért az egész nemzet 42 esztendeig folytában buzgó igyekezettel 

fáradozott és Ő Cs. és K. Felségének Atyai pártfogása által sok részben 
ugyan, még sem egészen van elérve, a Hazai nyelvel minden meg szorí
tás, és kivétel nélkül való szabadon élést óhajtják a Karok és Rendek 
Ö Cs. és K. Felsége igazság szeretetétől megnyerni. Nyelvüket a Haza 
határain belől Fő hellyrc emelve és minden Törvényhatóságokban 
tiszteletbe tétetve örömmel szemlélik, az Ország szerette Nádorával, 
s a M[éltóságo]s FI[ely]t[ar]to Tanátssal Magyarul szólhatnak, óhaj
tások tökélletes teljesedésének mind az által híjjá van, mert fel írásai
kat a Nemzet Atyai Királyához, s a törvény Czikkelyeket eredetileg a 
Romai nép hóit nyelvén, nem pedig az ősi örökségül nyert élő magyar 
nyelven készíthetik.

Valamint tsak az élő testben ugv tsak élő nyelvben van Lélek, az 
anyai ajakról tanult hangokkal lehet egy felől a Cs. K. felség előtt a 
szív érzelmeit, más felől a Törvény ki tételeiben a legtisztább leg 
eggyenesebb értelmet kifejezni.

KK. és Rek azon a ponton állanak, mellyben Ő Cs. K. Felségének 
Atyai gondoskodásánál fogva, köz kiterjedésű javításokat kezdhetvén, 
a jövendő kor számára fognak munkálni. Most ha valaha, itt az idő 
hogy a nemzeti nyelv, a természet által adott jussaiba egészen vissza 
tétessék, s e következésekkel tellyes idők el múlván, félő hogy a nagy 
számban meg állapított s hóit nyelven készülő Törvények a nemzetit 
egész századra ki fogják zárhatni.

Ezeknél fogva fiúi bizodalommal vannak a KK. és RR. hogy Ő Cs. 
K. Felsége az Országosan egybe gyűlt nemzet s az Ország Törvény- 
hatóságai által egyedül magyar nyelven teendő alázatos Felírásukat 
atyai válaszával meg örvendeztetni s egyszersmind abban kegyelmesen 
meg eggyezni méltoztatik hogy a Törvény Czikkelvek is szinte tsak 
magyar nyelven alkalmaztassanak.

A mit, midőn ő  Cs. K. Felségéről alázatos Felírással kérni szándé
koznának, egyszersmind ö  Cs. K. Fő H[erceg]ségét s a méltóságos Fő 
Rendeket a köz ügy segedelmére fel hívják.7

7 Mindhárom üzenctjavaslatot, a január 10-i és 11-i országos üléseken el
fogadott alakjukban, amely több stiláris eltérést mutat a fentiektől, közlik az 
írniok. I. k. 7., 8., 10. I., valamint Kölcsey, VI. 226. s köv. 1.
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Kossuth bővebb Jegyzököny\’ében e szám tárgyalásairól a következő össze
függő részek olvashatók:

J833-ik esztendei Januarius 5-én Kerületi ülés.
Praesidfium] Niczky (Sopron) Szinyey (Sáros).
Napi renden vannak az elkészített Izenetek, s részint felirási javallatok 

u. m.:
1. Az eránt hogy a Fő Rendek viszon iizenettyeiket ezentúl tsak magyarul 

szerkeztessék.
2. Üzenet s felírás javallattya, hogy a Felírások ezentúl tsak magyar nyel

ven küldessenek a Felséghez, s a törvények is tsupán magyarul alkottassanak.
3. Az Országgyűlésének Pestre kívánt ált költöztetése eránt üzenet s felírás.
4. A Praeferentialis sérelmek cs a Propositiókra adandó válasz tárgyában 

készült üzenet s felírás javallatja.
Hertelendy: Mint az Ország Gyűlési napló könyv eggvik bírálója jelenti, 

hogy az eddig tartatott három Országos ülés Napló könyve censurálva van, s 
hogy a Personalis jelen vóltt ugyan a Censura alkalmával, de nem tsak hogy 
legkissebb akadályt sem tett, sőtt mindenkép igyekezett azt előmozdítani, a 
RRnek azon határozása eránt, hogy a két példányba viendő Napló könyv eggyik 
példánya Posonv Vármegye levéltárába tétessen le, azt nyilatkoztatván ki, hogy 
jobbnak látná ha az Országos levéltárba tétetnék. Ezen indítványt a SSok el 
fogadják.

Somsits kérdést tesz, ha vallyon a napló könyv eránti intézeteknek lesz c 
nyoma az országos diariumba?

Dókus azt tartya hogy valamint 1830-ba Országos ülésbe jelentettek az 
elválasztott bírálók nevei, úgy szükség hogy minden e részbe tett, sőtt írásba is 
foglaltt intézeteket hasonlóul jelentsék az illető kerületi Elölülők.

Mely javallat szintén jóvá és hegyben hagyatott.
Költsey mint kerületi Jegyző felolvassa a FőRRtől kívánt magyar viszon- 

üzenetek tárgyában készült üzenet javallatát.
Péchy kőzetben mingyárt ezen szavak előtt „a Méltóságos fö Rrket" ezt 

vélné tétetni „Ö Cs. kit. fö Herczegségét“ mert 1830-ba éppen az ő Hcrczegségc 
eránti gyengéded kímélés bírta a fő RRket némü ellenkezésre, de azólta meg
győződött az Ország hogy ő Cs kir. fő Herczegségének ezen deferentiára szük
sége nints, s azt nem is kívánja, továbbá, azon szó hogy „halhatatianitó“ ha tsak 
elébe nem tétetik hogy „e részben is“, oda látszatna mutatni, mintha Ö Her- 
czegségénck más halhatatianitó érdemei nem lennének. (Lárma: minek ez a hizel- 
kedés!)

Péchy: Én nem szoktam hízelkedni, s ennek jelét is fogom adni.
Ghyczy provocáltatni kíván a fő RRnek e részbcli 1791-ki clesmércsökre.
B. Prényi szintén azt kívánja
Aczél az „áldozatokkal“ szó hellyet javalja „hazafiul hozzájárulásokkal“ 

mert ne makarná azon véleményt gerjeszteni hogy a Hazáért valamit tenni áldo
zatba kerül.

Benyovszkv: Többet a valóságnál ne mondjunk, azon pont hogy a magyar 
nyelv a Fő Törvényszékekre etc. felemeltetett, nem egészlcn áll, mert a Hely
tartó Tanáts tsak azoknak válaszol magyarul, a kik hozzá magyarul írnak, a 
kir. jCuria tsak a fellyeb vitt magyar perekben ítél magyarul.

Rudifs: A fő RRnek adott azon ditséret hogy saját áldozataikat alapiták 
a Miagyar tudós társaságot, minden nemeseket ki látszatik zárni, pedig p. o. 
Vay Ábrahám mint nemes 8000 p. ftot ajánlott.

Böthy azt véli, ezen az „is“ szócskával lehet segíteni.
Marczibányi a Ghyczy és Prényi által felhozott okkal nem kivan élni, mert 

erre 1830-ba is hivatkoztak a RR, de az cffectust nem bizonyíthatván, attól az 
Országos ülésben e’állottak.

G. La Motte szomorú dolognak tartaná, hogy ha e tárgyban még argumen
tumokat kelletnék keresni, ugv hiszi nints egyébre szükség, mint egy bizodalmas 
hazafiul felczolitásra.

Sokan: maradjon, maradjon.
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Conclusum: a felolvasott javallat egészlen elfogadtatik.
Költsey felolvassa a Magyar feirás és törvény tárgyában készített javallatot.
Ebergényi ellene mond azon kifejezéseknek, a mellyek fávort, kegyelmet 

látszanak kérni, nints talán szerentsétleneb nemzet a magyarnál, mert itt tör
vényt kellett előbb hozni bogy a nemzeti nyelv természeti Jussaiba helyheztes- 
sék, ezt nem kegyelem gyanánt kértük 1826-ba s 1830-ba, amint azon szavak 
„ut eminentem linguae nationalis usum ipsi omni Jure competentem“ mutatják,8 
a mihez Jussunk van, ott fávovért neun akar esedezni, ha a kormány szereti 
Thronjának oltalmára a magyar hőst, ha szereti a magyarnak gazdag jövedel
meit, szeresse nyelvét is, a felforgó kívánság pedig annyival is inkáb igasságo- 
sab, mivel kivált most, midőn a maradék számára álandó törvények alkottatni 
czéloztattnak, végre tsak ugyan olyan karba kell a haza minden polgárját hely- 
heztetni, hogy az őt kötelező törvényeket ki is érthesse s idegen magyarázatokra 
ne szoruljon, a kegyelemért való csedezés az Országnak só érán,ti alapos Jussát 
tsaknem veszélybe hozá, ezen példa vezesse a RRket jelenleg is, kívánja továbbá 
az 1827-ki 11-ik Áprilisi kir. resolutiót megérintetni."

Péchy egyet ért, azt adván hozzá hogy ő a nemzeti nyelv kifejtésére ezélzó 
igyekezetnek gazdag bébizonvitását a kormánynál nem tapasztalta (ez késők 
tsak ugyan k,i is hagyatott) továbbá nem szereti a szerfcletti alázatoskodásokat 
a RR szint oly részét tészik a törvényhozó Testnek mint a király, itt tehát 
leereszkedés felől sem egy, sem más részről szó nem lehet, ezért a végén ezen 
szó hollyet „leereszkedvén“ ezt kívánja tenni „h o zzá já ru lv á n (Elfogadtatik.)

Asztalos fel olvassa az üzenetnek egy más javallatát, mcllyct, az első s 
második tárgyat egyben foglalva tett vala fel.

Prónay ezt nagyon jeles, s helyes okokkal támogatott munkának látja 
ugyan, mindazáltal úgy véli ha azon fő argumentum, hogy ezen intézetet nem
zetünk köz akarattal kívánja, a királyt megegyezésre nem bírja, úgy semmi sem 
bírja, ezen idaeát helyesen fejezi ki az előbb felolvasott javallat, ő tehát ezt 
mint kurtábbat kívánja elfogadni, tsupán azt vélvén hozzá tétetni, hogy a 
királyi Resolutiók is magyarul adassanak, mert ezek is materialéját teszik a tör
vények alkotásának. (Ez is elfogadtatott.)

R. Prényi a kérelem eránt Ebcrgőnyivel egyet ért, továbbá azt kívánja, 
hogy 1-ör egy tárgyban két üzenet ne legyen, 2-or hogy mivel tsak az üzenetek 
utján kiörlődő költsönös egyezésből készülhet felírás, ha most mindjárt ennek 
javallata ragasztatik az üzenethez, ez a pertraotatust nehezíti, s azért úgy véli, 
ezen két szempontnak is megfelel az Asztalos javallata.

Majthényi (Honth) ellenben Prónavval tartt, mert azt hiszi, ha ezen tárgy
nak igísságát valaki szivében nem érzi, azt argumentummal soha sem fogjuk reá 
bírni, egyébiránt azt hiszi hogy az üzenet egészlcn más formát ölt akkor ma
gára, midéin nints, másat midőn van hozzá rekesztve a felírás javallata, ez utolsó 
esetben tsak kevés szó kell a fő RRhez, minek ugyan azon egy tárgyat szorul 
szóra két nyelven a fő RRnek megküldeni.

Bezerédy: Ez siettetésnek jó, de a czélérésre vezető mód eránt Prényival 
s a nemzet Jussainak méltóságához illő kifejezések eránt Ebergényivcl ért egyet, 
s annál fogva ezeket javalja:

1. „kedvezésétől“ hellvet ,,a királynak a magyar nemzetiségnek méltóságát 
elesmerö igazsságálol“.

2. e hellvet: „az anyai hangon lehet a felség előtt a szív érzelmeit kifejezni“, 
ezt: „az anyai hangokon lehet tsak oly módon szólani királyunkhoz, a mint ezt 
a közötte, s a nemzet közölt fennáló költsönös viszonyok megkívánják“.

3. A nyelv természeti Jussait soha el nem vesztheti, és igy azokba vissza 
tenni sem lehet, helyesebb lenne tehát azt mondani, hogy a nyelv természeti 
Jussaival éljen.

4. Nem lehetvén egészlen mondani hogy fö helyen van a nyelv, ezen 
kifejezés helyet ezt javalja: elő van mozdítva.

8 Az idézet az 1826. okt. 6-án kelt feliratból való. L. az országgyűlés írásai, 
730. I.

” A praeferentialis sérelmek és postulatumok ügyében kiadott resolutió 26. 
pontja vonatkozik a nyelvügyre. L. az országgyűlés írásai, 1120. 1.
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La Motte tetszései fogadja az Asztalos javallatát de sajnálja hogy a két 
kívánság öszve van kötve, mert egyik a másiknak elérését gyengíthetné, ha a 
felség reá nem ál a mire kéretik, a fő RR sem fognak a magyar viszon üzenetre 
reá álani, hogyha ezen két tárgy öszve lesz kaptsolva, egyéberánt Majthényivel 
nem lehet egy véleménybe, hogy a magyar üzenet tsak boritéka legyen a diák 
felírásnak, sőtt azt tartva jónak hogy szorul szóra magában foglalja a felírást, 
mert ez által megmutatjuk 1-ör hogy tudunk magyarul diplomatice írni, 2-or 
hogy ezt a hazának azon polgárjai is olvashattvák, s érthetik, kik diákul nem 
tudnak.

Asztalos: Comitialis szokás, hogy a költsönös üzenetek által eszközlött 
egyezésből vétetik a felírás matériája, igaz 1830-ba ezen szokástol a RR elálot- 
tak, s mingyárt az első üzenettel közlötték a felírás javallatát, de ezen mód 
nem czélerányos, mert a későbbi üzenetekbe fel fogott erősítő okok a felírásból 
ki maradnak, vagy pedig kétszer kellettik ezt szerkeztetni.

Dubraviczky: Éppen az 1830-ba fel vett mód az, mely a tollat a SSok 
kezébe adja, a Honthi követ javallatja akkorra helyes lesz, ha magyar felírá
sokat fogunk a királyhoz felküldeni, addig szükség, hogy minden környü'ménye- 
sen és szorul szóra bent legyen az üzenetben, ha felirási javallatot nem kü dünk. 
vete kedni fogunk az üzenetek felett, s végtére ítélő mester teszi fel a Reprae 
sentatiót. ,

Bernáth azt adja hozzá hogy a kerületi küldötség azt vélte, a magyar 
nyelv előmozdításának egy eszköze lész az, ha a felírás foglalatja szóról szóra 
béfoglaltatik a magyar üzenetbe, a Jegyzők tehát e szerint tartoztak do'gozni.

Pázmándy: S ez azért is helyesen történt, mivel másként a már megalapí
tott első üzenetünkkel ellenkezésbe jönnénk, mi a fő RRtöl magyar üzeneteket 
kívánunk, nem küldhetünk tehát nektek deákot, el kell mindent távoztatni, hogy 
a diák nyelv eddig'enes foganatjában tovább is megmaradjon; egyéberánt a 
többek által ki jelentett vélemény következésében is javalja hogy ezen szó után 
„igazsság szeretetett}/“ a többi maradjon el, s ez következzen: megnyerni. (Ez 
elfogadtatott.)

Török „pártfogás“ hellyet „jóváhagyást“ javai, mert megvalja az udvar 
részéről soha sem tapasztalt különös pártfogást.

Benyovszky: A 42 esztendő maradjon ki, s tétessék „szüntelen“, mert azon 
esztendők száma oda látszatik mutatni, mintha 42 esztendő előtt a magyar nem 
szerette volna nyelvét.

Péchy: A 42 esztendő maradjon, mert annak előtte nem kellet pártfogás 
a nyelvnek, tsupán M[ária] Theresia ideje ólta igyekeztek minket dcnationali- 
sálni.

Nagy Pál: Maradjon a mint ran, értelmünket kimeríti, szavakon ne ve
sződjünk, azon egy dolgot százféleképpen is jól meg lehet mondani, a ki ebből 
meg nem érti hogy mit akarunk, az nem tud magyarul.

Pázmándy A privatusok instantiájával való egybenhasonlitás lealatsonyittya 
a törvény hozó Testet, ennek a leereszkedés szó is következése, pedig ez sem jó.

Répásy hasonló értelembe van, mert egészlen más egy suplicans, más egy 
törvényhozó Test.

Comáromy ezen hasonlítással a kívánság ereje növekedik, mert ha egy pri- 
vatusnak szabad magyar nyelven irtt esedezésse! járulni királyához, hát egy tör
vényhozó Testnek hogy ne legyen szabad a magyar felírás;

Csapó a privatusok instantiáitol vett hasonlítás hellyet javalja: hogy vala
mint a németekkel németül, az olaszokkal olaszul folytattatnak a köz dolgok 
ugv a magyarokkal is magyarul folvtattassanak.

Nagy ezen argumentumból az következik, hogy valamint a németekkel né
metül, a csehekkel németül, — a Lengyellel, Morvával németül, — úgy a Magya
rokkal is németül.

B. Prényi: Akár mily nyelven nyujtassék bé a Privatusok folyamodása, a 
Felség magát a válaszra nézve ahoz nem szabja, mi pedig azt kívánjuk hogy ma
gyar resolutiókat is kapjunk, és igy Csapóval egyet ért.

Gróf Andrássy is azt tartya hogy a Privatusok escdezésétöl vett erősség 
nem ál, ezeket elfogadja a Felség, ex illo suppositio, hogy az esedező nem tud a 
Király' előtt legkedvesebb nyelven írni, s panaszát még is tsak ki kell halgatni,
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ezt a törvényhozó testről supponálni nem is lehet, s a praxis is ellenkezőt mutat,
— mi mos: nem nyelv által a dolgot, hanem dolog által a nyelvet kívánjuk elő 
mozdítani, és igy szinten Csapóval egyet ért

Nagy: Mondjuk tehát hogy mé tatlanság, ha Ö Felsége más Nemzetekkel 
az ő nyelveken folytatja a köz dolgokat, s a magyartól diák felírást kíván.

Pázmándy: A privatusoktol kegyelemből fogadja el a Felség az esedezést, 
mi nem kegyelemért esedezünk mert igazságunk van ezt kérni.

Majthényi (Bars): Ha törvény lesz cránta, megszűnik a kegyelem, egyeb- 
eránt a hasonlítást megfordítva is lehetne használni, hogy ha t. i. tőlünk el nem 
fogadja a magyar felírást, a Privatusok esedezését is el nem fogadhattya.

Gróf Andrássy azt tartva, ez méltatlanság lenne, ha a Privatusok esedezése 
egy nyelvre szórhatna, s e miatt az a kinek sérelme van az csedezéstől mint egy 
elzáratna.

Marczibányi: A magánosok esedezései közt is nagyon kevés a magyar, azt 
felelnék, magátok is többet irtok más nyelven, — ezen argumentum tehát na
gyon gyenge.

Burnáth a hasonlítás mellet van. — a Társasági Szövetkezés elveinél fogva, 
mert az egész Társaságnak nem lehet kevesebb Jussa, mint eggyes Polgárnak van, 
cgyéberánt a Prónay javallatját a Resolutiora nézve pártolja.

Gróf Andrássy: A  Socialis Jussok elveiből merített argumentumot meg is 
lehetne fordítani, mert ha a privatus nem kér engedelmet arra, hogy valamely 
nyelven esedezzen, hanem Jussa van azt akár mely nyelven tenni — a Társaság
nak is van Jussa —■ ekkor tehát nem kellene e tárgyban felírás, hanem tsak élés.

Rudits: A privatus folyamodó, a kedvező Resolutiót akár mclly nyelven el
fogadja, neki nints Jussa magyar resolutiót kívánni — mi pedig ezt is méltán 
kívánjuk.

La Motte: Gyenge argumentum az, melyre a feleletet előre lehet látni, — 
pedig mit lehessen a kérdésben forgó argumentumra felelni, az már előladatott,
— ez tehát magát a tárgyat is feldönthetné, ha azt könnyen eldönthető erősségre 
építenénk.

Hertelendy: Szomorú, s a törvényhozó Test méltóságával nem egyező lenne, 
ha más argumentumot nem tudnánk fe'hozni, — a Nemzet köz akarattyának 
moralis súllyá a megczáfolhatatlan fő argumentum, ehez kell ragaszkodni.

Borsiczky: Még a legnagyobb despota, mint az Orosz és Török Császár sem 
tagadja meg alattvalóitól, hogy hozzá hazai nyelven folyamodjanak, hát egy 
Constitutionalis Nemzettől hogy lehetne azt megtagadni, azt kívánni a Nemzet
nek Jussa van, minden Jusbol kötelesség is következik, a ki Magyar Király akar 
lenni, tudjon Magyarul, — ha a Privatusok Magyar kérelmeit meg tudja érteni, 
(a mint tudnia kell,) értse meg a Nemzetét is.

Bezerédy a (Csapó argumentumát pártolja mert ez az argumentun ad 
hominem.

Császár: 11a a privatusok magyar kérelmeit el nem fogadná is a Király, ez 
által a törvényhozó Test ezen kérelmének Jussa nem kissebedne, azoknak elfoga
dása által tehát nem is nagyobbodik — maradjon ki az egész hasonlítás.

Szabó: Sőtt maradjon meg, mert ez mutatja, hogy már a király részéről sem 
forog fel lehetetlenség a magyar nyelvű közlekedések eránt.

K. Horváth ki hagyatni kívánja, mert mi magyar Resolutiót is kívánunk, a 
kettő tehát eggyüt nem eggyezik, — igy

Péchy is, mert valóban látván a Ministerium hogy magunk között is sokan 
semmi erőt sem tulajdonítanak azon argumentumnak, ő sem fog annak erőt 
tulajdonítani.

Majthényi (Bars) ezen következtetésnek ellene mond, másként ha mind 
azon kívánságokat erőtleneknek nyilatkoztatnánk, a mellyek itt Oppositiora talál
nak, hová vezetne az a Kormány s Nemzet közötti viszonyok kérdésében?

Dóktls ezen szó után: bizodalommal vannak, a mi következik ki hagyatni 
vélné, egész addig, hogy a Kálmán király törvényétől vett hasonlatosságnál fogva 
mind a felírások, mind a törvények s a t.

Asztalos: A Kálmán király idejéből vett argumentum nagyon gyenge, — az 
nem törvény, hanem tsupán Albricus hízelgő szavainak előadása.
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Palóczy: Ezen argumentum 1830-ban is felhozatott, de gyengének találtat
ván, fsak sok vitatásokra nyújtott alkalmat, s végtére tsak ugyan el maradt — 
hasonló idő vesztést okozna most is.

Bernáth ezen előadáshoz, és a Komáromi Követ indítványához alkalmaz
tatva ezen javallatot teszi: a ki fogja zárhatni szavakkal végződő pont után: 
„Ezeknél fogva fiúi bizodalommal vannak a KK és RR hogy Ö Cs. Kir. Felsége 
az országosan egybe gyültt Nemzet s az Ország törvényhatóságai által (Deák 
javaHatjára: egyedül) magyar nyelven teendő alázatos felírásokat atyailag el
fogadni, s ezen kis Nemzetet hazai nyelven küldendő kegyes kir. válaszaival meg- 
örvendeztettni, egyszersmind abban kegyelmesen meg egyezni méltóztatik, hogy 
a törvény czikkelyek is szintén tsak magyar nyelven alkottassanak“.

Ezen indiványt a töbség elfogadván az határozásba megy.
Komlósy egy javallatot olvas fel, meHyet az üzenet végéhez tsatoltatni 

kivan, az 1790 : 67-ik s 16-ik czikkelyek parificatióját foglalja magában,1" — 
hosszúkás lévén — nehezen halgatjákl! s végre el nem fogadják.

Némellyek az e tárgy eránti Felírás javallattyát kívánják olvastatni — de
Nagy Pálnak azon javallatára hogy a Felírás szorul szóra fordítása lévén az 

Üzeneteknek, jobb lesz ha a megálapitott változtatásokhoz alkalmaztatva a Jegy
zők előbb otthon lefordítják — az olvasás elmarad

Zmeskáll jelenti hogy e tárgyban elkészítette a Felírás javallatát, kér engc- 
delrnet hogy felolvashassa.

Nagy: Ha tsak a már meg álapitott szorul szóra nem fordította, — mer ex 
principio semmi repraesentatiót sem lehet elfogadni — egy kis zsibongáx után

Zmeskáll fel olvassa, javallatba hozott Repraesentatióját — itt ott tetszés
sel fogadtatik.

Majthényi (Honth): Ha a deákba tsak az lehet a mi a magyarba van, vagy 
ezt oda kell adni a Jegyzőknek hogy magyarra fordítsák, vagy ha a magyar üze
netet, mint egyéb eránt is eredetit már elfogadtuk, meg kell abban nyugodnunk, 
hogy ezt deákra fordittsák.

Költsey: A Diaetának Pestre áltköltöztetése eránt költt 3-ik Üzenet javal
latát fel olvassa.

Korher (Pest Várossá) köszöni a RRnek Pest várossá eránt mutatott kegyes
ségüket, s bizonyosokká teszi, hogy Pest várossá vendéglő karokkal fogadandja 
hé a RRket, s mindent el fog követni, hogy ott léttöket nem tsak alkalmatossá, 
de kellemetessé is tegye.

Somsich: Meg valja hogy a mely physicus okokat fel lehetett ezen kíván
ság támogatására hozni, azokat helyesen előadatva látja, de ha mi egyedül tsak 
ön commoditásunkat vetjük fel okul, a másik rész is ön commoditásához fog 
ragaszkodni, azért is szükségesnek látja azon moralis fő ok ki jelentését, hogy 
Pest Várassanak fekvése, a követek, és küldőik közt meg kivántatott sebes köz
lekedést nagyon elősegíti, — nints mit tartani hogy ezt nyilván ki ne fejezzük, 
mert ez már országosan enunciálva, s az 1830-ki országgyűlési acták között a 
138-ik lapon, ismét a felírásba ugyan azon acták 144-ik lapján héfoglaitatva van, 
kívánja tehát, hogy ez menjen bé az Üzenetbe, a mint már 1830-ba rcpraesen- 
tálva volt.

Bezerédy hasonló véleményben van, s a Felírást az 1830-ki Resolutióhoz 
kívánja alkalmaztatni, — a Felség azt válaszolá, hogy ha az Országgyűlése tartá
sára szükségeseknek Pesten meglétele felől tudósitatni fog, ezen országgyűlését 
oda rendeli, mondjuk meg" tehát hogy kétség nem lehet, hogy ott minden szük
ségesek sokkal jobban vannak, mint Posonyban, az említett kir. Resolutio hat
hatósan felelevenítette e részben a Nemzet kívánságát, méltán várhatjuk tehát 
hogy azon kir. ígéret tellvesitessék.

Patay megeggyez, de azon ki fejezést óhajtja, hogy addig is még a meg- 
kivántatott épületek elkészítetnének, Pestnek elegendő alkalmas teremjei vannak.

B. Sztojka a javallot Üzenetbe meg nyugoszik.
Tisza ellenben a királyt tett ígéretének tellyesitésére hathatósan kívánja 

emlékeztetni, kijelenti továbbá Committcnseinek azon kívánságát, hogy ha vala-
<

10 Az 1790:67. te. az országos bizottságok kirendeléséről, a 16. te. a ma
gyar nyelv tanításáról szól.
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mely akadályok miatt még most ezen Ország Gyűlés Pesten nem tartathatnék, 
addig is még ezen akadályok el háritattnak, az Anya Városba, Budán tartas
sák, — végre előterjeszti hogy küldői a Felírásokban eddig gyakorlott aláírásban: 
„Perpetuo fideles subditi“ meg nem nyugodhatnak, — a Privatusok folyamodá
saiban azon függésnél fogva, mely a Haza minden egyes polgárját a Királyhoz 
köti, helyen vannak az aláírásnak említett szavai, de az Ország Rendet, hasonló 
fél nászét teszik a törvényhozó hatalomnak, midőn tehát a másik alkotó részhez 
szóknak küldői, ugv hiszik hogy azon aláírás, az illő méltóság érzetével meg nem 
egyezik, s azt nemüleg lealatsonyitya, maga a végrehajtó hatalom sem él a tör
vényhozó Test erápt soha ezen kifejezéssel, azért is azt javalja, hogy a mint a 
Király mint a törvényhozó Test egyik alkotó része szólitya a RRket, a RR mint 
másik alkotó rész szint azon kifejezéssel éljenek, küldői tehát igy kívánják az 
aláírást Felségednek alázatos hívei Magyar Ország etc. Rendei.

Plathy: Az 1796-ki kir. meghívó levélben azt mondja a felség hogy ob gra
vissimas quae nos ab hinc longius iter suscipere prohibent curas Posonba rendeli 
az orszggyülését11 és igy maga elésrneri hogy Poson alkalmatlan hely Ország 
Gyűlése tartására, — ezt tehát érzékeltettni kívánja.

Aczél kívánja ő Felségének tudtára adatni, hogy a SSok hozzá kívánnak 
járulrii a szükséges teremek építésének költségeihez.

Dubraviczky ezt ez úttal tanátsosnak nem látja.
Prónay azt kívánja kérni, hogy tsak tavasszal költöztessen által az Ország- 

gyűlése. (Számosán kiáltják: mingvárt mingyárt! s ne féljen nem viszik oív 
hamar).

Hertelendy: Azon ok, melytől a királyi ígéret tellyesitése felfüggesztetek 
megszűnt, a mint a Pesti Követ ki jelentéséből láthatni, ezt tehát szükség a fel
írásba hé tenni. (Haljuk Pest városát!)

Korher jelenti, hogy a mi az Országgyűlése tagjainak szállásátt, s egyéb 
helybéli szükségeit illeti, c részben bőven szolgálhat Pest városa, s a mennyiben 
talán elegendő istállók, s kotsi színek nem lennének, azonnal baraquokat épített, 
— ellenben az országos tanátskozásokra szolgáló szála ugyan építve nints, de 
még ez építtetnék, a város gondoskodni fog alkalmatos helyről, egyéb eránt el- 
számálja, hogy a legrégibb időktől kezdvén hányszor volt Pesten Országgyűlése, 
felhozza az 1498-ki t. czikkelyt, a mely örök időkre Pestre rendeli az Ország 
gyűlését'5 s megemlíti, hogy ezen megkülömböztetést Pest Várossá tsupán Buda 
Várának török kezére jutása által vesztette légyen el, előhozza mint nevekedett 
légyen Pest. s mint jött azon kifcjlésrc, hogy azon Ország Rendéit, kikot hajdan 
a városnak szűk kiterjedése miatt tsak a szabad légen, a Rákoson fogadhatott, 
most nagy kiterjedésű pompás házaiba képes el fogadni. Ez után

Rohonczy is a RR kérelmének támogatásába akarván bé ereszkedni
Nagy Pál intést tesz hogy majd ha valaki ellene mond a kívánságnak, akkor 

argumentálódjunk, most nints reá szükség, mert senki sem ellenkezik, ne veszijt- 
siik az időt.

Benyovszky ellenben azt tarty a, hogy ha egy vagy más követ még némely 
argumentumokat a felírásba foglaltatni jónak lát, elő terjesztését gátolni nem 
lehet, nem kell sebesen hajtani, itt Jussa kinek kinek egyforma, és senkinek sints 
praerogativája hogy vélünk parantsoljon, mit mondjunk, mit ne mondjunk 
Cl maga részéről ámbátor mint Posonyi követnek oka volna Pozsonyhoz ragasz
kodni, a kérelem hellyes voltának érzetébe annyira osztozik hogy azt minden 
lehető erőségekkel támogattatni kívánja, igy

B. Sztojka, Rudifs, Szalabéri Horváth, Prónay Pest várossá követjének nyi- 
latkoztaiására hivatkozni kívánnak, mint hogy ez által a helybeli akadályok 
megszüntetése világosodik.

Pázmándy ezt annyival inkáb bététettni véli. mivel az üzenetbe reassumál- 
tatik az 1830-ki resolutióban foglalt azon ígéret, hogy mihelyt Ő felsége a szük
ségeseknek meglétté felől tudósitatik, oda rendeli az országgyűlését és igy logi-

”  L. az országgyűlés Jegyzőkönyve, VII. 1.
Az 1498 : 1. te. rendeli az országgyűlés tartását Rákos mezejére, de nem 

örök időkre.
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cai öszveköttetésbe van annak szükséges felhozása, hogy a szükségesek meg
vannak.

Rohonczy: Azon morale argumentumot, hogy a Diactának Pesten tartása, a 
Követek és Küldőik köztt a közösülést könnyíti, — el nem lehet hagyni.

Kö’tsey emlékezteti a RRket az 183Ó-ki kir. válasz azon szavaira: Haec 
suam Ma[iesta]tem non movent.

Benyovszky: Ezért nem kell annak ismételt kijelentésétől elálani, hogy e 
részben az Ország meggyőződése most is az, a mely volt 1830-ban.

Bernét attól tart, hogy ezen indító ok felhozásával egy oly negatívum prin
cípium enunciáltathatik a Coordinatiora tartozó pótolólagos utasítások tárgyá
ban, a mely káros következésü lehetne,

Somsich ellenben ugv vélekedik, azon kijelentésnek minden érdeme követ
keztetik, ha hogy most újólag fel nem melegittetnék, hogy Committonseik a 
pótolólagos utasítás Jussához erőssen ragaszkodnak, s azt tellyes szabadsággal 
gyakoro ni kívánják, ezt nem enunciálni annyival károsabb lenne, mivel már ez 
Comitialiter egyszer enunciálva van, s az Ország Gyűlési Acták közzé is be 
ment, mint Országos végzés. Ez az egy, ez a fő moralis ok, — ez szélesíti kérel
münk básisát, — a kormány akár mit felel azon ne aggódjunk, mert az meg 
egyezésünk nélkül törvénnyé tsak ugyan nem válhatik, s minden bizonnyal a 
diaetalis alkudozás tárgyává válik, akkor lesz ideje hogy érdemes követ társam 
velem eggyiit fel vigyázzon, hogy Committcnseinknek ezen gyökeres constitutio
nalis Jussok sérelmet ne szenvedjék.

Bezerédy: Sőtt ha ezen megemlítést most elmulasztjuk, meg látszatunk a 
királynak azon válasszába nyugodni, s mintegy elesmérjük azt, hogy méltán 
mondá: quod haec Suam Mafiestajtem non moveant, a minél veszedelmesebb 
nem történhetnék.

Ncmellyek azt tárták, hogy a fenforgó kérdésnek itten történt megemlítése 
elegendőleg praesalválja a SSok Jussait. — Ellenben

Répás úgy véli, — a mi itt enunciáltatik, az miég nem diplomatica enuncia- 
tic, s nem mondódhatik országos végzésnek, ki kell tehát nyilván fejteni, nehogy 
a pótolólagos utasítás Jussa sérelmet szenvedjen, nem is látja által, miért kelles
sék a morális ok kitálalásától fé’ni. — Ezen véleményben Marczibányi is osztozik.

Böihy pedig azt tartya, hogy minekutánna a felhozott okokra már a Felség 
azt felelte, quod haec suam Ma[iestajtcm non moveant, feszítené elméjét, ha 
tudna erősséget lelni, mellyel a kormányt a 8Sok kívánságának tellyesitésére 
bírhatná, — de azt hiszi, ha a nunciumba foglalt okok nem bírják erre a Felsé
get, semmi sem fogja reá bírni.

Szinyey, Aizel úgy hiszik, kérelem utján vannak a SSok, oly erősségeket 
kell tehát fel hozni, quae movent — minthogy ezek non moverunt.

Péchy nem osztozik azon aggodalomban, mellyet az U-nghi követ ki jelen
tett, mert a Ministerium prineipiumá a SSokat nem kötelezi, hanem úgy hiszi, a 
távolság ideájában, mely az üzenetben helyesen meg említetik, Somogy V a r
megye] követjének kívánsága bentfoglaltatik. — A töbség Somsichnak javallatát 
el nem fogadja.

Korher: Törvényhozásunk évkönyveinkből merítve historice elő adja, hogy 
hányszor tartatott Pesten s Pestnek mezején országgyűlés, hogy az 1498-ki l-ő t. e z . 
örök időkre Pestet határozta országgyűlésünk állandó helyéül, s hogy ezen ditső 
meg kü ömböztetést Pest várossá tsupán Budának török járom alá jutásával vesz
tette el, és igy az illető törvényekre hivatkozva, most midőn Pest Várossá na
ponként szé'esedő kiterjedése által azon poltzra emelkedett, hogy az ország ren
déit, alkalmas díszes lakásokkal fogadhatja, kéri a nevezett várost azon meg 
különböztetésbe vissza helyheztetni, mellyet már akkor is birtt, midőn orszá
gunk Rendéit tsupán szabad ég alatt a Rákos mezején volt képes elfogadni.“

Dókus: Ha a törvényekre hivatkozás erősséget ád — a mint ád — úgy hiszi, 
nem lesz helytelen az 1791 :67. t. czikkelyre hivatkozni, a mely azt rendeli hogy 
azon rendszeres munkák, mellyek tsak most jönnek országos tanátskozás alá, fel
vétele végett tartandó országgyűlés Budára, és igy nem Posonvba hivattasék 
egybe.

1:1 Korhernek ez a felszólalása lényegében azonos az előzővel, 63. I.
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Marczibányi is azt hiszi, hogy nem tsak kérelem utján vannak itt az ország 
rendei, s azért a már két részről fel hozott törvényekre hivatkozni kíván, — Erre

Költsey emlékezetbe hozza, hogy az 1830-ki felírásba magok a RR nyilván 
kijelentették, hogy azon kívánságot, salvo Suae Ma[iesta]tis diaetam convocandi 
jure — teszik.

Erre többeknek unszolására Dókus felolvassa az 1790/1. t. ez. illető pont
ját, — de mint hogy abban egyenesen tsak az van hogy anno 1792 inomisse Bu
dam indicendis s 1792-be valósággal is Budán tartatott az Országgyűlése, a töb- 
ség úgy vélekedett, ezen hivatkozás nem lenne helyesen alkalmaztatva, — ezen 
kérdésre nézve valamivel későbben a jelen nem lévő Mágnások követjei közzül

Kossuth (Sennyei Károly, Vétsey Pál, és Fischer Pál Bárók követje) ily 
enunciatiót tett: A Comitiale conclusumok tsak annyiban lehetnek törvényes kö- 
vetkczésüek, a mennyiben élő törvényekkel öszve nem ütköznek, de a törvé
nyeknek, s ezeken épülő jussoknak nem árthatnak, mind addig mig nem inarticu- 
láltatnak s törvénnyé nem válnak, — vannak számtalan törvények a mellyek mu
tatják hogy az ország gyűlés hellyének, s idejének meghatározásába az ország 
rendei törvényhozás utján részt vettek, soft az 1498-ki l-ő t. ez. által, és igy a 
SSok törvényhozási részvételekkel örökre a pesti mező rendeltetett ország gyű
lése hellyéül, de maga a mostani Diaeta is articularis utón volt el határozva, és 
igy az ország gyűlése hel ye s ideje meghatározásának jussát, a szóló nem szá
mítja a Király reservált Majestási jussai közzé, hanem a király és nemzet közt 
közös törvényhozó hatalom comitialis jussának tekinti, s azért ne hogy a Co
ordinatio kérdése előfordultával talán éppen itt keresendő garantiának útja az 
1830-ki Diaetale Conclusumnak most hallott megemitcséve előre bevágassék, 
óvással élni ke'lene. — Ezen vélemény halgatással mellőztetctt el.

A lm á s y  (Szepes): Nints erősebb argumentum, mint a Concessio — meg 
Ígérte a Kormány hogy ha tudtára esik hogy Pesten megvan, a mi kívántatik, 
oda rendeli az országgyűlését, most Pest várossá követje azt mondja hogy van 
a mi kell — adjuk ezt a Felség tudtára, s emlékeztessük ígéretére, mit fe elhet 
ez ellen?

Ezen előterjesztés tetszést nyert, hanem a kitétel eránt el ágaztak a vé
lemények Majthényi nem egyes személy enunciatiójára hanem a köz tudomásra, 
kívánt hivatkozni Péchy a hiteles tudomást, — mások azt hogy a RR előtt je
lentve van, — mások ismét hogy biztosítva van, — kívánták bé tétetni.

Comáromy soha sem szerette azon igasságot, a melynek kifejezést kell 
keresni, ő azt kívánná hogy Pest V[árme]gyének és Pest városának követjei prae
cise szüntessék meg a felforgó aggodalmat.

Dubraviczky menté magát hogy az egész tárgy Pest városának Jurisdictió- 
ját illeti, ha a V[árme]gyét illetné, ő bizonyosan minden szükségesekről tel'yes 
bisztosságot nyújtana a RRnek, s tsak a város tegye meg a mi szükséges, a 
v[árme]gyén bizonyosan semmi sem fog múlni.

Radvánszky úgy emlékezik, Pest Várossá részéről az mondatott, hogy az 
Országos tanátskozásokra alkalmatos szála nints, hol fog tehát az Ország Gyű
lése öszve ülni? — jobb lesz el állani. — Sokan azt kívánják Pest Várossá 
mondja meg világosan, miben van a dolog.

Korher: Szálások vannak, s egyéb minden alkalom, tanátskozási teremek 
ugyan e végre építve nintsenek, hanem addig is még épitetnének, a Város fog 
illendő helyről gondoskodni.

Császár: Ebből azt látjuk, miég Pest városa nints készen az Ország rendel
nek elfogadására, — a Király tehát tett ígéretében semmit el nem mulatott, job 
lesz tehát ezen hivatkozástol elállani, s az Üzenetet a mint van, meghagyni.

Korhert ismét számos felszólítások magyarázatára unszolják, ő látván, mily 
erő épitetik szavaira, talán attól is tartván hogy majd többet mond, mint a miről 
fe'elhet, habozásba jön, s ollyan nyilatkoztatást tőn, melyből azt lehetett ki
vonni, hogy még nints a mi kell, de ha parantsoltatik, fog a város gondoskodni.

Bernáth: A Király attól függeszti fel ígéretének tellyesitését, ba van e, a mi 
megkivántatik, a Pesti követ azt mondja hogy lesz és igy nem bizonyos facíu- 
mot, hanem tsak tehetséget, s jövendőt jelenthetnénk, pedig minden jövendő 
már magában is kétséges, — jobb tehát ha ezen hivatkozás egészlen el marad.

5  K o ss n tii: O rszág g y ű lé s i tu d ó s ítá so k .
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Péchy: Sajnálom hogy Ungh Vfármegyc] kövctje, s Pest Városi követ ina· 
gyarázatját meg nem értette.

Bernáth: Az értelem attól füg kinek hogy adta a Providentia, egyéberánt 
bizonyossá teszem Pest vármegye követjét, hogy tőlle semmi magyarázatot el 
nem fogadok.

Ezen kellemetlen személyeskedés közönséges zajt, és sajnálkozást ger
jesztett.

Rudits: Ne tanakodjunk a más szaván, itt van maga. mondja meg hogy és 
mit akar mondani.

Korher ismétli előbbi kijelentését, — közönséges zaj, — a tagok osztani ké
szülnek, — a Praesidium (Niczky) a végzés ki jelentése helyet, szombat nap lé
vén, búcsúzik egy napos praesidiumátol, az ülés el oszlik a nélkül hogy a vég
zést tudni lehetett volna.

7.
a)

1833 január 6
Kerületi ülés.

Tárgy: A felírások tervezete.

b)
1833 január 7.
Kerületi ülés.

Tárgy: [I.] A z országgyűlés összehívásának elhalasztása. [II.] A vita
tásra kerülő tárgyak sorrendjének kérdése.

a)
Posony Január 6-án tartatott 10-ik Circulusban — Borsitzky és Bernáth 
előlülések alatt, —

a fel írások javallatai olvastatván fel, azon nevezetesség történt, 
hogy Lőtse Várossá követje a magyar nyelv elő mozdítását derekasan 
sürgette, t. i. azon kifejezést: deest tamen ad cumulum desideriorum 
nostrorum hogy magyar fel írás s törvény s a t. légyen, helytelennek 
tartá, mert ő ad cumulum desideriorum még ezeken kívül igen sokat 
kíván, ugv mint azt hogy Szepesnek, Árvának s a t. minden falujában 
közönséges légyen a Magyar nyelv, sokan más szó felett tanakodtak 
tehát, de a praeses Borsiczky azzal vete véget a tanakodásnak, hogy 
hagyják meg a cumulus szót a RR, ez anyit tesz mint rakás s igy 
azt jelenti, hogy sérelmeink egész halomra s rakásra nevekedtek. 
Siskovics továbbá azt kívánta, hogy ne mondassék az, hogy nyelvünk 
fel emelését a Király kegyességéből hozott törvénynek köszönjük, nem 
ez adja a nyelvet, hanem az hogy nemzet vagyunk. Nemzetet nyelv 
nélkül nem tud képzelni.1 A fel írások a Magyar izeneteknek fordításai, 
azért nem közöltéinek.2

b)

[I.] Január 7. 833. Kerületi Ülés — Praesidfium a] voltak. —
A Praeferentialis országos sérelmek, és a Királyi terjesztvényekre 

adandó válasz tárgyában készült üzenet rostálásával foglalatoskodnak
1 V. ö. Kölcsey, VII. k. 51. 1.
2 A latin felirattervezetek szövegét 1. Iratok, I. k. 9. és 10. 1.
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a KK. és RR. Elején mindjárt indítványt teve Gmczv hogy a Kir. 
terjesztvényekben ő Felsége önként okát adván, miért maradt légyen 
el a törvény által mult [ 1J831. Eszt[endő] Oct. 2-dik Napjára rendelt 
Ország gyűlés,3 a válasz egyéb aránt azon terjesztvénvek ki vonatját 
röviden ismételvén, lehetetlen ezt is említés nélkül hagyni. Külömben 
annak mint egy el esmerése következnék hogy a Királynak van jussa 
a törvény által meg rendelt Ország gyűlést el halasztani. Ezen indít
ványt sokan pártolák némellyek azon módosítással, hogy a tavaly 
dühösködött epemirigy semmi esetre sem lehet elegendő oka az ország 
gyűlése elhalasztásának, mert meg szünte után 1 4  hónapokig halaszta- 
tott. Különösen azzal támogatá magát a Princípiumot

P i í o n a y , hogy az 1 7 4 1  : 2 2 .  t. ez. meg említett hostilis irruptio azon 
egyetlen törvényes ok, melly miatt a közönséges Országgyűlés el 
halasztathatik,“'1 azon esetre is tartozván a kormány particuláris ország
gyűlést össze hívni,4 — ha téhát a RR. halgatásokkal a cholerát elegendő 
oknak esmernék, e tágas mezőt nyitna a kormány önkényének. — Sőt 

B. Prényi azt tartá, hogy a cholera közbejötté miatt méginkább 
kellett volna orsz[ág] gyűlést tartani, mert azon nyavalya sok proviso- 
rius intézetekre adott alkalmat, pedig constitutionalis országban egyedül 
a törvénynek kell kötelező erővel bírni. Ezen nézeteket még

Bezerédy azzal támogatá, hogy a cholera tárgyában számos törvény- 
hatóságok tettek felírásokat, a kormány azokat félre veté, a halgatás 
ezen félre vetésben is meg nyugodni látszatnék, s minekutána csaknem 
mindnyájan azt látszattak kívánni, hogy ezen említés ha megtörténik 
is, minden sérelem nélkül lehető kíméléssel történjék.

Bezerédy egy amendement javallatát olvassa fel — s azt az üzenet 
2-ik §-nak amely így kezdődik „terhesek ugyan“ elejére iktatni kívánta.5· 
Az ellenkező véleményen lévők közt figyelmet gerjesztett:

Balogh, minthogy beszédét igy kezdé: ritkán vagyok ugyan oly 
szerentsés, hogy a kormányai egyet érthetnék, felhozza például, hogy 
a íranczia kamarák is széjjel oszlottak a cholera miatt. (Egy szó: elég 
gyalázat volt) Balogh: En nem szoktam gyalázatot védeni — talán 
magunk sem jöttünk volna egész készséggel, ha hivattunk volna bár, 
nem itt, hanem ott lát sérelmet hogy „sponte“ összehivatva mondatik az,, 
mire a kormány törvény által volt kötelezve6 — a sok derék előadások
ban elszór egyes erőségeket.

P ázmándy úgy foglalá rendszerbe, hogy törvény által volt elrendelve 
az or[szág] gyűlése, a törvény nem telvesitetett, és igy meg van a sére
lem. Constitutionknak alig van egyéb garantiája az országgyűlésénél, 
ezen garantia van az elhalasztással megsértve, hallgatni tehát anyival

a) A M agyar Országgyűlés K önyvtárának példánya, mely a kiadáshoz ebben a részben alapul szolgálj 
annél a szónál lap alján megszakad, s csak a 83. lapon, a je lzett helyen folytatódik tovább. A hiányzó részeket 
e M agyar N em zeti M úzeum  kézirattárában Q uart. H ung . 1358. sz. alatt ta lálható töredékes példányból pótoltuk.

3 Az J830. évi 6. te. szerint a reformmunkálatok megtárgyalására 1831. ok
tóber 2-ra kellett volna az országgyűlésnek együtt lennie. A halasztást a királyi 
propositiók a szerencsétlen körülményekkel indokolták.

4 Az 1741. évi 22. te. valójában a particularis gyűlések ellen irányult, s 
korlátozni igyekezett az uralkodónak az 1715. évi 8. tc.-ben elismert jogát, hogy 
ily gyűléseket tarthat.

5 Az itt tárgyalt szöveget 1. Iratok, I. k. 12. 1.
6 A királyi propositiók szerint az uralkodó az országgyűlésnek 1831. okt. 

2-ára való összehívását sua sponte meghatározta.
5*
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kevésbé lehet, mivel számos megyék tettek fel írásokat, és igy az ország 
nagyobb része kijelentésétől elállani nem is lehet, emlékezteti a Rdeket 
hogy [l]825-be azon első felírás, mely mellett a kiküldöttség Schloshofba 
ment, s a mely a dictaturára sem eresztetvén orfszágos] ülésben egy
szerre elfogadtatott, azt foglalván magában hogy tudjuk a háborús idők 
miatt nem lehetett [l]812-től or[szág]gyülést tartani, mely kimondhatat
lan resensust támasztott.7 Szabolcsi követ G. Dezseőfy indítványára a Rk 
azt oly sérelemnek vették, hogy ez adott okot a tolinak az itélőmesteri 
kézből még a ceremoniálékra nézve is lett elvételére. Tolnának 
(Bezerédy) javallatába meg nyugszik azon változtatással, hogy a hála
érzés elébe tétessék, mert ha elébb hálálkodunk, osztán szomorkodunk, 
megin vigadunk nem jól üt ki a dolog — igen szép volt hogy Bezerédy 
felálván kinyilatkoztatá, hogy maga is helyesnek látja a komáromi 
követ változtatását, továbbá La M otte, ki előbb ellenkező véleményen 
volt, nyilván kijelenté hogy a felhozott erőségek által magát meg- 
győzőttnek vallja (ily nemes lelkű nyilatkoztatások valóságos gyöngyei 
a parlamentáris tanakodásoknak, ezek adják jelét, hogy a Rket, nem 
az önzés, hiúság, megátalkodottság, vagy szerfeletti heveskedés, hanem 
érett megfontolás, s haza java vezérlik). Érdekes volt még azon vita, 
melyet a minden popularitását vesztette

Füzeséry az által tám asztott, hogy a kormánynak cholera alatti 
intézeteit, s az or[szág] gyűlésnek szinte a m iatt történt elhalasztását 
azzal védé hogy salus publica suprema lex — erre

Prényi azt válaszolá, a salus publica feltartása, sőt meghatározása 
is az egész constitutionalis testet illeti, ha egynek tulajdonítjuk ezen 
hatalmat, a despotiának nyitunk utat, — egyébiránt emlékezteti Beregh 
V [ármegye] követét hogy [1] 825-be ép a Bereghi követ volt az, ki a 
most szóllott követ ur princípiumai ellen harczolt.

Siskovich a salus publica meg bírálását nem adja a kormány kezébe, 
épp itt van tehát sérelmünk, hogy annak megbirálására a király nem 
használta a törvényes módot.

Madocsányi a publica salust a törvények végrehajtásában leli.
Füzeséry menteni kezdi magát, hogy a zaj között melyet már csak 

felállása is támasztott, talán nem igen helyesen fej ezé ki érzelmét, — és 
valóban a Praeses Borsiczky (jobb praesidiumot soha sem láttam, 
gyönyörűen tudja a százfelé ágazó tanakodásokat elhárítani, egységre 
összpontosítani, ezáltal temérdek időt nyerni,) csak igy tudott nékie 
csendességet csinálni: „már csak halljuk meg, ha nem tetszik is a mit 
mond, úgy fogjuk tudni refutálni, ha jól meghallgatjuk!“ A Bezerédy 
amendementje, Pázmándy javallata szercnt elfogadtatott; minekclőtte 
továb menne a rostálás

[II.] Kölcsey ezeket mondá, mindenek előtt szükség hogy a fő elv fel 
állitasson, melyre ezen egész üzenetnek épülni kell,»— az azon épül hogy 
a  Comerciale és nem az Urbariale vétetik fel első helyen, 27-ik Decz. 
midőn ezen határozás történt, a valóságos majoritást ki venni nem 
lehetett, sok követeknek utasításuk nem volt, s azt csak a terjesztvé- 
nyeknek küldőikkel sebes postán lett közlése után vehették, meg lehet 
tehát hogy a majoritás változik, jobb mint az országos ülésben, — voxol- 
junk újra — ellenben

D eák inti a Rket fontolják meg ilyes lépésnek következéseit, ne 
döntsék végzéseiket, ne compromittálják méltóságokat; vigyék az

Az 1825. szept. 14-i feliratot 1. az országgyűlés írásai közt, I. k. 1. s köv. 1.
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országos gyűlésbe, ott történjék a mi történik, nem lesz első példa, hogy 
változik a circulare conclusum.

Balogh ellenben azt tartá, hogy jobban compromittáltatik a méltó
ság, ha az országos ülésben, mintha itt változtatik a  végzés.

N ovak pedig úgy vélekedett, hogy a circulusokat férjfias consisten- 
tiára kell emelni, nem pedig hirtelen habozásokkal méltóságát sérteni, 
sok enuntiatiók után Kölcsey indítványa elvettetett. (Annyit még is 
tanultunk hogy osz[ágos] ülésben a követek közt is nem a Comercialera, 
hanem az Urbarialéra fog a többség hajolni — de a junctimtol cl nem 
állanak, — jobb is, a junctimban van mássok végzésének ereje, akár
melyik légyen az első, s ha az urbariale lesz — országunk népének s 
Európának véleményit nyerik meg a RR. — De kár s talán az or[szág|- 
gyülés egész idejére sérelmes moralis hatású történet volt, a megváltoz
tatás dicsőségét a kormány embereinek engedni, s nem inkább önként 
hajolni a jobb meg győződéshez.) Az üzenet továb vitattatott, s 
Hertelendynek az a 3-ik §-ra nézve tett azon indítványa: ámbátor a 
KK. és RR. mindent a mit az adózó s a t. sziveiken viselnek, el fogad
tatván — úgy a mint a rekesztménybeO van meg állapittatott.8

E szám tárgyalásairól a bővebb Jegyzőkönyv töredékében az alábbi részek 
találhatók:

Januarius 6-án 10-ik Kerületi Ülés.
Praesid[ium] Borsiczky (Trentsin), Bcrnáth (Ungh).
Költsey felolvassa a Magyar Felírás, kir. válasz és törvény eránti üzenetek

hez tsatolt felírás diák javallatát, mely amannak fordítása.
Siskovits ellen mond azon kifejezésnek, hogy „legibus a Ma[iest]ate Vestra 

saneitis tenet lingva H[unga]rica principatum“ — nem a törvény adja a nyelvet, 
hanem az hogy Nemzet vagyunk, — nyelv nélkül Nemzetet nem tud képzelni.

Marczibány: Az sem ál hogy Principatum tenet, — mert ha ez így lenne, 
nem kellene kérnünk, hogy a czélba vett módok által, „ad principatum" emel
tessék.

Sokan a honorata szó ellen ki fogást tesznek. — Almásy azért, mert a ha
zai nvelv még az ő megyéjében is mindég tiszteletben tartatott, hát más megyék
ben? meg inkáb, ezen tiszteletet tehát a hazai nyelv nem a hozott uj törvények
nek köszöni, — mások tisztáb kifejezést óhajtanak, — a Szerénái követ Poszavecz 
ezt javalja suam constare dignitatem — sok szó feletti viták után meg hagyatott 
mint volt, de azon sorok, mellyek a helytartó tanátsal való levelezésről szólanak, 
s a magyarban tegnap meg hagyattak, minthogy a t[ör]vényhozó test azon dicaste- 
riummal nem levelezik, ki töröltetett.

A következő §. eránt „deest ad Cumulum desideriorum“, Zmeskáll Cumu
lum helyett implementumot javai.

Kriiske rkár cumulum, akár implementum, mind igen sok, mert ha mindent 
elérünk is, a mi ezen felírásba foglaltatik, még azért ad Cumulum desideriorum 
a nemzet e lészbeli óhajtása tellyesitésének igen sok híja lesz — a magyar fel
írás, kir. válasz és törvény által, akár Szepesnek akár Árvának s a t. egy lakossá 
sem fog magyarul tudni, a nemzetnek pedig, s nékem is ez a legforrob óhajtá
sunk, hogy Magyar Ország minden lakossá, különösen pedig a nép s nem tsak 
azok, kik a zöld táblánál ülnek, magyarul beszéljen, a mit tsak a népnek magyar

b) K ossuthnak az országgyűlés első szakaszában a Tudósításokhoz ír t pótolékjait, to ldalékjait, „ lapzárta  
e lő tt"  szerzett értesüléseit a hozzáférhető példányok közül csak az Országgyűlés K önyvtárának példánya ő riz te  
meg. (összegyűjtve m egtalálhatók K ossuth  kézírásával a K ossuth-A rchiv  506. 305—6. lapjain.) M ivel a fenti 
rész nem  ebből a példányból való (v. ö. 67. 1. a) jegyzet) a K ossuth  által em lített rekesztm ény is hiányzik. E z  
okozza, hogy a Tudósítások e szám a lényegesen rövidebb az előzőeknél.

8 V. ö. Kölcsey, VII. k. 53. I.
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neveltetése által lehet cl érni — és így nem kell mondani hogy ha meg enged
tetik a magyar felírás, már minden meg lesz. (Hangos tetszés.)

Almásy „incrementum“ szót javai.
Borsiczky hadjuk meg azt hogy Cumulum. — a Cumulus rakást jelent, és 

igy azt fejezi ki hogy sérelmeink oly rakásra nőttek, hogy ha valahol egy kettő 
orvosoltatik is, még is egy egész rakás marad. (Tetszés.) — Meghagyatott.

Költsey felolvassa az Ország Gyűlésének Pestre ált költöztetése eránt ké
szített felírás javallatát.

Havas minden bal magyarázatok ki kerülése tekintetéből kéntelen a dolog 
fekvését újabban kimagyarázni. Az országgyűlés tartására két dolog kívántatik, 
1-ör a diaeta tagjai elfogadására megkivántaiott alkalmatosságok, — hogy ezekbe 
hijány nem lesz Pesten, az kétséget nem szenved, de a tett öszveirásbol is vilá
gos, 2-ik az országos tanátskozásokra szükséges tereinek, erre nézve, ha az a 
kérdés, ezen pillantatban találtatnak e valósággal, úgy azt kell mondani hogy 
ő felsége parantsolattyára visgálatok tétettek, mellyckből az sült ki, hogy most 
actu nints alkalmatos terem, ha pedig az a kérdés, lesz e, vagy lehet e, akkor azt 
kell mondania hogy Pesten igen sok lehetséges, de az e végre meg kivántatott 
építési munkákra nézve a városnak bár mennyire akarná is, kezei kötve vannak, 
erre felsőbb engedelcm, parantsolat szükséges, ha ez lesz, akkor a város kettőz- 
tetett erővel mindent meg tesz, hogy a mi szükséges, a legrövidebb idő alatt meg
legyen, a mint hogy bizonyossan lesz is.

Benyovszky: Ha valaha kételkedtünk volna a kir. városok függéséről, ezen 
kinyilatkoztatásból sajnosán kellene meggyőződnünk arról, mily függésbe 
légyenek.

Péchy: Valóban ezen függés tsak onnan is igen világosan ki tetszik, ha Pest 
Várossá követjeinek tegnapi, és mái kijelentéseiket öszvehasonlittyuk, ne gon
dolják Pest városa követjei, hogy őket parantsolat, s engedelcm nélkül akarnánk 
valamire kénszeriteni.

Havas: Ez más törvényhatóságokra nézve is igy lenne, ha valamely vár
megyébe rendeltetnénk az országgyűlése, ezt ennek is tudnia kellene előre, más
ként nem tehetnie a szükséges előkészületeket.

Koleda (Buda): Már 1792-ik eszt[endő]ben is töbnyire Pesten tartattak a 
kerületi ülések, az országosok ellenben Budán, ha akkor volt, most is bizonyo
san van Pesten oly alkalmas hely, hol kerületi ülések tartódhatnak, de ha meg
gondolom hogy a jelen országgyűlésének a rendszeres munkák felvétele légyen 
fő czélja, úgy látom, hogy töbnyire kerületi ülések fognak tartatni, s hét nyóltz 
hétben is alig lesz egyszer országos ülés, kérem annakokáért a RRket, juttassa
nak Buda anyavárosának is valamit, tartassanak a kerületi ülések Pesten, az 
országosak ellemben Budán, a hol e végre az országnak oly teremci vannak ké
szen, mellyckhez hasonlót az egész országban nehezen találhatni.

Bernálh: Ez ellenkezésben van a SSok kívánságával, Pest a ezélzás és nem 
Buda, egyébiránt minden országos kívánságnak sikeréről szeretvén gondoskodni, 
ugv találom, a Pest városa részéről éppen hallott nvilatkoztatás által egy oly erős
ség őrlődött ki a melly nagyon biztosítja kérelmünket, mert ugyan is 1830-ik 
esztendőben a végrehajtó hatalom az Ország kívánságának teljesítését tsupán 
azon egy feltételiül függesztő fel, ha megvan e Pesten a mi kívántatik, mbst pedig 
azt látjuk, hogy ezen szükségeseknek meg lőtte tulajdon azon végrehajtó hata
lom engedelme nélkül nem is lehet, de mihellyest engedőimet ad, a város részié
ről azonnal meg lesz, igy tehát méltán kívánhatjuk, hogy tsak a végrehajtó hata
lomnak lévén módjában azon akadályt elhárítani, mellyet önnön maga tett fel
tételül, azt azonnal hárítsa is el s teljesítse az országnak közönséges kívánságát.

A dolog fekvésének ilyes felvétele közönségesen helyesnek találtatván, ezen 
erősség a felírásba bététettni, s az izenet is ehez alkalmaztatni határoztatott. 
— Még

Palóczy tett azon kifejezés mellett kifogást, hogy a dicasteriumok levél
tárai Pesten lenni mondatnak, holott töbnyire Budán vannak.

Almásy: Ne keressünk magunk kifogásokat, ne messük magunk torkát, ké
nesünknek ha mi magunk teszünk nehézségeket, mit fog az tenni a kinek hatal
mában van vissza is élni, s a ki azt mondhatja sic volo sic jubeo.
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Ez után
B e rn á lh  mint kerületi jegyző az clőleges sérelmek és kir. propositiók tárgyá

ban készített izenetet olvasá fel, — mely is szakaszonként vétetvén rostálás alá,
L a  M o t te  az l-ő §. elején mindjárt hol azon törvények számoltatnak el, 

a mellyek következésében ki dolgozott rendszeres munkák fognak felvétetni, a 
katonai gyakorlásról szóló 1820-ki 15-ik t. czikkelyt is kéri említetni, minthogy 
a SSnak egyéberánt is az a kívánságok hogy minden Operatumok felvétessenek, 
s elintéztessenek.

Ez el fogadtatott — továbbá azon kifejezés ellen, hogy „a· f e n t  e m l í t e t t  
i[n r ] v é n y  é r te lm é b e n “.

B e z e r é d y  kifogást tett, ne hogy ez annak elesmérésére látszassák mutatni, 
mintha nekünk az előttünk lévő nagy organicus munkálatokban a múlt ország
gyűlések szabásaitól nem lehetne eltávozni, holott mi bizonyosan nem a múlt 
országgyűlések álapodásai, hanem ön bélátásunk szerint fogunk törvényt szabni, 
— ezen értelmet P á z m á n d y  és A c z é l  is támogaták, — de

B e rn á th  azon világositást adván, hogy a fent említett tö r v é n y ,  in singulari, és 
nem tö r v é n y e k  értelmére történvén a hivatkozás, ez alatt tsak az 1790/1-ki 67-ik 
értetődhetik, — ezt pedig említeni kell, minthogy itt tsak a kir. meghívó levél, 
és propositiók vétetnek fel rövideden, ott pedig mind világosan, mind ezen ki 
fejezés által sa lva  a v ita e  c o n s t i tu t io n is  c o m p a g e  fel találtatik azon hivatkozás.

P á z m á n d y  azon kifejezést hogy „ azon c zé lra  h a tá r o z o t t“ károsnak vélé, 
mert ez az initiative jusát sértené, ha meg látszatnánk magokat kötni a RR, 
hogy mást semmit sem vehetnek fel tsak az operatumokat, ki tudja meddig 
tarthatnak azok, s az alatt semmit sem tegyenek e a haza javára? — azért leg
alább ezen szót „ fő k é p p e n “ vélné hozzá tétetni.

B ö th y  az „is“ „ e tia m “ szót javalja annyival inkább, mivel már tettel, a mi 
mindég több a szónál, meg mutattuk, hogy nem tsak az operatumokat vegyük 
elő, mert az előleges sérelmekbe már héereszkedtünk.

B e r n á th  azt vélé, az initiativa jusa sértetlen marad, egyéberánt itt tsak a 
regalis szavai reasumáltatnak, már úgy is kihagytuk az „ u n ice“ szót, ha ki
hagyunk is valamit, legalább olyast ne tegyünk helyette, a mi ott nints.

A c z é l:  A Regalis szavaira provocálnak, azomban ezektől már a kir. propo
sitiók is el távoznak, mert a Regalisban szó sem volt arról hogy a diurnumok- 
rol praeferenter végezzünk, sem arról hogy a 262 ezer adósságot fizessük meg.

D ó k u s  azt vélé hogy a Regalis szavai lévén itt reassumáltatva, — változta
tást tenni nem lehet, inkább később kell az initiativa eránt óvással élni. — De

M a rc z ib á n y i  úgy véli, a mi felírásba megy, az diaetalis tractatus tárgya, pe
dig az initiativa jussát ő soha vitatás alá nem ereszti, nem kell ott semmi óvás, 
ahol szakadatlan szokás van, éltünk ezen jusal 1830-ba, éltünk most is, midőn a 
praeferentialékba ereszkedtünk, élni fogunk jövendőben is, minden óvás nélkül 
is, — maradjon az izenet.

H e r te le n d y  következetlenséget lát abban hogy hála érzéssel fogadjuk azt, 
hogy tsak az Operatumok felvételére hivattunk öszve, s még is béereszkedünk 
az Ország sérelmeibe, a hála érzés tehát maradjon ki.

B e z e r é d y  ellenben azt kívánja, ha a Regalisnak egyéb szavai reassumáltat- 
nak, az is reassumáltassék hogy „ v in cu la  a d s tr in g e n d a “ s a t .  egyéb eránt is az 
idő kivánatival leginkább ez vagyon öszvehangzásban.

B e n y o v s z k y :  Azt olvasom a javallat elején, hogy vidám reménységgel tel
nek el a RR, midőn a királyi előadásokban újabb zálogait látják annak, hogy 
s a t. ezt a RR álapodásával öszveütközésbe lenni gondolom, mert más azon ba
sis, mellyet a Kormány e jelen Országgyűlés munkálatjára nézve fel álitott, 
u. m. az hogy a propositiókban említett három rendszeres munkák felvételével 
eszközöltessék a köz jó, — más elleniben a RR által megfektetett básis u. m. az 
előleges sérelmeknek orvoslása, ha tehát meggondolom, mily sikeretlenek vol
tak ezen sérelmekre nézve az ország rendéinek ismételt felterjesztéseik, úgy 
látom nem nagy okunk van a vidám reménységre, — azt tehát kihagyatni vélem.

K la u zá l:  Mi a Kir. előterjesztések által megszabott sorozatba meg nem egyez
vén, az izenet végével azon meggyőződésünket nyilatkoztatjuk, hogy az adózó 
nép javát nem a kir. propositiokban fel álitott mód szerint, hanem a Commer
ciale és Comissariaticum munkák körébe tartozó akadályok és vissza élések mi
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hamarabbi elhárításával gondoljunk sikeresen eszközölhetőnek, — ezen meggyő
ződéssel pedig egyenes öszveütközésbe jövünk a nuncium elején java'lot azon 
kifejezéssel hogy a kir. előadásokban újabb zálogait látjuk annak hogy s a t. 
és igy maradjon ki az egész §-us.

B ö th y :  Az ő felsége szándékaira való hivatkozás nem az urbarialéra, vagy 
más egyes munkálatra, hanem közönségesen oda czéloz, hogy a rendszeres mun
káknak országos tanátskozásba vételével, a nemzetnek egy régen táplált óhaj
tása jön teljesedésbe, azért is megmaradhat az egész §-us.

B a lo g h :  Annyival inkább, mivel az tsakugyan áll hogy a rendszeres mun
kák az ország boldogságának megerősítésére nagy fontosságúak, és igen sikere
sek lehetnek.

H e r te le n d y :  Hogy tehát a kormány is ezen értelembe vegye, s ne magyaráz
hassa oda, mintha mi a propositiókban kiszabott rendet tartanánk a köz boldog
ság eszközlésére legsikereseb útnak, szükség hogy a kir. előadásokra való hivat
kozás kihagyatván, a két constructio igy köttessék egybe: „ m id ő n  ta p a sz ta ljá k  
h o g y  ö  fe lsé g e  s at.

Ezen módosítás elfogadtatott.
L a  M o t t e : Nem gondoltuk hogy ezen izcnet ma napi rendre kerüljön, azt 

tehát oda haza elegendőleg meg sem olvastuk, kérem annak okáért ennek meg- 
rostálássát holnapra halasztatni.

Az ülés eloszlott.

J a n u a r iu s  7-én K e r ü le t i  ü lés.
Elölülők a voltak. — Napi renden van a tegnap rostálásba venni kezdett 

izcnet.
R u d its  minthogy ezen izcnet a kir. meghívó levél szavait ismételi, a RRnek 

azon kedvelt kifejezéseket „salva avitae constitutionis compage“ szintúgy reas- 
sumálni kellene.

B e r n á ih  ezt az 1791 :67. t. ez. megemlítésével telyesitve látja, minthogy 
azon törvenyezikelyben meg van az idézett kifejezés.

G h ic z y :  E jelen országgyűlése különös törvény által volt 1831-ik esztendő 
October 2-ára el rendelve, — ő felsége valamint a kir. meghívó levélben, úgy 
a propositiókban is önként okát adja annak, hogy miért nem hívta egyben a ki 
rendelt napra Országunk RRdeit, t. i. a közben jött Cholera miatt, minthogy 
tehát a király önként béereszkedik ezen kérdésbe, lehetetlen azt a válaszban 
halgatással el mellőzni, annyival is inkább, mivel más külömben azt következtet
hetnék a RR halgatásábol, hogy a királynak van jusa a törvény által elrendelt 
országgyűlést elhalasztani, a mit nagyon veszedelmes princípiumnak tartanék. 
— én nem kívánok annak vitatásába menni, hogy ezen elhalasztásnak helyes 
vagy helytelen oka volt e a cholera, tsupán az érintett principium elien kívánnék 
lehetőleg kímélő kifejezésekben óvással élni. (Javallatot olvas.)

B o r s ic z k y :  A Cholera kérdésébe lehetetlen a nélkül bemenni, hogy ked
vetlen vitatások következzenek, ő maga is egy lenne azok közzül, kik o yasokat 
kénfcelenitetnének elő terjeszteni, mellyek bizonyosan nem kedvesen hangzaná- 
nak a ministel iumnál, pedig nem akarnék a király eránt mingyárt most eleinte 
sértő kifejezésekkel élni.

P ró n a y :  Óhajtom en is hogy azon szomorú esetek fel ne melegitessenek a 
mellyeket inkább felejteni kellene, s kívánom hogy a megemlítés mentül kimélöbb, 
s gyengédebb módon történjék, de halgatnunk nem lehet, én nem tudok esetet 
képzelni, melyben az ország RRdeinek öszve jönni ne lehetne. Van törvény, 
melly azt rendeli hogy tsupán in casu irruptionis hostilis, lehet a közönséges 
országgyűlés tartását elmulasztani, de még ezen esetben is köteles a király az 
ország nagyjait, és a SSkat lehetőleg mentői nagyobb számmal particularis or
szággyűlésre egyben gyűjteni, más törvényes ok ezen egyen kívül nints, ne széle
sítsük tehát önként a kifogások, s törvény mellőzések mezejét, midőn egy oly 
ok miatt történt elhalasztásba halgatással meg nyugodni látszatunk, a mely nem 
törvényes ok, én a törvénynek világos rendeléséhez ragaszkodom, s az ország
gyűlés tartása princípiumának bisztositására, Komárom V[ármegye] követjének 
javallatát némely módosításokkal magamévá teszem.
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Böthy: Tudjuk bizonyosan hogy 1741-ik eszt[endő]ben döghalál dühös- 
ködött hazánkban, azért országgyűlés még is tartatott, ha tehát Pestis miatt sem 
lehetett az országgyűlését elhalasztani, a Cholerát elegendő oknak én annyival 
kevésbé tarthatom, mint hogy küldőim, minden cholera mellet is repraesentál- 
tak ő fe'ségének, hogy a kirendelt időre hivassanak egybe az ország rendei.

Bernáth: Törvény czikkelyben van hogy a jelen ország gyűlés 1831-ik Octo
ber 2-ára öszve hivassék, ezen törvény bétöltve nints, mert nem hivattunk öszve 
a kirendelt időre és igy törvénynek bé nem töltése forogván fel, azt említés 
nélkül hagyni nem lehet, hanem ennek a Decretum elő beszédjében van helye, 
és igy az egész kérdés akkorra való midőn a t[ör]vénvczikkelyek concertáltatni 
fognak.

Czindery: Én nem akarom szemrehányásokkal illetni a kormányt, de köte
lességemnek érzem meg mondani hogy a Cholera annyival kevésbé szolgálhat 
a jelen országgyűlése elhalasztásának mentségéül, minthogy azon nyavala még a 
múlt télen megszűnt diihösködni, azomban nem hála érzéssel a mint az izenet- 
ben mondatik, hanem sajnálkozással tapasztaljuk hogy a Diaeta tsak most híva 
tott egybe. A törvény bé nem töltését tehát említés nélkül hagyni nem lehet, 
mind az által kívánom hogy ezen meg említés minden sértés nélkül történjék, 
tsupán oly formán hogy a RR sajnálkozással tapasztalják, s a t.

Rohonczy szintén kívánja meg említetni, hanem úgy mint Bernáth javallá, 
t. i. az Élőbeszédbe, — igy 1712-ikben sem tartatván Ország Gyűlése, az az 
1715-ki Decretum Praefadójában megérintett, a 2-ik §-ust illetleg azon szem
pontból indulván ki, hogy a RR mindenek előtt az előleges sérelmek orvosol- 
tatását kívánják, magában is kitetszik hogy fontossak ugyan a rendszeres mun
kák (a mint a javalatban van), de a RR még fontosabnak tartják az előleges 
sérelmeknek mihamarébbi orvoslását, és igy a 2-ik §. nem maradhat, mert az 
ezen enunciált fontossággal ellenkezésben van.

La Motte: Én a kir. előadásoknak erejét abban látom hogy a király a haza 
köz javat erősíteni vágy, ezen czélzást tekintve helyesnek tartom megemlíteni, 
hogy azt közönségesen véve hála érzéssel fogadjuk, ámbátor az utakra s mó
dokra nézve annyiban külömbözik is a mi véleményünk hogy mi az Urbarialét 
legsikeresebbnek nem tartjuk. A köz boldogságnak talp köve más nem lehet 
mint a személyes, és vagyonbeli bisztosságot eszközlő törvény, az Urbariale tsak 
egy népo.-ztályt érdekel, és igy ennek elintézése nem lehet a közönséges jó lét
nek talp köve, azokat kell tehát minden más előtt törvénybe hozni, mellyek a 
személy, és vagyon bisztosságát az egész Országra nézve eszközölhetik, — én 
úgy gondolom ezen tekintetek vezérlék a RR töbségét, midőn abban álapodtak 
meg, hogy a Kereskedési és nem az Urbarialis munkát veszik fel első helyűt, 
— ezen tekintetek pedig ellenkeznek a javallott izenet 2-ik §-ussával, melyben 
vidám reménnyel mondatunk eltelni, midőn ő felségét azok eránt látjuk külö
nös gondoskodással viseltetni, mellyek a köz boldogság erősítésére legtöbb fon
tosságúak, mert a RR töbségének véleménye szerint, ezen czélra nem a Király 
által ki jelelt módok a legsikeresebbek, annál fogva ezen §-ust úgy kell módosí
tani, hogy mi a kir. propositiók fentebb érintett erejét használva adjuk okát 
az általunk meg állapított rendnek. — Egyéb eránt én Princípiumoknak öszve- 
ütközésére találok az egész izenetben, a 4-ik §-usban azt mondjuk hogy mi a 
rendszeres munkák felvételére nézve az előleges sérelmek orvosolatlan. voltában 
akadályokra találunk, — a 6-ik §-usban azt mondjuk hogy mind e mellet is fel
vesszük azon Opcratumokat, a 2-ik §-usban ő felségének tulajdonítjuk a köz 
boldogság erősítésének alapját, alább ezen alapot ismét másban u. m. a praefe- 
rentialis sérelmek orvoslásában találjuk, ha ez nem contradictio, úgy nem tudom 
mi a contradictio.

Gyertyánffy: Nógrád Vármegye követjének előterjesztését nagyon helyes
nek látván, szintén szükségesnek tartya, hogy az országgyűlésnek elhalasztása 
halgatva el ne mellőztossék, egyéb eránt a már mások által ki fejtett princípiu
mok tekintetéből, az izenet szerkeztetésében maga részéről sem nyughatván meg, 
némely módosítások javallatát olvassa.

Balogh: Ritkán vagyok ugyan oly szerentsés, hogy a kormánnyal egyet ért
hessek, de meg kell vallanom, én a cholerában elegendő okát látom az ország
gyűlés elhalasztásának, s e részben a kormányt nem vagyok hajlandó vissza élés-
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sei vádolni, emlékezzünk meg hogy a nyavalának ezen dühösködő csméretlen 
uj neme egész Európát oly rettegésbe hozta, hogy még a Frantzia kamarák is 
nyakra főre eloszlottak. (Egy szó: elég gyalázat volt!!!) — Én nem szoktam gya
lázatost védeni, valóban méltán kétlem, valyon ha királyunk öszve hivott volna, 
jöttünk vona e egész kézséggel az országgyűlésére, a mint mondám tehát én 
abban r ém látok sérelmet, hogy az országgyűlése, múlt esztendei October 2-ára 
öszve nem hivatott, hanem ott látom a sérelmet, hogy „sponte“ öszve hivatni 
álitatik ezen ország gyűlése, pedig azt nem lehet mondani, hogy sponte, mert 
ez kötelességében állott a királynak az inarticu'latio következésében, a mi egy
szer törvény által van elrendelve, annak végrehajtása nem sponte, nem kegye
lemből, hanem tartozó kötelességből történik.

Bőthy: Ha tsakugyan nem hagyjuk említés nélkül az országgyűlés elhalasz
tását, említsük úgy, hogy a cholerára nézve maga a kormány is el állott a Con- 
tagiositás princípiumától, és igy mihelyest mirigyes nem volt a nyavala, nem 
lehetett miatta elhalasztani a törvény által elrendelt országgyűlést, annyival 
kevésbé helyes pedig a mentség, miivel a Cholera még tavaly September hónap
ban szűnt meg, s Diaeta tsak most van.

B. Prényi: Én úgy tartom, minden a mi tsak törvény határain kívül törté
nik, sérelem, s a sérelem annyival nagyobb, mentői veszedelmesebb következé
seket vonhat maga után a törvény bétöltésének el mellőzése. Már a Nógrádi 
Követ megemlítő, hogy az ellenség bétsapása egyetlen törvényes ok, meUy miatt 
az országgyűlés nem tartatik, ha mi önként szélesittyük a kifogások mezejét, tárt 
utat nyitunk az önkénynek. A Cholera nem tsak nem helyes, és nem törvényes 
oka tehát a törvény által elrendelt Ország gyűlés elhalasztásának, sött úgy tar
tom, azon nyavalya közbenjöttével bár sem törvény rendelése, sem más ok nem 
forgott volna is fel, még is tsak már e miatt is kötelessége lett volna a kor
mánynak országgyűlést hirdetni, mert ugyan is a nyavalának esmérctlen neme 
különös intézeteket, rendszabásokat kívánt, azon provisorius intézetek mellye- 
ket fájdalom! inkább káros, mint hasznos foganattal gyakoroltatni tapasztalánk, 
nintsenek törvényben, és igy ország gyűlésén kellett volna sikeres rendszabá- 
sokrul gondolkozni, mert constitutionalis országban tsak törvénynek kell köte
lező erővel bírni, minden provisorius intézet alkotmányi sérelem.

Az izenetnek 2-ik §-ussa nem hiv magyarázója a kir. Propositiók czélzá- 
sainak, mert ha ezeket jól meg fontoljuk, oda látszatnak mutatni, hogy mi 
magunk között tegyünk minden áldozatokat, de alattomosan azon erány látszik, 
hogy a Nemzet és Kormány közötti kérdésekben, a király semmit sem akar 
tenni, meg kell tehát világosan említenünk, hogy mi nem tsak azért jöttünk 
öszve, hogy áldozatokat tegyünk, hanem azért is hogy a kormány által systema- 
tisálva béhozott visszaéléseket megszüntessük.

Prónay: Az 1741-ki 22-ik t. ez. világosan kiszabja azon egyetlen egy okot, 
mely miatt lehet diaetát nem tartani,· én tehát a törvényben megszabott okon 
kívül másat helyes törvényes oknak soha el nem esmérek, s ha mi a cholerát, 
vagy akár melly mirigyes nyavalyát törvényes oknak esmérnénk el, ez nagyon 
veszedelmes következéseket szülhetne, mert tágas mezőt nyitna a kormány azon 
önkényének, hogy az országgyűlését tetszése szerint el halaszthassa, — itt tehát 
nem arról van szó, hogy mirigyes vagy nem mirigyes volt e a cholera nyavala, 
hanem egy alapos principium megóvásárul, mellynál fogva abban sem egyez
hetem meg, hogy ez tsak historicum, de a princípiumot nem salválja, és igy 
éppen itt az előttünk lévő felírásban kell annak érdekeltetni.

Péchy: Hogy mcgemlitessék, magam is szükségesnek találom a principium 
megmentése tekintetéből, de vissza emlékezvén azon veszélyes környülményekre, 
óhajtóm, hegy a megemlítés minden sertés nélkül, s mentül rövidebben történ
jék, tsupán úgy, nehogy halgatásunk által megnyugodni látszassunk, én evégre 
azon módot is elegendőnek tartanám, a mit Ungh Vfármegye] követje javal
lott, ha bizonyos lennék, hogy az élőbeszédből ki nem marad, de én megvallom 
aggódom, hogy ha most nem említjük, a praefatioiba bé nem megy, és igy jobb 
itt megemlíteni.

Költsey: Gömör Vfármcgye] követje magát az izenet principiumját hozá 
kérdésbe, — ez azon épül hogy a KK és RK nem az Urbarialét, hanem a keres
kedési tárgyat teszik első helyre, ha ezen princípium eldől, úgy az egész izenetet
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kezdettől végéig máskép kell szerkezteim, szükség tehát mindenek előtt az alkotó 
princípiumot minden további változások ellen erős lábra álitani, mellyet tsak a 
valóságos töbség egyezése adhat. — December 27-én, midőn ezen végzés hoza
tott, a valóságos tebséget tudni nem lehetett, — a kir. propositiók nem tartották 
meg az 1830 esztendei országos álapodás rendjét,® annál fogva sok követek kén
telenítettek küldőikhez utasításért folyamodni, s megtörténhetik hogy a meg
érkezett pótoló utasításoknál fogva, a valóságos töbség változni fog, jobb tehát 
változzék itt, mikor még magunk között mintegy magános tanátskozásképpen 
vagyunk, mintsem országos ülésben, én óhajtóm, hogy a mi egyszer országos 
ülésre kerül, az minden további ingás nélkül erősen megálljon, de erre szükséges 
a valóságos töbséget tudni, s a végzéseket ennek akarattyára építeni, — és így 
hogy a töbség akarattya felől valósággal meg győződhessünk, voxoljunk újra.

P ra e sid [e n s]:  Ez a későbbi §-usra tartozik, most maradjunk az 1-őnéí.
M a rjá ssy :  Tartottam tőle hogy e tárgyban véleményemet vóltakcp ki nem 

magyarázhatom, s azért Írásba foglaltam azon princípiumokat, mellyekre kíván
nám az Izcnetet építeni, ha meg engedik a RR elolvasom. (Haljuk!! haljuk!.' — 
fel olvassa javallatát a mely főképpen az 1790/ l-ki 13. tzikkely diplomaticus 
kifejtésén épül, t. i. hogy minden országgyűlésén a sérelmeknek orvosoltatni kell, 
és hogy hogy ha nem orvosoltatnak, minden ország gyűlését tsak úgy lehet tekin
teni’ mint az előbbinek folytatását s a sérelmek orvoslásán kell kezdeni.)

P ra esid fe rts] :  Ez helyes okoskodás lenne, ha itt a rendes periodica diaeta 
forogna kérdésben, egyéb eránt is a tett erősebb minden szónál, mi tettel mu
tatjuk meg hogy a felhívott t. czikkelyhez ragaszkodunk, mert béereszkedtünk 
a sérelmekbe. Most tsak szorítsuk magunkat az l-ő §-usra, kell e említést tenni 
az országgyűlés elhalasztásáról, vagy nem?

B e z e r é d y :  A cholera sem törvényes, sem elegendő okául nem vétethetik 
az országgyűlés elhalasztásának, minthogy pedig a kir. propositiókban említésbe 
hozatik, kár lenne halgatással a principium sértésében meg nyugodni, annyival 
is inkább, mivel a kormánynak c részibch intézetei a nemzet nagy része által 
elannvira sérelmeseknek találtattak, hogy sok megyék szükségesnek vélték azok 
ellen óvó lépésekkel élni, ezeket a kormány félre vetette s halgatásunk ezen 
félrevetést is megigazolni látszatnék. — Mindazáltal magam is azt tartván, hogy 
ezen megemlítésnek tsak egész kíméléssel kellessen megtörténni, elegendőnek 
vélném ha azon szavak után: „a KK és RR hivatván“ ezeket mondanánk: és 
á m b á r  a z  1831-ik e s z te n d ő  O c to b e r é n e k  2 -ára  r e n d e l t t  o r s zá g g y ű lé sé n e k  a m a  
s z e r e n ts é tle n  k ö r n y ü lm é n y e k  és tö r té n e te k  k ö z t ,  m e l ly e k n e k  s z o m o r ú  e m lé k e z e té t  
e h e ly e n  ú j i tn i  n e m  k ív á n já k ,  t ö r v é n y e in k k e l  n e m  e g y e z te th e tő  e lh a la sz tá sa  f á j 
d a lm a s  va la  e lő t t ö k ‘‘ következnék osztán „ nem  le h e t  m é g  is  m o s t  v id á m  jö v e n d ő  
r e m é n y é v e l“ s a t. mint az izenetben van úgy gondolom ez aggodalmunkat is 
eloszlatná, s eléggé kímélő is lenne.

D u b r a v ic z k y :  A mi most előttünk munkában van, az nem egyéb mint a 
mit más Nemzeteknél a megnyitó beszédre adandó addressenek neveznek s 
melyben a királyi előterjesztéseken kívül más környülmények is meg szoktak 
említetni, azért ha bár nem volna is a kir. propositiókban megérintve, sakkal 
nevezetesebb környülménv az, mint sem hogy egészben el mellőzni lehetne, — 
de figyelmezzünk arra, mit Bars Vjarmegve] követje mondott, jöttünk volna e 
egész kézséggel 1831. esztendő October 2-án, ha bár hivattunk volna is? azért 
mentői kimélőbben tegyük az említést, cn részemről Tolna V[ármegye] követ- 
jének javallatát elfogadom.

Cz in d e r y :  Az legkevésbé illetlen, s leginkább kímélő, a mi a propositiók 
szavainak riassumptiójával mondatik s illvcn a Komárom V|armegye] követjé- 
nek [Ghyczy] javallata.

G. A n d rá s s y :  Az l-ő §-usnak minden esetre változni kell mert azt olvasom 
az izcnetbc hogy hála érzéssel látjuk gondoskodásunkat s a t. oda forditattni, 
mi tehát egészben passivus álapotba teszük magunkat, pedig mi nem hagyhaty-

8 V. ö. az 1825/7-i országgyűlés írá sa i, 612. 1. (Az ittlévő felírás a Commer
ciale, Urbariale, Contributionale-Commissariaticum sorrendet tartalmazza, e mel
lett maradtak a rendek 1830-ban is.)
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tyuk gondoskodásunkat passive forditatni akármire is, hanem active fordítjuk, 
de továbbá nem gondoloml hogy a törvényhozó Test méltósága megengedje, 
hogy a hazában történt esetekről említést ne tegyünk. Hallottam példába fel
hozni a múlt századbeli döghalál esetjét, hogy t. i. a pestis miatt 1712-be sem 
tartatott országgyűlése, de nagy külömbség van a két eset között, mert akkor 
nem volt országgyűlése törvény által el rendelve, és nem is volt annak ily szo
morú következése — és igy én magam is kész vagyok a Komárom V[ármegye] 
követje javallatát elfogadni.

Fekete: Valóban a mint Bars és Pest V[ármegye] követjei mondották, 
nagyon kéte'kedem, hogyha a t[ör]vény által ki rendelt napra egybenhivatunk, 
jöttünk volna e telyjcs számmal, én úgy hiszem akkor a Vármegyék kérték volna 
a halasztást. Posony V[árme]gye is tett felírást, hanem azért hogy a cholera 
meg szünte után sem tartatott Országgyűlése, de erre nézve is az a felelet, hogy 
az Operatumokkal készen nem voltak a vármegyék.

Andrásy (Esztergom) hasonló értelemben van, azt adván hozzá, hogy a 
tanátskozásokban testi és lelki szabadság a legfőbb dolog, akkor azomban, midőn 
magunkat is veszély környékezett, s a hozzánk tartozók felől is örökös aggo
dalom nyughatatlani tott, ezen szabadság nem lehetett.

Palóczy: Hiba történt, azt tagadni nem lehet, s hogy a kormánynak provi- 
sorius intézetei meg nem feleltek a czélnak, azt minnyájan tapasztaltuk, azom
ban ne tsináljunk nagy dolgot belőle, a nyavala esméretlen volt, s a király adott 
elegendő satisfactiót, midőn az egész világ előtt nyilván elösmiérte, hogy a 
cholera eránt tett intézetek több rosszat szültek mint jót, — egyiéberánt a rend
szeres munkákra nézve az ország köz kívánsága következésében történt, hogy 
azok a váunegyéknek előleges tanátskozásai alá botsájtattak, már pedig ha 
1831-ik esztendő October 2-án hivatott volna öszve az országgyűlése, ugyan 
mel'yik vármegye tudta volna követjét kész utasítással fel stafirozni? én tehát 
az 1825-ki országgyűlés példája szerint is Ungh Vfármegye] követje véleményét 
fogadom cl, cs a Decretum élőbeszédjében kívánok említést tétetni.

Hertetendy: a Nógrád V[ármegye] követje által felhozott juris publici 
princípiumot újra kifejtvén, azt tartya hogy semmi esetre sem lehetett az ország
gyűlést elhalasztani, annyival inkább mivel l-ő világos törvény által volt 2-ik 
Octoberre meghatározva, 2-ik mert az adó is tsak azon napig vót felajánlva, 
s bár ha nem vótak is minden vármegyék készen a rendszeres munkák vizsgá
latával, azért bizonyossan sok tekintetben eszközölhettük volna hazánk javát, 
egyéberánt ezen szükségesnek vélt megemlítést a Decretum élőbeszédjére halasz
tani nem tar.átsos, mert tapasztalás bizonyítja hogy a mi reprcsentálva nem 
volt, azt a praefatióba sem engedték bétenni.

Pázmándy: Én úgy tartom, annak nem kell bémenni. ha váljon elegendő 
ok volt e a cholera, hanem úgy kell az említést bé szőni, hogy a cholera adód
ván annak okául, hogy a törvény nem telyjesitetett, ezen nem telyjesitést sérel
mesnek tartyuk. Polgári alkotmányunknak alig maradt egyéb garantiája mint az 
Országgyűlés rendes tartása és igy gondosan szükség ügyelnünk hogy ezen utolsó 
garantiánknak ereje ne gyengüljön, annál fogva bár magam is azt kívánom, hogy 
illendően s minden sértés nélkül bár, de tsak ugyan megüssük, hogy ezen con
stitutionalis törvény bé nem töltésében meg nem nvughatunk. A Decretum élő
beszédje tsupán historia, s nem rendes útja az ország jussai megóvásának, ez 
tsak felírás útján történhetik. Tudjuk azt is, hogy a Vármegyék nagyobb része 
felírásokat tett, mi tehát, kik tulajdon ezen tförjvényhatóságoknak képét visel
jük, az ország nagyobb részének kijelentését illetlenség nélkül ei nem mel
lőzhetjük. Hallottam én az 1712-ki példát felhozatni, én régen olvastam az 
1715-ki országgyűlés irományait, s azért nem merem bizonyosan álltam, ha vál
jon akkor ment e repraesentatióba a Diaetának el halasztása, de én közelébbi 
példára akarom a RRket emlékeztetni: 1825-ik esztendőben, azon akkori ítélő 
mester Szentkirályi által feltett első felírásban, melly mellet Schloshofba ment 
a küldöttség s a melly dictaturára sem bocsájtatott, hanem az országos ülésben 
egyszeri olvasásra el fogadtatott, ez mondódván: tudjuk hogy háborús idők 
miatt nem lehetett 1812-ik esztendőiül országgyűlést tartani, akkori Szaboltsi 
követ Gróf Desewffy vitatása következésében, az ott ki jelentett princípiumot 
oly sérelmesnek tartották a RR, hogy ez szülte azt, hogy a toll még in cerimo-
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nialibus is elvetetett az itélőmesterektől. Polgári alkotmányunk garanciájának 
elmellőíését tehát szó nélkül hagyni nem lehet, hogy miként említessék, én sza
vakon nem aggódom, s Tolna V[ármegye] követjének javallatát elfogadni kész 
vagyok, tsupán azon változtatással hogy a hála érzés elébe kívánnám tétetni, 
mert ha eléb hálálkodunk, osztán szomorkodunk, s megint vigadunk, nem jól üt 
ki a dolog, előbb kell a fájdalmat ki jelentenünk, úgy okát adnunk hogy mi által 
vigasztalódtunk meg.

A c z é l  hasonló értelemben van, kívánván hogy a megemlítés mentül kimé- 
lőbben történjék, egyéberánt úgy véli, azt sem lehet szó nélkül hagyni hogy 
s p o n te  öszvehivatva mondatik az országgyűlése, ez pedig kegyelmet jelent, mit 
e jelen esetben telyjeséggel nem lehet mondani, mert törvény által volt elren
delve, a törvényt pedig köteles telyjesitni a végrehajtó hatalom.

B . S z to jk a :  Számos megyéknek felírás utján kijelentett akarattyát ha'ga- 
tással elmellőzni annyival kevésbé lehet, minthogy mi úgy tudjuk hogy már 
1831-ki Augustus táján sem dühösködött oly közönségesen a Cholera, s az is 
elösmértetett hogy nem ragadó nyavalya.

D ó k u s :  Hogy a Decretum élőbeszédjében történjék a megemlítés, ebben 
tsak nem kiki megnyugodni látszatnék, de én azt kívánom, hogy valamint a 
törvénybe, úgy az élőbeszédbe se legyen, a mi felírásba nints, annál fogva Tolna 
Vfarmegye] követjének javallatát, azon változtatással hogy az 1-ső §-usba úgy 
a mint Komárom V[ármegye] követje javallottá, bészövessék, elfogadom..

Császár: Poson V [ármegye] követjévei egy véleményben lévén, az izenet 
ezen szakaszát, a mint van minden változtatás nélkül meghagyatni véli.

B e n e  e'lemben úgy vélekedik mint Tolna mert akár miiért haladt is cl az 
Országgyűlése azt említés nélkül hagyni nem lehet.

t  íiz e s sé ry :  Én valamint a Cholerára nézve tett intézetekbe sérelmet nem 
látok, minthogy salus publica suprema lex esse debet (az auditóriumban nagy 
zúgás támad, mellyet az Elölülő [Borsiczky] ezen szavakkal tsilapitott le, „már 
tsak halgassuk ki, ha nem tetszik is a mit mond, úgy fogjuk tudni refutálni, ha 
jól meg haigatjuk“ — nemüleg letsendesedvén a zaj, Füzesséry fo'ytatja beszéd
jét) igy azt hiszem, hogy ha azon veszélyes környülmények között a Diaeta 
cgybengyüjtetett volna, talán az öszvehivás miatt panaszkodtunk volna, abban 
sem látok sére'met, hogy a Cholera megszűntével mindjárt nem tartatott Ország
gyűlése, mert Bereg Vármegye legalább a rendszeres munkák visgálatjával tsak 
kevéssel e jelen Diaeta kezdete előtt készülhetett el, — az izenetet tehát a mint 
van meghagyatni vélem, egyéberánt (nagy lárma közt) a Prefatióbau való emlí
tésben megnyugszom.

R a d v á n s z k y  mint Bereg annyival inkáb, minthogy Cholera alatt cordonok 
által lévén a közösülés elzárva, némely Vármegye keresztül sem eresztette volna 
a követeket.

T ö r ö k  szükségesnek látja ügyelni a következésekre és a jövendőre, az 
tsakugyar· tagadhatatlan hogy a végrehajtó hatalom túl ment a maga körén, 
midőn a köz akarattal szabott törvényt nem telyjesitette, s ha ez szó nélkül 
hagyatik, attól tart hogy idővel az időszaki országgyűlés tartása is elme'lőztetik, 
és a kormány önkényének egészben szabad ut nyittatik, abban sem talál ment
séget hogy némely V[ár] megyék a rendszeres munkák visgálatával annak idejére 
el nem készültek, mert a végrehajtó hata'omnak lett volna kötelessége a tör
vényhatóságokat azon munkák fel vételére szorítani.

E b e r g é n y i  mint Tolna, nem akarja 1831-ik esztendő October 2-áig vinni a 
sérelmet, s úgy hiszi ez által compromittálodna a felség, de mi magunk is, mert 
meg kell vallani, hogy ki mondhatatlan poltronerie támadt közöttünk, el zártuk 
magunkat minden emberi közelítéstől, s ha lehet vala talán iskátuyába is búj
tunk volna, a sérelem azomban annyival inkább megvan, mivel a Cholera meg
szűnte után is öt negyed esztendeig nem tartatott Ország gyűlése.

B. P ré n y i:  Szó nélkül nem hagyhatom hogy Bereg V[ármegye] követje a 
kormánynak provisorius intézeteit helyben hagyja, azon mentséggel é'-vén, quod 
salus publica suprema lex, ez ugyan igaz, hanem annak meghatározása, hogy mi 
a salus publica, constitutionalis országban az egész törvényhozó Testet illeti, 
annak megbirálását egy embernek kezébe adni annyi, mint tárt utat nyitni a 
despotiának. Egyéberánt tsudálkozom ezen álitásnak a Beregi követtől hallásán,
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mert emlékeztetnem kell Követ Urat, hogy midőn 1825-ik esztendőbe Szeréin 
Vfármegye] követje ezen princípiumot enunciálná, éppen Bereg V[ármegye] 
követje volt az, ki annak telyjes erővel ellene mondott.

S is k o v i t s  a salus publica megbirálását szintén nem adhatja a kormánynak 
kezébe, hanem az ország gyűlés jusai közzé számítja s éppen ott látja a sérel
met hogy a kormány annak megbirálására, mit kíván a saíus publica? nem hasz
nálta a törvényes utat, hanem önkényesen magának tulajdonította az ország 
hatalmát.

F ü ze s sé ry  menteni kezdi magát, hogy a beszédjére támadott zaj közt talán 
nem egészlen helyjesen magyarázta ki értelmét.

M a d o fs á n y i  mint Tóina, Bereg Vfármegye] követjénck pedig azt feleli, 
hogy ő a publica salust a törvények pontos végrehajtásába helyhezteti.

L a  M o t te  a felhozott okok által magát meggyőzetve valja, és Rudits& l 
egyiit Komárom Vfármegye] követjének módosítása szerint, Tolna Vfármegye] 
követjének javallatát elfogadja.

F e k e te  hasonlóan azt nyilatkoztatja, hogy nincs a megemlítés ellen.
K o ts i  H o r v á th  azon esetre, ha Tolna Vfármegye] követjének javallata 

elfogadtatik, az „ e lh a la sz tá s“ elébe ezeket kívánja adni „ e d d ig  t ö r té n t“.
P é c h y  ennek ellene mond, mert igy nem volna megmentve azon alapos 

principium, hogy a kormánynak nints jusa az országgyűlés tartását elmellőzni.
A töbség Péchyvel egyet ért, s minekutána B e z e r é d y  maga is azt nyilat

koztatta, hogy maga is jónak látja, ha javallott ragasztéka a komáromi követ 
által ki tűzött helyre tétetik, — azon ragasztók e szerint elfogadtatik, s Bor
siczky mint Előlülő által el határozottnak jelentetik.

Fel szólítván ez után B o r s ic z k y  a RRket, hogy Szathmár Vfármegye] kö
vetjének indítványa eránt adják nyilatkozásokat, minekutánna némely felkiál
tásokból az látszatott, hogy némellyek hajlandók azt elfogadni, az Elölülő idő
nyerés tekintetibői azt kívánta, hogy név szerint felszólítás rendjén, röviden 
jelentsék ki a megyék akarattyokat, ha kívánják é a Commerciálét elsőnek meg
hagyni vagy sem.

D e á k  fel szólittja a RRket, fontolják meg egy ily lépés következéseit, hogy 
ha nyilvános töbsiég által határozott végzésüket önként eldöntik, ez jövendőre 
nem csak azt fogná szülni, hogy a már elhatározott tárgyak más impulsus által 
is véghetetlen idő vesztéssel számtalanszor felmelegittctnének, de a kerületi 
tanátskozások resultatumaira is oly bizonytalanság bélyeget ütné, a melly ezen 
testnek méltóságával telvjescggel öszve nem egyeztethető; a mit végeztek, hagy
ják végzésnek, s vigyék az országos ülésbe, ott történjék a mi történik, ha meg 
változik is a végzés, nem lesz első példa.

B o r s ic z k y  is ezt kívánná, de nem egyez meg ezen principium a tettel, mert 
az izenet első §-ussa tegnap már megálapitatott, s ma ismét megváltoztatott.

C sa p ó  a kerületi üléseket úgy a mint most vannak eonstituálva, csupán 
előkészítő tanátskozásoknak tartya, s azért úgy gondolja hogy a Szathmár 
Vfármegye] követje által felhozott kömyülmények tekintetet érdemelnek, s a 
követi Test méltósága koránt sem sértetik az által hogy ha arról kívánunk meg
győződni, vallyon az, a mit a töbség végzése gyanánt terjesztünk fel az Orszá
gos ülésre, valósággal a töbség akarattya e?

P a ta y  attól tart hogy ezen példa arra fogná a fő RRket ösztönözni hogy a 
RR változékonyságába bízzanak, és szokott ellenkczésöket még inkább gyako
rolják.

M a r c z ib á n y i  szintén úgy vélekedik, hogy ezen változtatás által a kerületi 
üléseknek minden méltósága megszűnnék, egyéberánt is ez példátlan dolog s 
veszedelmes következésü, — elleniben

B a lo g h  a z t  t a r ty a ,  a m é ltó sá g  k é tfé le k é p p e n  c o m p ro m ií tá l ta t ik :  1-ör h a  it t ,  
2 -o r  h a  az  o rsz á g o s  ü lé sb e n  m e ö v á l to z ta t ik  a  C irc u la r is  v ég zés , ő  a z  u to ls ó t  
n a g y o b  c o m p ro m is s io n a k  n é z i, s m in e k u tá n n a  ő a  r e n d re  n é z v e  t e t t  á la p o d á s n a k  
e r e j é t  a  ju n c t im b a n  lá t ja ,  a r e n d re  n é z v e  m in d e g y n e k  v é li, a k á r  m e ily ik  m u n k a  
té te s s é k  a  h á ro m  k ö z z ü l e lső n e k , d e  h a  az  U rb a r ia lc  t é te t ik ,  a z t  h isz i a  „ ju n c - 
t im “ k ö n n y e b b e n  fog  k e r e s z tü l  m e n n i.
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Füzesséry: Sokan még a rendszeres munkák sorozatjára nézve a környül- 
ményekhez képpest tett jelentésökre küldőiktől eddig sem kaptak utasítást, ha 
tehát most személyes felszólítás utján lenne köteles minden követ voxolni, köny- 
nyen megtörténhetnek, hogy országos ülésben voksjút visszahúzni kéntelenitet- 
nék, azért is úgy vélekedik mint Szala (Deák).

Dubraviczky mint Bars (Balogh) az első Circularis végzést oly erős lábra 
kívánja álitani hogy az legalább az országos ülésben ne változzék, külömfoen 
attól tart, hogy ha az első Circularis végzést ki nem vívják a RR, ez oly moralis 
behatást fog az egész országgyűlésére szülni, a melly ki pótolhatatlan káros 
lehet.

Justh hasonló véleményben van.
Ebergényi elleniben azt tartya „Constantia decet viros“ egyeberánt is itt 

akár mi végeztetik, a dolognak csak ugyan országos ülésben kell eldőlni és ott 
kiki tartozik magát enunciálni. — Mint Zala.

Hertelendy, Klauzál hasonlóképpen.
Novak azt adja hozzá, hogy ha már a Circ[ularis] ülések érdemét annyira 

kívánták a RR nevelni hogy annak napló könyvet is rendeltek, szükség azt oly 
consistentiára emelni, hogy méltósága semmi tekintetben sem sértessék.

Péchy jobban gondolja compromittáltatni a Circulusok tekintetét, hogy ha 
országos ülésben változtatik a RR végzése, azért azt itt kívánja erős, bisztos 
lábra álitatni.

Rudits ellenben azt tartya, hogy ha országos ülésben nem változhatnának 
a kerületi végzések, ugv nem is lenne szükség országos ülésre.

Siskovits azt kívánná hogy a kerületi ülések végzései nem tsak országos 
ülésben, de sehol sem változnának, s minthogy azt halja hogy az itteni kijelen
téseket kötelezőnek némely követek nem esmerik, minekutánna részint küldőik
től vett utasítások, részint ön meggyőződés szerint is némellyek véleményükben 
megváltoztak, kívánja a Circulusok moralis erejét uj voxolás által, minden 
további változás ellen biztosítani.

Palóczy némellyeknck kijelentéseiből azon tendentiát gondolja észre venni, 
hogy az Urbariale tétessék első helyre, ha ez igy lesz, kérdi hol van annak 
garantiája hogy a kereskedési munkát ki nem vetik a három közziil? s akkor 
a hazának legfontosabb érdekei minden orvoslás nélkül maradnak, az udvarnak 
e részbeli ezélzása úgy is elég világosan ki tűnik az által, hogy a Commcrcialét 
még a publico politicumnak is utánna tette.

Czindery úgy tapasztalta hogy a Constantia nem mindég szokott követője 
lenni a RR izenetjeinek, távol van ugyan annak kívánásától bogy erős ok nél
kül változtassák a Circulusok végzéseiket, nem azért pedig, mintha ez által a 
méltóságot sértetni vélné, hanem az örökös ismételések, és idő vesztés tekinteté
ből. De a Szatmár V[árme]gvei követ által kifejtett jelenleges környülmények 
között tar.átsosabnak látja itt erős lábra álitani a RR határozását, s azt igy 
minden következhető döntések ellen bisztosságba helyheztetni, s azt is kikerülni, 
hogy az izenet változtatása itélőmesteri tóira kerüljön.

B. Prtnyi mindenre a mi innen kerül kívánja tudni mellette van e a köz 
vélemény, kiilömben nints a határozásnak alapos ereje, s jelenti, hogy a Com- 
mercialénak elsősége mellet tántorithatatlanúl megmarad.

Rohonczy, Desöffy, Szilassy az uj voxolásnak ellene szóllanak, —■ sokan 
„maradjon“ t kiáltanak.

Végzés: Költsey indítványa el nem fogadtatik.
Az Izenet 2-ik §-ussának rostálása folytatattván.
Bezerédy a kir. előadások azon szavait „vincula adstrigenda“ s a t .  kéri 

béiktattatni, mert tsak úgy lehet a közjót elővinni, ha Magyar Országnak több 
részekre oszló sorsosai egyesülnek. E jelen felírásban ismételteinek a kir. elő
adások szavai, miért kellessen tehát tsak éppen eztet kihagyni, s eihalgatással 
mintegy ellenzeni, veszedelem nincs a megemlítésben, van elleniben moralis súly,, 
mellynek hatása nem lehet nem jó következésü.
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H e r te le n d y :  A köz boldogságra való hivatkozás idaeájában ez már benn- 
foglaltatik, mindent tsak nem lehet berakni a propositiókbul.

L a  M o t te :  Ha a Tóinai követ indítványát elfogadva az általa felhozott 
kifejezést felírásunkba különösen bétegyük, az következik, hogy az Urbarialét 
vegyük fel első hellyüt. Jobb a köz boldogság közönséges idaeájánál maradni, 
ez mindent magában foglal, s a rendre nézve tett álapodásunkkal nem tsak hogy 
ütközésbe nem hoz, sőtt annak alapot ád.

D ó k u s :  Ha azon kifejezés benn maradott volna, hogy a kir. propositiókban 
zálogait találjuk a köz boldogság eszköz'ésének, úgy helyjén lenne a javallot 
említés, de igy a köz boldogság idaeája elég, s az általunk választott móddal 
jobban megegyez.

D u b r a v ic z k y  szintén azt hiszi, hogy a javallott kifejezésnek különös kieme
lése ellenkeznék a Commercialis munkának (bár az ő véleménye ellen elfogadott) 
elsőségével.

B e z e r é d y  ugyan oda magyarázá magát, hogy ő a iClassisok egyesülését nem 
tsak az Urbarialéra, hanem a köz jó elő mozdításának minden ágaira érti — 
mindacáltal a töbség ezen indítványt annyival kevésbé fogadá el, mivel B or- 
s ic z k y  említésbe hozta, hogy már ezen §-us is meg volt tegnap álapitva, s éppen 
most történt határozás, hogy a végzéseket nem kell rögtön változtattni.

A 3-ik §-usból B a lo g h  indítványára az őseinkre való hivatkozás ki ha
gyatván,

a 4-ik §-usba pedig ezen szó e'ébe „ m e g v ig a sz ta ln i“ ezen szavak „ ism é te lt  
k é r e lm ü k  u tá n  v a la h á ra “ R u d i ts  indítványára elfogadtatván,

P ró n a y  küldőinek egyenes utasításánál fogva, a lengyel ügyet itten az első
leges sérelmek sorában telterjesztettni annyival is inkáb kívánta, mivel számos 
törvényhatóságok felírásaik nem tsak sikeretlenek voltak, hanem töbnyire még 
feleletre sem méltattak, kivévén kettőt, de a mellyekben még a kérelem jussa 
is tagadásba hozatott.

B o r s ic z k y  ki jelentvén hogy az ő megyéje talán egy azok közzül, mellyek 
a lengyel ügyet leginkább szivekön viselik, de minekutánna megálapitatott hogy 
a praeferentialis sérelmek alatt tsupán az 1830-ki felírásban foglahtak értetőd
nek, úgy véli nem most, hanem az előleges sérelmek után lesz helyjén a Nógrádi 
követ indítványa.

Ezen kijelentésben a KK és RR töbsége megnyugodván, az 5-ik §-usnak 
azon szakaszára nézve, mellyben az adózó nép boldogságának akadályai elszám- 
láltattnak,

D e á k  azon indítványt tévé, hogy mivel kereskedésünk kifejlése nem tsupán 
a melesleges adók, hanem más akadályok által is gátoltatik, nem lehetvén a fel
írásba mindent elszámlálni, tanátsosabb egy két specificus kifejezésekre sem 
szorítani a SS értelmét, hanem inkáb a gátoló akadályok közönséges megemlíté
sével élni.

B e r n á lh  pedig a nép java eránt való gondoskodás bizonságául jónak látná 
megérinteni, hogy ámbátor a Törvénykezési munkának helyjesebb elintézéséből 
a nemesi rendre háromolhatnék legnagyobb haszon, még is nem ez, hanem ön 
hasznunk feláldozásával az adózó nép boldogságát különösebben tárgyazók tétet
nek első helyre.

S is k o v i i s  nem mondhattya hogy a Juridicum fel nem vételével a nemesi 
rend különös áldozatot tenne, mert ennek sok szakaszai vannak, a mellyek által 
nem annyira ön hasznunk, mint inkább az adózó nép személyjes bátorsága érde- 
keltetik, illyes p. o a büntető törvénykönyv elrendelésének szakasza.

D ó k u s  ide számítja különösen az Úri Székek kérdését, itt érez talán a 
jobbágy kgcrzékenyeb nyomatást, pedig ez is a Juridicum Operatum körébe 
tartozik.

Mind a Zala, mind az Ungh V[árme]gyei követek indítványai elmellőz- 
tettvén,

H e r te le n d y n e k .  ezen pótolékja: „ á m b á to r  a K K  és R R  m in d e n t  a m i a z  
a d ó z ó  n é p n e k  b o ld o g a b b  h e ly h e z te té s é r e  szo lg á l a  F els[ég es] K ir á ly o k k a l  h a so n 
ló a n  s z iv e ik e n  v is e l ik “ továbbá
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AndrassynaU. (Esztergom) azon §. végén ezen szávak helyet „egyszersmind 
terjesztettnek fel“ e következő módosítása „szoros öszveköttetések miatt egy
szerre terjesztettnek jel“ elfogadtatott, végtére még

Komlósy azt kívánta hogy a nép boldogságát emelő eszközök között a nép- 
nevelés említessék.

Dókus nem szólna, ha nem az volna czélban hogy a Commercialis, Urba- 
rialis és adóbisztosi munkák egyszerre terjesztessenek fel, de mivel ez már 
határozásba ment a népnevelése pedig részint a köz polgári, részint a literarium 
munkák körébe tartozik, ezen megemlítés itt nem a maga helyén történnék.

8.

a*
1833 január 8 
Kerületi ülés.

'Tárgy: a királyi leiratra adandó válaszfelirat és az előlegesen felterjesz
tendő sérelmek.

b)
1833 január 9 
Kerületi ülés.

Tárgy: Az előzetes sérelmek vitájának folytatása.

c)
Toldalék.

Beöthy Ödön beszéde a protestánsok vallásos sérelmeiről és a lelki-
ismereti szabadságról.

a)
Januarius 8-ikán 12-ik kerületi ülés.

Praesidium a voltak. Napirend az adresse javallata, és az előleges 
sérelmek

Midőn a Királyi terjesztvényekre készült Válasz felolvastatnék, 
a Bezerédy javallatára tegnap elfogadott ragasztók iránt

Kotsi H orváth azon indítványt ujitá, hogy az Ország gyűlés el
halasztásának elébe ezen szavak: eddig történt t. i. elhalasztása tétessék.

Prónay ellent mondott az indítványnak, mert a Rendek azon okból 
fogadták el Bezerédy javallatát, mivel azt hogy a Királynak jussa lenne 
a törvényben kijelölt hostilis irruptio esetén kívül az Ország gyűlést 
elhalasztani, el nem esmérhetik, ha pedig a javallott módosittás elfogad
tatnék, a principium mentve nem lenne.

Pázmándy azt adá hozzá, hogy legjobb törvényeink a záradékokkal, 
kifogásokkal lettek semmivé, s az exceptiok mellett maga a törvény 
is dugába dűlt; csak nyissunk utat a törvény tellyesittése elmellőzésére, 
tapasztalni fogjuk, hogy nem csak a mirigyes nyavalyák, de némelly 
nagyobb égések, vagy egy kis föld ingás miatt is elhalasztják az Ország

6  'K ossuth: O rszággyűlési tmlósí1 jósok.
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gyűlését, a szónok leg alább Constitutionk garantiája princípiumának 
ezen gyengittésébe soha meg nem egyezik. Kotsi Horváth javallata 
félre vettetett.1 — Ezután felolviastattak az előleges sérelmek; minden 
pont azon. Jegyző által, ki azt felvevé, többnyire az 1825-i felírás tar
talma ismételtetik,2 kivévén a 2-ik s 3-ik pontot u. m. a Partium Regni 
Hungáriáé név alatt jövő Megyéknek reaplicatioját, s magának Erdély
nek is a Magyar Koronához vissza csatolását, mellyek régibb Kir. 
Resolutiok által az Erdélyieknek kihalgatásától valának felfüggesztve, 
ámbár az Ország Jussát a Kormány elismeri. Ezen Országunk Integritá
sát érdeklő két részre szakadott sérelem ügyében az illető Diplomatiai 
adatokból, s törvény könyveink pragmatica Historajából merítve kidol
gozott jeles munkát olvasott fel Kölcsey, mellynek érdemét a Rendek 
hangos éljennel ismerték el.3 Az előleges sérelmek pontonként igy 
következnek:

No 1. és 4. A Szávántuli részeknek, és a tengeri kerületnek vissza 
csatolása már az 1827 : 13. t. czikkelybe lévén iktatva, ennek nyomában 
esedeznek a Rendek, hogy a Dalmatiához tartozó többi Részek, és 
Szigetek visszatestesittése, úgy Galliicia, és Lodomeria visszacsatolása 
ügyében kirendelt Biztosság a Diplomatiai Biztosítás foganatosítására 
lévén kirendelve, ennek következésében a valóságos Incorporatio, 
még ezen Ország gyűlése alatt végre hajtassák.

No 2. és 3. Közép-Szolnok, és Kraszna Megyéknek, Kővár Vidéki
nek és Zaránd Megye egy részének elszakadása az 1538-ik Esztendőtől,
u. m. l-ő Ferdinánd és Zápolya János közötti Váradon kötött szerződés 
idejétől minden következett viszontagságokon keresztül diplomatice 
kifejtettvén; továbbá Erdélyre nézve is, valamint az, hogy 2-ik Lajos
nak haláláig Országunknak elválhatatlan részét tévé, úgy az is, hogy a 
Mohácsi gyász napot követő Nemzeti Veszélyek következésében külön 
szakadván l-ő Ferdinánd az említett Váradi kötésben, 2-ik Maximilian 
Báthory Istvánnal kötött Egyességben, és Báthory Sigmondnak az 
1595-ik Prágai békekötéssel elébe szabott feltételekben, Mátyásnak 
Báthory Gáborral 1608-ikba kötött Egycsségében, s végre Bethlennek 
Tractatusában Királyaink minő szorgoskodással igyekeztenek Szent 
Koronánk Jussát Erdélyre nézve biztosittani? a törvényből, s törvé
nyeink leikéből merítve egész azon időig, midőn Első Leopold a Magyar 
Országi Rendek kihallgatásának fájdalmas elmellőzésével Erdéllyel 
kötést kötött, elő terjesztvén; ő  Felsége kérettetik, hogy az Erdélyi 
3 Nemzetnek az 1791-iki Diaetalis Acták 6—11., 46—52. lapjain látható 
kinyilatkoztatása következésében4 Országunknak legrégibb részét Erdélyt 
a Partium név alatt jövő Megyékkel egyetemben 300 Esztendőnek 
sajnos elválasztása után vissza csatolni, s ez által módot nyűjtani 
melytóztassék, hogy a két Testvér haza ö  Felségének Atyai kebelyében 
egyesülvén, egymásnak lelkes erősödést, a Királynak pedig tántorít
hatatlan hűséggel hálát adhassék.

1 A jan. lü-i, majd 19-i országos ülés elé került feliratjavaslat az eddig tör
tént szavakat mégis tartalmazza (.Iratok, I k. 11. 1.). V. ö. 106. I.

2 A z  1826. á p r il is  17-én f e l t e r j e s z te t t  g r a v a m e n e k e t  1. az  1825/7. o rsz á g g y ű 
lés  Írá sa i k ö z t ,  I. k . 313. s k ö v . 1.

3 Megjelent Összegyűjtött munkái között is. VI. k. 235. s köv. 1.
4 Az idézett lapokon 1. Középszolnok, Kraszna megye és Kővárvidék, 

2. Alsó Fehér és Doboka megye, 3. Zaránd megye folyamodványai olvashatok.
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No. 5. A Limitanea Commissiok tárgyában mind a felterjesztett, 
mind az ezen Ország gyűlésből felterjesztendő jelentésekre Királyi 
Válasz sürgettetik/ű

No. 7. A Só érzékeny sérelmének s a Kir. Kamara bitorlóit Judica- 
tussának ügyében egész erővel ismételtetvén a Népnek Javát önkényes 
inellesleges adó utján végpusztulással fenyegető sérelem, a Király 
kérettetik; hogy az esküvel is biztosíttatott nemzeti alapos Jussokat 
illő tiszteletben tartván, a Só árára nézve az Ország rendéivel egyezzék, 
s egyszersmind azt is megengedni méltóztatott, hogy az 1791-ik 20-ik 
Czikkelyben érintett extremae necessitatis esetek, vagy az 1715. 41-ik 
törvénynek valódi értelmére vissza vitessenek, vagy pedig az egy oldalú11* 
bal magyarázatokra alkalmat nyújtott záradék az említett törvényből 
egészen ki töröltessék; ezen tárgyra nézve EiiEKOÉxvjnek azon ragasz
téka quod juribus nationum quamvis impeditis ullo unquam temporis 
tractu praescribi haud possit elfogadtatott, nem különben quoad judi
catum per Cameram exercitum, tekintetbe vévén különböző megyékben 
fenn álló külömböző szokást az exercitum szó helyett ez tétetett 
arrogatum et in nonnullis jurisdictionibus usurpatum.5

D ókus panaszt teve hogy e részben oly sűrűn érkeznek a felsőbb 
parantsolatok, hogy azoknak meg gátlására küldői egyébb módott nem 
láttak, mintha a H[elytar]tó Tanáts azon törvényes activitásba törvény 
által vissza tetetik, melly szerént az illy törvénytelen parantsolatokat

a)  E rrő l a bővebb Jegyzőkönyvben a következőket o lvashatjuk:
Az 5-ik pon t irán t m elly a határszéli bisztoságokrol szóll
Jekelfalusy, a Szepesség és Gallicia közötti határ széli bisztoságot különösen sürgete tn i kéri, örökké 

rendeltetik  a sok bisztoság de sikerét ritkán  lehet vagy egynek látni.
B . S zto jka  kivált a m ár bévégzett s m ég 1827-be referált Com issiókra szükség kir. választ sürgetn i.
Kritske a referált Comissiókra nézve anny it lá t az 1830-ki napló könyvben, hogy elegy ülésben fel olvas

ta tván  d ic taturára botsájtattak , punctum , de annak hogy a korm ány elébe felterjesztettek, nyom át nem  látja, 
m ert ez csak felírás ú tján  tö rténhetik , m utasson néki valaki felírást, a m ely országos v itatás u tán  köz ülésből 
terjesztetett vólna fel.

B orsiczky: N em  m inden határszéli bisztosság tartozik  országgyűlési in tézet alá, illyesek különösen az 
országhoz nem  tartozó szom széd idegen tartom ányokat illetők, ezekbe p. o. m orva bisztoság is béfolyt, s ez a 
m i végzésünket fel sem veszi, hanem  egy oly em bernek kell végzést hozni, a ki nékünk is, nekiek is U ra ; egyéb- 
erán t a N ádornak által vannak adva hogy terjessze ö felsége elébe, illyes com issiókra nézve ez a szokott ú t.

Prónay: Az ország rendéinek m inden esetre jusok van megvizsgálni, ha vallyon a részünkről nevezett 
országos bisztosság helyesen já rt e el kötelességébe? azon com issiókra nézve tehát, a mellyek ide teszik je lenté- 
söket, a diaetale tractam entum ot fel kell ta rtan i, s ennek végzetével felterjeszteni; óvást tesz tehát hogy azok 
az országos tanakodás alól ki ne vétessenek. Egyéberánt ez ú tta l nem  kíván azon visgálatokba ereszkedni, hanem  
tsak resolutiót sürgetn i a m ár felterjesztettekre, m ert eddig a többféle term észetű  m ár felterjesztett lim itanea 
Comissiók közzül még egynek sem  lá tta sikerét.

Rohonczy: A m ár 1827-ben felterjesztettekre szükség resolutiót kérni, az 1830-ban béadott relatiókat 
pedig fel kell terjeszteni, külöm ben nem  jöhet reájok resolutio.

Siskovits  azt hiszi, a felolvasott 5-ik  pon t, m ind a M arm aros m ind a V eszprém  V(ármegye) követjei 
kívánságoknak meg felel, — N ográd V [árm egye] követjének előterjesztése pedig helyes, s annak idejében kétség
kívül a szerint fog kelleni m unkálodniok a R Rnek.

Dobóczky az 5-ik ponto t csak annyiban kívánja m ódosítatni, hogy tsak a felterjesztett jelentésekre kéres
sék resolutio, m ert a mellyek m ég nintsenek felterjesztve, azokra jókor van kérni resolutiót.

P ázm ándy: N yugodt lehet H eves V [ ár m egye] követ je, m ert m ikorra elkészül a resolutio , bizonnyára 
m ind fel lesz küldve.

Márjássy—Császár: M ost sérelm ek te rjeszte ttnek  fel, azt pedig tsak nem  lehet sérelem nek nevezni, 
hogy arra nem  adnak resolu tió t, a mi m ég nin ts felterjesztve.

Török a bisztossági jelentések meg visgálása végett küldöttséget kér neveztetni, külöm ben ha béeresz“ 
kedünk a rendszeres m unkák visgálatjába, nagyon későn jöhet ezen dolog tisztába.

Prónay: E nnek m ajd akkor lesz ideje, ha béjönnek a kin t lévő jelentések.
B orsiczky:  A határszéli bisztosságok erán t az 18[30]-k i 11-ik t .  ez. előtt is m indég úgy repraesentált 

az ország hogy tam  substratas, quam  substernendas, annyival inkáb tehát m ost, m időn m ár törvényünk is van, 
kérhetjük, hogy 50—60 évig ne késsék a k ir. válasz, m ert i t t  fekszik a sérelem , hogy a felterjesztés u tán  100 
esztendő is elm úlik, m íg egy resolutio érkezik, —  azért az 5-ik pon t is m aradhat, am in t van. — M egm aradott.

b) A szöveg innen ism ét az Országgyűlés K önyvtárának példánya alapján.
5 V. ö. Iraiok, I. k. 22. 1.

6-t
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publicalni sem köteles. Ezen kérelem a rendszeres munkák idejére
halasztatott.ri

Nro 6. A véghelyek kormányzása ügyében költ királyi válaszokat 
az élő törvények szentségével, az RR. összve nem egyeztethetvén, kérik 
a Királyt hogy a véghelyekre nézve a Nádori és Banális hatalmat törvé
nyes erejébe vissza vegye, azoknak belső kormányzását a Constitutio 
szelleme és a nemzet charactere értelmébe, országos meghatározandó 
törvényes lábra tegye, a Varasdi generalatust és Czirquenon® városát 
a provincialis statushoz vissza tsatolja, a Carolina és Josephina utak 
között fekvő tér, Szegnia városa és a Sclavoniai alsó megyék s a Temesi 
kerületből történt ki testesittetések (excorporatio) ügyében az 1741-ki 
18-k cz[ikkely] értelmében kedvező resolutiót adjon, s Répás és Kettel 
mezejét Somogy megye kebelébe vissza tsatolván, a megyék törvényes 
consistentiáját épségben fenn tartsa.

c) E po n t vitájának részletei a bővebb Jegyzőkönyv töredékében:
B . Sz to jka  a k firá ly i] K am aráknak a só praevaricatiok tárgyában gyakorlott bíráskodására nézve egy 

hosszas, de gyenge szava, s alkalm atlan ülése m iatt é rthetetlen  előterjesztést tesz, annyit lehetett kivenni, hogy 
azon bíráskodást törvénytelennek, és czélaránytalannak is nevezé, mivel ha nem es em ber az őt törvényesen 
m egillető O ppositio jóvoltából él, nem  lehet e m iatt pö rbe idézni, s így a bíráskodás sikereden, kívánja tehát azt 
egyszerűen  eltörö ltetn i, s  a só eránti vétségeket is a rendes Ítélő székeknek alája vettetn i.

Ebergényi: Legszentebb jusainknak egyike a só árának m eghatározása az 1790-ki esztendőiül vészi 
siralm as elerőtlenedésének eredetét, értem  azon k ih iresztett záradékot, mellyhez való túlságos ragaszkodásában 
annyira m ent a korm ány, hogy az 1791-ki 20-ik t .  czikkelyt is nem  a nem zeti juson, hanem  királyi kegyelmen 
épü ltnek  álítja, ezen igasságtalan princ ip ium  ellen az ország m indég lehető  óvással é lt, ezt a felolvasott pontban 
nem  látom  elegendőleg kifejezve lenni, s azért kívánnám  hogy ezen kifejezés után „adeoque SS. et 00. nec in 
postrem a M (ajestatis) V [es tr]ae  S [acratissi]m ae de dat 2-ae D ec. 1830. resolutione aliquod reperiren t praesi
d ium , a szükséges óvás tek in tetéből m ég ezek té tetnének  „sed  nec ju ribus nationum  quam vis im peditis ullo 
unquam  tem poris tractu  praescribi possit.“

D ubraviczky  ugyan azt m ondá, hogy az 1807-ből e tárgyban költt szám talan felírásokban m inden erős
ségek m ár annyira ki vannak m erítve, hogy az 1830-ki országgyűlésének m ár egyéb fel nem  m aradt, m int a világ 
ítéletére hivatkozni —  m indazonáltal Ebergényinek em lített indítványa köz értelem m el elfogadtatott.

Péchy a „p raesid ium “  szót nagyon gyengének találá, s közönségesen véve, az országnak ezen rettenetes 
sérelm e lágyabban m ég soha sem  te rjeszte tett fel.

Dókus je lenti, hogy m egyéje ugyan a K [irá ly i]  K am ara bíráskodását, m elly a só praevaricatiokra nézve 
gyakran nem  tsekély kitsapongásokkal és nem esi jusok sértésével gyakoroltatok, soha el nem  esm érte, de oly 
sű rű én  érkeznek e tárgyban a parantsolatok, hogy küldői ezen tek in te tből is kívánják a K firá ly i] H elytartó  
T anátso t törvényes hathatóságába úgy vissza helyheztetni, hogy az illyes törvénytelen parantsolatokat közhírré 
té te tn i se tartozzék.

E z a maga helyére s idejére halasztatott.
A K am ara bíróskodása erőssebb szó vita alá jővén, m inthogy ném ely követek az t je lentették, hogy m egyé

jük  azon bíroskodást m eg nem  engedte, mások hogy nem  is gyakorolja, mások ism ét hogy bíróskodik ugyan, de 
ítéletiéit a megye illendően félre teszi s végre nem  hajtja.

Palóczy azt álitá hogy a K firá ly i]  K am ara bíráskodása világos törvényben nem  gyökereztetik, m inthogy 
a z  1790-ki országgyűlési irom ányok 420. lapján látható , hogy a K ir. F iscus a K orona részéről postulatum ba 
te tte , hogy a só praevaricatorok ellen bizonyos C ynosura álapitassék, m it a K am ara judicatusa törvényességének 
«setében bizonyosan nem  kívánt volna, —  Borsod V [árm e]gye soha sem  is tek in te tte  másnak a só praevaricatiót, 
m in t a törvény rendes ú tjára tartozó  véttségnek, s m időn egy illyes eset bizonyos nem es em ber ellen előfordult, 
ez t m in t tolvajt a bün te tő  törvényszék elébe idéztette , o tt a bíróság illetőségének kérdése vóltaképpen megvi- 
ta tta to tt , s a M egye törvény székének biróskodhatása nem  csak o tt, de feljebb vitel u tján  a kir. C urián is meg- 
á lap ita to tt, melly ítélet curialis decisio és igy törvényes erejű.

Ezen előadások következésében a 7-ik p on t elején Jud ica tum  Cam erae Regiae H fungarico]-A ulicae 
s a t .  exercitum  helyet arrogatum et in nonnullis jurisdictionibus usurpatum  té te te tt.

N ém eliyek a Borsodi követ előadásához képest kívántak a K ir. F iscus postu latum ára, m int azon b ito r
ló it biróskodás törvénytelen voltának a korm ány részéről te tt elesm érésére hivatkozni, de

Borsiczky  azt veté ellen, hogy korm ányelesm érést tsak k ir. resolutióbol lehet m eríten i, s ő  a F iscust 
tsak  úgy tek in ti m in t a K irály ügyvédjét, kinek te tte  a korm ányt nem  kötelezheti, ső tt egy visszahívás tökéle
te sen  véget vet.

Kossuth: ab sen tfiu m ] ab leg fa tu s])  a szóban forgó pon t végére nézve, hol az 1791-ki 20-ik t(ör)vény 
czikkely záradékának eltörlése, vagy legalább a  különös szükségek esetjeinek az 1715-ki és 1741-ki törvények 
értelm ére le  n dő  visszavitele kérettetik , azon észrevételt tévé, hogy a nem zetnek só erán ti jusa m indaddig tson- 
k itást fog szenvedni, s a bal magyarázatok alkalm a m ind addig felm arad , m ig azon záradék sim pliciter el nem 
tö rö lte tik , azért nem  tanátsos a kérelem ben alternatívával éln i, m ert előre ki lévén jelentve hogy kevesebbel 
is m egérik a R R ., telyeséggel n in ts  ok rem ényleni, hogy a korm ány azt fogná m egadni a mi több . — Ezen észre
vé te lt

Balogh  helyesnek nyilatkoztatá ,
Somsich  elleniben úgy vélekedett, hogy tsak annyit kell kívánni, a m ennyit ki lehet v inni, —  azon záradék 

tsakugyan törvényben van, s annak eltörlése uj diaetale T ractam en tum  tárgya, —  itt sérelem  adatván fel, ezt 
tsak  o tt ta lálhatjuk  hogy ezen záradék elv ite tett azon értelem től, m ellyet annak eleink adtak vólt.

e Cirquenica.
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Nro 9, Circa taxas beneficiorum Ecclesiasticorum, ami L onovits 
praelatus indítványára igy módositatott, circa illegalem beneficiatorum 
ecclesiasticorum taxationem király válasz kéretik.

Nro 10. A magyar Kamarának törvénybe tett, de valósággal nem 
tapasztalt függetlensége, a pénz verése ügyének ezen kamara hatalmá
nak alája vetése, az aranynak és ezüstnek országunkból ki nem vitele, 
sőt az országban pénz verése, a budai pénz verő Ház fel állítása s azzal 
eggyütt a Tárnok mester törvényes foglalatosságaiba vissza tétele, a 
pizetariusnak legalis hathatóssága, a pénz értéknek tsupán Ország 
gyűlésen meghatározása s végre a törvényes pénz czimzetek s magyar 
fel írások tárgyába az ország sérelmei ujjittatnak.

Nro 11. A  magánosoknak pénzbeli viszonyaik (correlationes priva
torum) orvoslása véget már több ízben felterjesztett érzékeny sérelmek 
ismételtetnek. Ennek alkalmával igy szollá

Somsits: Nagyobb sérelem nem lehet, minthogy a Kormány önkénye 
által kormányozza a polgárok vagyonját, ha tsak repraesentalunk, 
marad a provisorius állapot, tanakodjunk eszközök felől.

M ártzibányi: Inkább sérelmes provisorius állapot, mint oly Tör
vény, mely a leg sérelmesebb princípiumot törvényesítené.

Somsits: Ha minden vagyon béli biztosságot fel áldozzunk e inkább.
M ártzibányi: Vesszen inkább minden vagyonom, örömest fel áldo

zom azt, mintsem hogy nemzetem fő jussainak sértésébe meg egyezzek, 
tégyen a hatalom amit tehet, lessz még talán idő orvosolni a hatalom 
által sújtott sebeket.

P ronay: Tudjuk, ott akadt fel a törvény alkotása hogy a kormány 
papirost kívánt a fizetés eszközéül, erre nem állok, soha nem is fogok 
állani, sérelmes dolog törvény nélkül lenni, de inkább igy, ha a Nemzeti 
Juss fel áldozás nélkül, nem lehet törvényt vásárolni.

Doiíusnak a procentuatio eránt elő terjesztett sérelme a gravamenek 
idejére halasztatott.

Nro 12. A magyar nyelv ügyében a mondatik hogy a Rendek kíván
ságainak afz l]830-iki 8-ik t. ez. által egy részben lett tellyesitését a Ren
dek hálával el esmerték, iisque et amplius desiderantur separata reprae
sentatione substernendis; erre

D eseöffy: Ha a magyar fel írások s törvények iránt el rendelt fel 
írás értetik, úgy ki jelenti, hogy ez küldőinek kívánságait ki nem meriti, 
ők extensiva propagatiót kívánnak, s a magyar nyelvet is az iskolai 
nevelésre akarják emelve látni.

Kiíitske: Kedvezések kéretnek és adatnak, de az alap, az institutio 
plebis, az operatumra halaszfcatik. Erdélyt ki vettük az Operatumok 
sorából s a praeferentiálék közzé helyheztettük, hát a hazai nyelv 
nagyobb vagy hasonló tekintetet nem érdemel? A Literarium hátra van 
vetve, Isten tudja, fel vegyük e valaha, különösen az extensiva propaga
tion, melly tsak nép nevelés által eszközölhető, praeferenter ügyelteim 
kíván.

Borsitzky: Ez küldöttségi munkálódást kíván, ez által nagyon haladna 
a fel írás, a küldöttséget azomban elrendeltetni véli. Kritske kérdi, 
mikor lessz ennek sikere. A felírás igy m ódosíttatott: separatis reprae
sentationibus his adhuc comitiis praeferenter7 substernendis.

Nro 13-0. A  Fiscalisi Jószágoknak nem érdemekért, hanem árverés, 
utján szokásba vett ajándékozása és

7 Az országos ülés elé került szövegben praeferenter helyett a teljesen más 
jelentésű demisse szó áll Uratok, I. k. 24. 1.)
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Nro 14. A nevetlen vádaskodások tárgyába fel terjesztett sérelmek 
meg ujjitatnakÁ

Bezeiiédy az Insurrectio el rendelését és a király lakásának hazánk 
kebelébe által tételét az elsőleges sérelmek sorába újra fel terjeszteni 
annyival is inkább kívánja, mivel ezek az [l]825-ki praeferentiálisok 
közzé foglaltattak. A vitatás más napra halasztatott.8 9

b)

Januarius 9-én 13-ik Kerületi Ülés.
Praesidium a voltak.
Bezerédy javallatba hozá, hogy az Insurrectio el rendelése az elő- 

leges sérelmek sorába iktattassék, — D ubravitzky a kihagyásnak okául 
azt veti hogy ez a rendszeres munkákban ex asse elő vétetik.

G itzy, Mártzibányi a tárgyat sokkal fontosabbnak tartá, mint sem 
hogy azt per excerpta melleslegesen fel venni káros ne lenne. Sokan 
tsak azt kívánták meg említeni hogy ez eránt a Rendek még a jelen 
ország gyűlése alatt kívánnak törvényt hozni, de T isza ezt sem látja 
hellyesnek, mert igy hallgatólag elesmervén, hogy nem minden 
operatumokra nézve kívánunk ezen ország gyűlésen törvényt alkotni, 
—· a javallatt el nem fogadtatott.

Bezerédy ujjitá tegnapi második javallatát, hogy a Királyi Udvar 
hazánkban lakjék, az indítvány' velejére nézve ellenzés nem vala, hanem 
a felterjesztés módjára nézve különbözének a vélemények.

L a  Motte azt tartá hogy az előleges nem sérelmek, hanem kíván
ságok közt van hellye, a több okok közt azt is fel hozá, kívánatos volna 
hogy a külföldi követek itt mutatása pótolná azon pénz hijjányt, mellyet 
Eszterházy, Zitsy és mások külföldi lakások által okoznak. Némellyek 
a praeferentiálék sorába tétetni kívánták mert a mint

Siskovits mondá, ha sérelem, már úgy 300 esztendős s a mint
Mártzibányi emlité, annyival nagyobb, mivel [l]825-be törvény van 

eránta hozva10 de ez sem tellyesittetik.
Palotzy azt mondá, magyar országé a leg szebb korona a királyunk 

fején egyesített korona koszorúba, volt egy hatalmas király kinek biro
dalmát az Adriai és Balticum tenger karolták, s bár a fényes Lengyel 
korona is diszlett homlokán még is Budán, Visegrádon, sőt Diósgyőrön 
is kedvtelve lakozott, a többség külön fel írásra voxolt s midőn a prae
sidium ezen állapodást kijelentené,

H ertelendy azt adá hozzá hogy az el rendelt fel irás a prae- 
ferentiálékkal egyetemben terjesztessék fel. Ez el fogadtatott, pzután 
szóllamlott fel az ékes beszédű

Böthy a Lélek esméret szabadságának ügyében azon beszédjével, 
mellyet a rekesztménybe egész mi voltában közlök.

Borsttzky ex praesidio köz kötelességnek nyilatkoztatá az 
1791 : 26-ik tzikkely tellyesitését eszközleni, mivel a lélek esméret 
kényszerítése mindennél sérelmesebb s az elő terjesztett ügyre tartozó

8 A 14 pontban összefoglalt előzetes sérelmek szövege: Iratok, I. k. 15. 
s köv. I.

9 V . ö. K ö lc s e y ,  V II . 56 1.
;0 Ilyen tárgyú rendelkezés nincs az 1827. évi törvényben. Nem sorolja fel 

.a 3. te. sem a király Magyarországon lakásáról szóló 1791. évi 9. te. t.
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sérelmeknek systematizált összveszedésére küldöttséget gondolt 
nevezni, de

Mártzibányi idő előttinek vélé a küldöttség nevezését minek előtte 
a protestánsok részéről panaszlott sérelmek in specifico fel olvastat
nának — azomban

P échy figyelmezteté hogy az elő terjesztés nem úgy tétetett mint 
a protestánsok sérelme, hanem úgy mint Bihar Vár[me]gye gravámenje.

Benyovszky azt tartá, minden megyének van jussa graváment elő 
terjeszteni s a Rek kötelesek azt el fogadni. .

Bőthy sajnálá hogy a Trentsini 2-ik követ nem azon szempontból 
vett© fel a dolgot, mellyből elő terjeszté, ő nem religiozum sérelmét, 
hanem egy fundamentalis törvény meg sértését adá a RR. eleibe, ha 
kívántatik a sérelem eggyes dátumait is el számlálni kész.

Majthényi (Bars) meg van győződve, Bihar nem panaszolkodna, ha 
oka nem volna, de ha nem volna is, Committensci meg hagyták, jelentse 
ki minden erővel hogy az 1791-iki törvényei sintsenek meg elégedve, 
mert a protestáns polgári társainknak nem adja meg azon szabadságot, 
mellyet a század lelke s az óhajtott egyesítés kíván, azon törvénynek 
tehát szélesebb ki terjesztését ex asse praeferenter fel vétetni s küldött
séget neveztetni kíván, úgy hogy annak (a honthi Majthényi szerént) 
nem tsak Bihar, de más akár melly megye is sérelmeit, sőt a Barsi 
Majthényi szerént postulumait is be nyújthassa. A küldöttség ki
neveztetett, hogy praeferenter dolgozzék, tagjai ezek:

A Clerusbol Sághy Kanonok, Kritsfalusi Praepost, a Követi Karbol 
Radvánszky, Balogh, Nyi'tzky János, Somsits, Szallopek, Bene, Császár, 
B. Prényi, Palótzy, Szirmay v[ár]megyebéli, Pely Hajdú városi, Lipovnyi 
és Komlósy kir. városi követek. Ezután a praeses jelenté hogy a Nádor 
a követek ülés Rendjének helyesebb el szerkeztetése véget egy ujjabb 
tervet közöl, melly azon épül hogy a követek 4 asztalnál üljenek; ez 
eggyes akarattal, kivált Benyovszkvnak azon emlékeztetésére, hogy a 
keskeny szálába 4 asztalt javallani tsak azon tzélból lehet hogy az 
Auditorium ki szoritassék s ez által a nyilvánosság még szükebb hatá
rok közzé szorittassék; — elvettetett.

Vághy azon kérelmet tévé hogy mivel a jelen nem lévők oly külön 
statusi testet nem formálnak, mint a Királyi Városok, ezeknek amazok 
előtt kér ülést rendeltetni.

B. Sennyei, V étsey és Fischer követje11 12 azt feleié hogy a törvény 
hozási gyakorlás princípiumát, mint a Diaeta coordinatiójának idejére 
tartozót semmiképen sem kívánván pracoccupálni, a dolognak mostani 
törvényes fekvésébe ellene mond azon tagadásnak, hogy a regalisták 
Statust nem tesznek, mert személlyes üléssel bírnak s ha meg nem 
jelennek, jussok van a képviselők Táblájához követet küldeni; a 
Statusok közt parificatiot tenni nem akar, külömben tudna a jelen nem 
levő Mágnások közt oly neveket nevezni, kik mindég erőssebb oszlopai 
voltak a Hazának, mint a kereskedési folyamnak félre fordultával 
napról napra allyasodó, némelly nem is független városok. Egyébb aránt 
az 1608-iki 1. Czikkely a jelen nem lévők követjeinek elsőbbséget ád,!2 
ezen törvénynek a szokása ellenére sints, mert a Városi követekkel nem 
ülnek egy asztalnál és igy nem is hátrább ezeknél, a Comitialis küldött
ségekbe pedig a diaetalis praesesek által mindég elébb neveztetnek.

11 Kossuth.
12 Az 1608. évi koronázás utáni 1. te. 9. §-a a megyei és káptalani követek 

után jelöli ki a távollévők képviselőinek helyét.
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VÁGHYnak kérelme félre tétetett.
Az Ülések rendjére'ü nézve Szinyey kérelmére (ki másnap a nemzeti 

eggyik leg főbb Jusnak, a Szabad Sajtó jussának ügyébe a kormány 
bitorlóit usurpatioja ellen Borsitzkv, Pronav, a mérész Benyovszky, Páz- 
mándy, Péchy, az eléggé nem magasztalható Bernáth, B. Perényi sőt egy 
szóval az egész követi karnak a szabad Albion szabad parlamentjét is 
diszesthető ki mondhatatlan moralis fel emelkedéssel, s tellyes nemzeti 
méltósággal ki tündöklőit társaságába magát egy rettenthetetlen hős
nek bizonyitá) uj állapodás történt.13

A most említett 10-ik Januariusi örökre nevezetes regnicolaris 
ülést, melyben coim totáli elad© praesidis Personalis valamint azt hogy 
a kormány által gyakorlott Censura a nemzet jussának bitorlása, úgy 
az is hogy a kormány nem birhat más just, tsak azt, amit a nemzet ad, 
a kép viselői kar egy szívvel lélekkel nem tsak enuntiálta, de napló 
könyvbe is iktatta, a jövő postán a mennyire levélbe lehet fogom 
közleni.

c)
Beöthy beszéde.

Küldőimtől vett pótló utasításom következésébe bátor vagyok egy 
elő terjesztést tenni, mellynek fel vételét az előleges sérelmek rendében

d ) V . ö. A bővebb Jegyzőkönyv töredékében:
Borsiczky  m in t Előlülő je len ti, hogy a  m inap ideiglenesen elhatározott ülésre nézve, a N ádor m ég egy 

negyedik te rvet készítetett, s az t a Personalis közli a R R . —  ez röviden abbó l ál, hogy a megyék követjei kerüle
tenkén t külön asztalnál, és igy 4 asztalnál üljenek, —  ő ez t el nem  fogadhatónak véli 1-ör azért m ert úgy is kevés 
üres hely van a te rem be, há t ha m ég 4 asztal té teknék bé, az aud itó rium  tsak nem  egészlen a kályhához szori- 
ta tnék . 2-o r mivel az asztaloknak oly igen keskenyeknek kellene lenn i, hogy a követek még tsak az O peratum okat 
sem  tehetnék  le magok elébe, azért úgy véli, az előbbi határozás mellet kellene m aradni.

B enyovszky  hasonló értelem ben van, a 4 asztalnak nem  más a czélja m inthógy az auditórium  egészlen 
ki szoritassék.

Siskovits  inkáb nem  kíván O rszág gyűlését m int sem  hogy az egész nyilvánossággal ne tartassék.
S zinyey  m inap nem  lehetvén jelen, m inthogy úgy értette  hogy a Sárosi követek helyeikről a 3-ik asztal

hoz m ozditattak, je len ti, hogy ő ülési helyét küldői tulajdonjának tek in ti s azért azzal nem  dispensálhat. N em  
az volt a czél, hogy az üléseikkel m egelégedett követek háborgattassanak, s rosszabb ülést kapjanak, ő  ezek 
között van, m ert régi ülésén az E lölülőhöz is közel esik, s az egész gyülekezetei is egy tek in tettel áltlá thatja. 
Az újólag ki m u ta to tt helyen pedig valam int m inden T iszai követek is háttal lenne fordulva a gyülekezet felé. 
A zért is úgy kívánja a m inap i határozást m ódositatn i, hogy tsak  azok njenjenek által a 3-ik  asztalhoz, a kik ülé
seikkel elégedve n in tsenek, s által m enniök tetszik.

Bezerédy  ezen javallatot öröm est el fogadja. —  M arczibányi tám ogatja.
Hertelendy nem  gondolja hogy a követek ülései, a megyék tulajdonai lennének m ert hát váljon vólt e 

kiszabott ülő helyök a Rákos m ezején?
V á g h y: A  jelennem lévő m ágnások követjei a királyi városokkal egy tek in tetbe nem  jöhetnek, nem  form ál

nak  S ta tust, s tsak egyes szem élyekből, nem  pedig törvényhatóságokból állanak, azért kívánja hogy a kir. Városok 
ülései kedvezőbben rendeltessenek el.

K ossu th : Ju s t védeni kötelesség. — Törvényhozási rendszerünk a repraesentativ  system ába általadván, 
azon mágnások kiknek a F ő  R R  tábláján nem  h iva ta loknál fogva hanem  szem élyökre nézve ülésök s voksjok 
van, százados szokás által azon privilégium okkal b írnak hogy magok helyet a R R  táblájához, mellynek typusa 
az, hogy tsupa képviselőkből ál, követeket küldhetnek. Ennélfogva nem  lehet m ondani hogy ők, kik személyes 
m egjelenési s követ küldési jussal is b írnak , nem  form álnak S ta tust.

S opron V árossá követjének te tsze t a SS között parificatiót tenn i, ezen példát nem  kívánja követni, külöm - 
ben  a je len nem  lévő mágnások között tu d n a  oly neveket nevezni, kik m ind  személyes, m ind vagyonbeli tek in
te tbe  erősseb oszlopai H azánknak, s az országos ajánlásoknak is nagyob részét viselik, m int ném ely, a keres
kedési folyam nak más fele fordultával napró l nap ra  aljasodó kir. városok. —  Egyéberánt nem  lévén it t a D iaeta 
system atical elrendeléséről szó, sem  arró l, m ennyire kellessék m ajdan o tt a városok polgári tekintetét em elni, 
tsak  a törvény s ezen épü lt szokás szabhat rendet, az 1608-ki l - ő  t. czik. nyilván elsőbséget ád a jelen nem  lévők 
követjeinek, ezen a szokás változtatást nem  te tt, m ert nem  ülvén a k ir. városok követjeivel egy asztalnál, nem 
lehet m ondani hogy ezek elsőbb helyen ülnének, az Előlülő Personalisok által neveztetni szokott küldöttségek
nél pedig, m inden meglévő naplókönyvek bizonysága szerin t, a je len nem  lévők követjei m indég a k ir. váro
siak elő tt neveztetnek. A nnakokáért addig  m ig a D iaetának system atical elszerkeztetése alkalmával m ind ezen 
kérdések m eglehet egészlen más tek in te tre  ju tnak , kéri a je len nem lévők követjeit törvény, és szokás adta  jus
saikba feltarta tn i.

Bókus  ezen nézeteket tám ogatván
S opron városa követjének kérelm e nem  te ljesíte tett. Egyéberánt a határozást im igy jelenté ki
B orsiczky: A R R  töbsége m arad a 3 asztal m ellet. A  harm adik  asztalhoz tsak az m egy által a kinek te t

szik. E  végett értekezni fognak magok között a követek.
13 V. ö. Kölcsey, VII. k 57. s köv. 1.
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szorgalmazni annyival is inkább kötelességemnek tartom, mivel egy 
alapos törvény huzamos meg sértésének orvoslása forog kérdésbe. 
A Bétsi és Linzi béke kötés polgári és vallásbeli szabadságot ád a. 
protestáns atyafiaknak, újra rendeli Templomjaikat, harangjaikat s 
temetkező hellyiket, azon hármas tárgyat, mellyért vér patakok boriták, 
nem tsak Hazánkat sőt egész Európát. Ezen törvény tsak hamar ki
vetkeztetve kötelező erejéből a Jézsuiták, az a munkás, de fanaticus 
szerzet gondossan ápolgatván hanvai alatt az üldözés szikráját, mind 
addig mig az 1670-ikbe sokkal dühösebb s nagyobb mértékbe ütőt ki, 
vágynak a nemzetek év könnyveikbe, olly történetek feljegyezve,, 
mellyeket szégyenelni kell, a miért nem kívánnák azon gyászos 10 esz
tendő le folytáról szorosabban szóllani, tsak anyit akarok rövideden 
meg jegyezni hogy midőn 1681-ik esztendő 24. Sept. midőn Hoch 
Cancellariusnak a Protestánsok panaszaikat elő adták, igy felelt: ha 
tsak tiz napig is tűrtétek ezeket, tsudálni lehet szenyvedésteket, mint 
hogy 10 esztendeig szenvvedtétek, felyül múl minden meg fogást.14 Ezen 
habozó, ezen üldözéssel tellyes bizonytalan hellyheztetés mind addig 
tartott mig II. Jósef Tolerantiale Edictuma által, e kéttes léteinek véget 
nem vetett, ujj sérelem, mert ami egyszer törvények által meg van 
állapítva, annak el tűréséből kérdés többé nem lehet, még hálával fogad
ták ezt is; II. Leopold kormány kezdetén szinte veszélly fenyegető a 
vallás beli tárgyat, meg akarták semmisittetni a Joseph által ki adott 
edictumot, de a Király fel világosodott elméje győzött setétes környül- 
ményein s igy kapott léteit az 1790 : 26-ik Czikkelly, mint meg ujjitója 
s meg erőssitője az említett béke kötéseknek. Szelidebb század, tör
vény ereje szebb s nyugodtabb jövendőt Ígért azon 3,000.000 léleknek, 
kik üldözés s el nyomattatás alatt nevekedtek ennyire, de tsak ígért, 
mert az 1792-ik esztendőben ki bocsáttatott Circulare gyökeréből fel 
forgatta az említett s alig le tsendesitett törvényt, ezen a világos 
törvénybe ütköző rendelés vissza vételéért folyamodtak a protestánsok, 
meg is nyerték azt,15 de a Sors jobbra nem fordult, hány egyes törvény 
hatóságok, hányszor magok a Protestánsok kérték sérelmeik orvoslását, 
de mind hasztalan. Itt alapos törvény meg sértése, s el magyarázása 
forog kérdésbe, mellynek orvoslása a Törvény hozó Test hathatósságát 
illeti, mert törvényt hozni, magyarázni s el törleni a Nemzet, a Király 
közös Jussa. Ha ez igy fogadtatik, ki kezeskedik érette, hogy e többieket 
tulajdon ezen sors nem fogja érni. Az idő ért, Te[kin]t[e]tes Kerületek, 
vessünk véget azon kedvetlenségeknek, mellyeknek meg bírálásától a 
sinór tartozik. Báthory István Erdéllyi Fejedelem későbbi Lengyel Ki
rály buzgó Catholicus, de e mellett igen türcdclmes, ezt szokta vala mon
dani: három dolgot tartott úgymond, az Isten meg magának, semmiből 
teremteni, a jövendőt tudni s a lelki esmereten uralkodni. Velős mon
dás, bár ha az utóllsó az Istentől sem mondhatik átaljába, mert lám ő el 
tűrte azt, amit eggyesithetne, a külömböző véleményeket.

Az Isteni törvény, a keresztyén morál lelke s kútfeje a szeretet, a 
haladott kor szellem, mind parantsolva kívánják hogy kiki tetzése sze

14 Hocher kancellár június 24-én kelt nyilatkozatát 1. (Okolicsányi P.): His
tória diplomatica de statu religionis evangelicae in Hungária. 1710. Appendix, 
159. I.

15 Az 1792. szept. 25-i (21.098. számú) helytartótanácsi körrendelet a régi 
reverzálisok érvényességét mondta ki s elrendelte az azok alapján katolikusok
nak számító gyermekek elvételét szüleiktől. A köriratot az 1793. jan. 28-iki 
királyi rendelet hatályon kívül helyezte.
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rént szabadon szólhasson Istenéhez s a szegényeknek s nyomorultak
nak ezen egy támaszbotot kezükből ki ragadni gonoszság. Ezen csapá
sokkal tellyes esztendő be follyta alatt, melly szomorú lehetet azoknak 
sorsok, kik a vallás vigasztalásával nem élhettek. Azon eggyes eseteket, 
mellyek elő adásomat bé bizonyíthatnák, it elő számlálni nem tartom 
szükségesnek, azomban hogy ezt, valamint azt, miképpen kívánják kül
dőim jövendőre, hogy illy kéttséges esetek el kerültessenek, a törvény 
Czikkelyt módosítani, volta képpen elő adhassam, kérem a Te[kin]t[eJ- 
tes kerületeket! e végre egy ki küldöttséget kegyesen ki nevezni méltóz- 
tassanak.

9.

a)
1833 január 10 
Országos ülés.

Tárgy: A kerületi ülésekben megállapított izeneek megvitatása. Az 
országgyűlési napló, az újság és a Cenzúra kérdése.

b)
1833 január 11 
Országos ülés.

Tárgy: További vita az izenetek fölött. A magyar nyelv és az ország- 
gyűlési tárgyak sorrendjének kérdése.

c)
1833 január 12 
Országos ülés.

Tárgy: A sorrend fölötti vita befejezése.

d)
Pótlások.

[I.J Kossuth néhány szerkesztői megjegyzése. [II.] Pótlás a kir. pre
pozíciókra készített válaszhoz (a junctim). [III.] Felszólítás a főrendekhez, 

hogy vezessenek naplókönyvet.

a)
Januarius 10-én 4-ik Országos Ülés a Karok és Rendek teremében.

Borsitzky mint kerületi Előlülő által adván a Personalisnak azon 4 
rendbéli izeneteket, mellyek a Magyar nyelv, Pesti Diaeta, és az előleges 
sérelmek tárgyaiban, a KK és RR Kerületi Üléseikben meg állapitattak,1 
a Personalis azt akará fel vétetni, melly által már a jelen Ország

1 L. 56. s köv. 1. és a sérelmekre vonatkozót Iratok I. k. 11. I.
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Gyűlésnek Pestre által tétele szorgalmaztatik; de a fel olvasást meg 
előzé

Prónay, itt is, valamint a Kerületi Ülésben küldőinek azon kívánsá
gait jelentvén hogy ők az országos Napló könyvbe minden eggyes ki
jelentéseket olvasni kívánván, azt nem a Királyi Tábla tagjai, hanem 
gyors Írók által szerkeztetni, egyszersmind az országos tanátskozások 
rendjét minden megszorítás és privilégium kérés nélkül tellyes szabad
sággal szerkesztendő Újság által a közönség tudomására el juttatni 
kívánják, ennek nyomába

D dbravitzky szükséges elő lépés gyanánt javallá a Fő Rendeket fel 
szóllittatni, hogy mivel ők is, bár nem képviselők, de a Hazának fiai s 
fő birtokosai, és igy a Hazának feleléssel tartoznak, ők is vigyenek napló 
könyvet tanátskozásaikról.

PiióNAYnak első indítványára nézve a Rendek többsége azon intéze
tekbe, mellyek a Napló könyv hellyesebb és pontosabb szerkesztése 
eránt tétettek, tovább is meg nyugodott ugyan, de második indítványa 
Pázmándy által oda módosíttatva, hogy a javallatba hozott újság a 
napló könyv kivonatját foglalja magába s igy hiteles is légyen, s első 
lépésül is szolgáljon a nyilvánosságnak töretlen ösvényén, ,— igen kevés 
ellenzéssel a követek részéről, a Dubravitzky javallata pedig tsak 
nem eggyes akarattal el fogadtattak.. Az Újság kérdése valamint a Kor
mány Jussai egyedülvaló kútfejének s ez által a Nemzet és kormány 
közötti visszonyok alapján nagyon érdekes ki fejtésére, úgy a gyűlöletes 
Censura Szónak a Parlamentaris élet köréből ki küszöbölésére, végre a 
Kormány által bitorlót Censurával fájdalmasan meg szorított Sajtó jus
sának, mint nemzeti tulajdonnak meg óvására· nyújtott egy előre nem is 
álmodott érdekes alkalmat.

Bajos a nagy számú jeles mondásokba ereszkedni, ne hogy mind 
említeni nem lehetvén, az el halgatottnak érdeme láttassék tsonkítatni. 
Bezerédy a nyilvánosságot minden nemzet Constitutiója Palládiumának, 
Palóczy az olvasást Lélek eledelének, Balogh nyilvánosság nélkül alko
tott törvényt az eső és nap fény nélkül nevekedet plántához hasonlónak 
s inkább tsak ordonánznak nevezé s a nyilvánosságnak magasztalására 
azt emlité, hogy ez emeli fel az értelmet, ez az erkölcsi erőt s a kettő 
együtt a köz boldogság rugója.

KoTsr H orváth a felettünk fénnyel diszeskedő Fő Rnek Napló 
könyvök által azon leg szebb fényre kívánt alkalmat nyúlytani, hogy a 
Haza színe előtt mint igaz hazafiak ragyoghassanak.

Fekete a Censura szükségét törvény által el esmérve nem látván, 
diaetalis Censura által sem kívánt jelt adni a nemzeti szabadság azon 
meg kötésére, mellyet a Törvény még edig meg nem kötött.

T isza természeti s viszonyos igazság szerént kívánná hogy valamint 
a KK és RR, úgy a Mágnások Táblájától is minden személy válogatás 
nélkül el jusson a Publicum tudomására hogy ki az igaz hazafi.

K omáromy nem igen ohajtá az újságot, anak pedig hogy a követi 
hivatal, az Újság író Censurája alá verődjék s Comittensei által Újság
ból ítéltessék, ellene mondott.

R advánszky feudális Constitutioval bíró Országba a határ nélküli 
nyilvánosságtól fél, de Palótzy a feudalismus szennyének ellene mondott.

Z meskál és Komlósy Országunk miveltségi fokán irtódznak az 
Újságtól;
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Répás ellenben azt vélé, 800 esztendő alkotmányi létei után ideje 
el jutni oda, hová más nemzetek most született szabadságoknak garan- 
tiát keresve 10 esztendő alatt el jutottak.

A Personalis ellenvetésekbe ereszkedett, a nyilvánosságot, ha ma
gok körül tekintenek a RR. elég láthatónak mondá, de Költsey azt feleli, 
bogy az Auditorium még nem a Nemzet, s a nyilvánosságot ezen falak 
közzé szorítani annyi, mint azt el nyomni, továbbá azon czélt hogy a 
maradékra el jussanak tanátskozásaink, a Napló könyv által el éretve 
lenni állitá az előlülő, ezt sokan tagadták s T örök azt tartá hogy az 
eleink oly gondal viseltettek volna arra, hogy a törvények indító okai 
s elveinek kifejezései a maradékra el jussanak, mint mi viseltetni kívá
nunk, nem kellene törvény könyvünk sok helyén el oszlathatatlan ho
mállyal küszködnünk; ez felelet volt azon 3-ik ellen vetésre is, hogy ha 
800 esztendőig el lehettünk Újság nélkül, tovább is el lehetünk, mellyre 
még Költsey azon hasonlítást téve hogy a 15-ik század végéig el lehetett 
a világ könyv nyomtatás nélkül s összve nem dűlt, el kell e tehát a sajtót 
rontani; kérdé azt is a Personalis hogy f 1]830-iktól annyira ki fejlőd
tünk e, hogy már szükséges tovább menni, mint akkoron mentek.

Péchy azt hívé, a szükség felől nem fog kételkedni, aki meg emléke
zik mily sensatiót gerjesztett ezen kérdés el vesztése már [1]830-ban is.

Költsey állitá hogy el nem lehet a Nemzet Újság nélkül, nem azéit 
pedig mintha két év ólta szörnyüt haladt volna a miveltségben, hanem 
azért, mivel ezen szükséget már régen érezé s kérdé a Personalist, tsak 
akkor adjuk e a Culturára való eszközt a népnek, mikor már egészen 
Cultus léssz, ez annyit tenne mintha a Csillagász tudományt tanulni oko
zónak nem adnánk kezébe tanúlásra szükséges instrumentumokat, mivel 
még nem tud astronomiát. A 800 esztendős parificatióra meg Bezerédy 
azt mondá, hogy igen is fenn állott Nemzetünk, de Constitutiónknak 
mindég lelke volt a Publicitás, hajdan a század lelke szerint divatozott 
az a Rákos mezején, most a Század lelke szerént divatozzék Ujjság által; 
— még azt is mondá a Personalis hogy Újság által nem nyer semmit a 
közönség, mert [l]825-ben egész könyv tárrá nevekedett a Napló könyv, 
s 7, 8 ftért, az Újság pedig 12-ért volt kapható, de P échy azt válaszolá, 
hogy ők, kik meg vették, illy szerentsések nem lehettek mert 100 ftnál 
jóval többet kellet a Napló könyvért fizetniök. Végre arra, hogy per 
excerpta ne dolgozzanak a rendek, Péchy azt válaszolá hogy a Pázmándy 
javallata nem vág a sajtó kérdésébe.

Bernáth pedig imigy felel: Igaz hogy a Diarium a Diaeta Coordina- 
tiójának kérdésére tartozik, de túl hatott rajtunk a mesterség, a gyors 
irás utol ért, hogy tehát ki ne világítsa hibánkat, szükség, hogy azokon 
halasztás nélkül javítsunk, második kérdés, légyen e a Fő Rnek Napló 
könyvök, igen is légyen, ha tellyesitik kívánságunkat jó, ha nem, factó 
el esmerik, hogy a mi napló könyvünk a Törvény hozó Test Diariuma s 
mivel a Personalis még azt is mondá, hogy az Újság bírálást vagy szer- 
keztetést egy nemzetnél sem viszi a Törvényhozó Test, s innen Bernáth 
publ[ico-] politicus erősséget szőtt, mert néki mind egy, úgymond, szavai 
akár a Csillagok közt ragyogjanak, akár a tenger méílységébe temettes- 
senek, de mivel tudja és vallja, hogy a Kormány más just nem bírhat 
mint a mellyet néki a Nemzet ád, épp azért hogy ő oly just gyakorol, 
mellyet nem bir a nemzettől, szükség hogy azt a nemzet, kinek tulajdona 
gyakorolja; Ezen juris publici nézetet B. Prényi is erőssen ki fejtvén a 
szóba forgó Újságot tellyes szabadsággal kiváná fel ruházni.



NAPLÓ ÉS ORSZÁGGYŰLÉSI ITJSÁG 93

Personalis: Újság sajtó nélkül, ez privilegium nélkül nem lehet, 
ennek jussát a kormány gyakorolja, s ha de facto belé ereszkednék, ez 
a kormány jussát sértené; ezen szavak nagy moralis lángra gyujták az 
egész Követi kart.

Borsitzky lépett fel leg elébb tagadni és ismét tagadni, hogy a Kor
mánynak akár jussa, akár privilégiuma lenne a szabad sajtót gátolni. 
Constitutionalis Országba tsak az lehet juss, mit a nemzet akaratja által 
szabott törvény ád s ő inkább törvény nélkül megy haza mintsem hogy 
bár a legliberalisabb alapokra épített Censura által a Nemzet törvényes 
szabadságát sértetni engedni, utánna ismét erős tagadással lépett fel

Prónay és C sapó.
Benyovszky (a mérész) sajnállá hogy a Personalis most inti a Rket 

hogy per excerpta semmibe se ereszkedjenek, mégis maga gördített illy 
kérdést előkbe, meg emlité hogy a sajtónak nem tsak jussa a Nemzetnél 
van, de szokásába is privatusok voltak, mig tőllök a Kormány a Sajtót 
erőszakkal el nem ragadá s ő azt, amit a Kormány gyakorol, nem jusnak 
de bitorlásnak vissza élésnek nevezi.

Pázmándy még erőssebben kifejté milly szabadon gyakorolták pri
vatusok a Sajtót, s fel szollitá a Rket, hogy midőn olly szelíd móddal 
meg akartak elégedni, mint az ő általa javallott Újság, s még ez is tagad- 
tatik, a sajtó eránti köz értelmeket izenetbe foglalva küldjék a Fő 
Rendekhez.

Personalis engedni akart, meg nyugodott Pázmándynak az Újság 
eiánti javallatába, de késő volt. Benyovszkynak azt mondá hogy alkal
masint tsak azt akarta érteni, hogy a Censurát nem a Nemzetnek 
világos megeggyezésével gyakorolja a Kormány, de majd N yitzky (Vas) 
állott fel rotunde tagadni, majd Pronay a gyakorlásból következhető 
Jusnak ellene mondani, majd Szinyey és Klaúzál a Nemzetnek egyesí
tett tagadását napló könyvbe iktattatni, és ismét

Borsitzky a gyakorlás szónak ellene keilt ki, ezt tsak erőszakkal 
ragadta törvényeink ellenére magához a Kormány, nem gyakorlás az 
tehát, hanem vissza élés, gyakorlás tsak a Nemzet meg eggyezésén, tsak 
törvényen épülhet, külömben majd azt mondanák, adót is, Katonát is 
lehet az Ország eggyezése nélkül szedni, mert az erőszak tett illyes 
próbát 1823-ban.

P échy hellyesnek nevezi a Benyovszky szavát s tsak úgy nyugszik 
meg, ha ez így megy bé a napló könyvbe, sokan: ezt mindnyájan kíván
juk.

H ertelendy: De nem úgy, hogy gyakorlás hanem úgy, hogy vissza
élés.

P ersonalis: Ha a köz állapodás azt kívánja, menjen bé a Napló 
könyvbe, de az ő részéről is az, hogy ahol élő törvény meg sértése nints, 
ott visszaélést el nem esmérhet.

Szinyey ennek ellene mond, van élő törvény, ott van az 1791 : 10. ez. 
a mely azt rendeli „non nisi in sensu Legum gubernabit“2 és így minden 
lépése a Kormánynak a melly nem in sensu Legis történik, törvény ellen 
történik, ezt pedig nem lehet másnak mint vissza élésnek nevezni.

Conclusum: Újság mint Pázmándy, felszóllitás a Fő Rendekhez mint 
Dubravitzky.

2 Az utalás a Magyarország függetlenségét kimondó 1791. évi 10. tc.-re nem 
pontos, mivel e szerint a királynak az országot „propriis legibus et consuetudi
nibus, non vero ad normán aliarum provinciarum“ kell kormányoznia.
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Ezután fel olvastatik a Diaetának Pestre által költöztetése tárgyában 
költ izenet s Pest város követje lágyitó módosító kijelentése után a fel 
találtatás hellyet alkalmaztatás3 s a diákban adinventio hellyett adaptatio 
tétetvén az izenet meg hagyatott.4

b)

Januarius 11-én 5-ik Országos Ülés.
Felolvastatott a Fő Rket magyar viszon izenetre fel szollitó nun

tium s úgy ez, mint a magyar fel Írás, kir. válasz és törvény eránt kőit 
másik izenet és fel írás,5 minden változtatás nélkül el fogadtatott. Hor
váth Országnak a Deák nyelv mellett már a múlt Ország gyűlésen is fel 
hozott6 7 s most tsak azon eggyel bővített okait, hogy a magyar fel írás 
mellett Urunk magyarázóra szorul s a bal magyarázat sokszor kárt is 
szülhet az Országra, — Pálótzy nyomosán és nem csípősség nélkül 
refutalta. Makjasy deákul kezdvén szollani, ki is Committensei nevében 
azt nyilatkoztatá, hogy ők mind egynek tartják akárki által despotizál- 
tassanak, ez pedig Despotismus, annak száját bé zárni s olly nyelvre 
mellyben nem elég járatos, kényszeríteni, kinek jusa van részt venni a 
törvény hozásba; jelentené, hogy küldői minden kénszeritést el kívánnak 
távozhatni a nyelv terjesztésétől, kéri a Rket gondolkozzanak hogy 
hozzájok is el juthasson a magyar nyelv; a Despotizmust nem hagyta 
szó nélkül H ertelendy s azt nevezte despotának a ki a többség akaratja 
ellen szegül. Pechy fel szollitá a Personálist hogy az elegyes Ülésekbe ő 
is magyarul beszéljen, a Personalis nem egészen directe felelt, sajnálja 
úgymond hogy Pest V[ármegye] követje megelőzte annak kijelentésébe 
hogy a küldöttségek szónokjai ezentúl tsak magyarul szóljanak.

Ezután felolvastatok az előleges sérelmek és kir. propositiók ügyé
ben készített izenet,? melly által a Commerciale operatum volt első 
helyre téve, a Kir. Városokon kívül majd senkiscm volt, ki a praeferen- 
tialis sérelmek fel terjesztését ne kívánta volna, az operatumok rendjére 
nézve D ubravitzky teve indítványt hogy a javítás ott kezdődjék hol 
törvényeink leg gyengébbek, mellyeket milliók óhajtása vár, áldása 
kísér s a köz vélemény hellybe hagyása fogja követni, az Urbarialét 
tette első helyre, — SomsiTs támogatá, meg lévén győződve, hogy a Com- 
mercialéből mind addig bokros haszon nem háramlik a sokaságra, mig 
annak vagyonja az önkény ellen biztosítva nints, ha úgy mond tovább 
is tsak arra lesz a jobbágy kárhoztatva, hogy háza népét nyomorulton 
tengesse, a terhes adót fizesse s a köz munkákat tellyesitse, nem nagy 
kedve lesz a kereskedésre. Az izenet és igy a Commerciale mellett való
kat vezérlé

3 Az első javaslat szerint Pest városa „az országgyűlés tartására szüksége
seknek . . .  azonnal leendő fűtaláltatását“ jelentette.

4 A negyedik országos ülés hivatalos jegyzőkönyvét 1 Jegyzőkönyv, 1. k. 
32. s köv. 1. — V. ö. Kölcsey VII. k. 61. s köv. 1., Széchenyi IV. k. 361. 1.

® Iratok, I. k. 7., 13. 1.
0 Ezek voltak: nem értik tökéletesen a magyar nyelvet s nem tanácsos az 

alkotmánnyal össezforrott latin nyelvet egyszerre kiküszöbölni. (Az 1830-i ország- 
gyűlés Jegyzései. 69. s köv. 1.)

7 Íratok, I. k. 11. 1.
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N yitzky az Ország initiatia jussának s 1825-ki állapodásnakf' már a 
Kerületi ülésben is elő terjesztett okaival parificatiót tett, a kérdésbe 
forgó operatumokból a Népre háramló hasznok között, s a parasztot 
nem tartá ollv butának, aki nem tudná hogy azért kéntelen termesztemé- 
nyeit oltson vesztegetni mert egy hordó pálinkáért 16 frt, borért 6 forint, 
1 borjúért 4 ft, egy ökörért 24 f. 15 xr. harminczadot kéntelen a külföldi 
vevő fizetni, ő nem hiszi hogy a jövendő kénszeritve intsen Urbarialis 
conccssiokra, s azt tartja, ha a zöld asztalnál mindenkinek igazságot 
szolgáltatunk, ha a Jobbágyokkal nem mint barmokkal, hanem mint 
felebarátinkkal bánunk, ha magunk erszényével bé érjük, nints 
mitől tartani, más okok miatt kíván ő a Jobbágyokon segíteni s fog is, 
mert nints az Urbariale hátra vetve, sőt második hellyre van téve. Ezen 
értelemben szollott

Palótzy is, oszlatván az ellen vetéseket, ha úgy mond az Urbarialis 
favorokat 8 millió ember várja, a Commercialisokat, ez is és a többi is, 
ha az Urbárium 70 eszt[endő]ólta van provisorius állapotba, a keres
kedés 300 esztfendő] ólta nyög colonialis járomba, midőn a Ccntinentale 
systema Austria kereskedését körül nyírta,8 9 Urunk el esmérte hogy e 
miatt political halál szélin lebeg a Monarchia, s ezt adá okául a[z 1] 813-ki 
háborúnak, illy fontos dolog a kereskedés, de azon akadályok meg 
szűntek, Országunk pedig még sem részesül a nyitott kereskedés áldá
saiba s olly korba van, mintha a Continentale Systema mi reánk nézve 
még fen állana, pedig már Béla meg mondta, szegény Nemzetnek Gaz
dag Királya sose lessz.

Szinyey tagadta hogy kötelesség lenne, a sorozatra nézve a pro- 
positiok mellett maradni, mert nints a Kormánynak jussa munka rendet 
szabni az Ország Gyűlésnek, hallotta mondatni hogy a Király azért tette 
elsőnek az Urbarialét, mert az adózó nép sorsát szivén viseli, ő ezt a 
propositiók tendcntiájából nem tudja ki huzni, ha igazán szivén viselné, 
a Contr[ibutionale-] Commissariaticumot melly a népet leg súlyosab
ban nyomasztja, nem lökte volna hátra a hosszas pertractátiót kívánó 
Juridicum és Sanctiók10 11 utánn, a Commercialét nem relegálta volna ad 
Graecas Kalendas, meg adta volna az Országnak régi igazságos kívánsá
gait, meg orvosolta volna terhes sérelmeit, a RR adják bizonyságát 
annak hogy ők viselik az adózó nép sorsát sziveken, ha a Commerciálét 
teszik az első helyre, az ellenkező véleményen lévők argumentumai tsak 
akkor lennének hellyesek, ha az Urbariale hátra vettetnék.

D ókus azt nyilatkoztatá hogy a küldői a kereskedést, mellynek meg 
tsökkenése őket közelébbről is érdekli, mindég olly fontosnak tárták 
hogy a kereskedési kedvezéseket feltételéül tevék az adó felajánlásának 
is, s a Commercialéra voxol, jelentvén az adózók eránt viseltető gondos
kodás bizonyságául hogy a Diaetale Diurnumokat küldői magok akarják 
fizetni.

Sok enunciatiók után a Peksonalis, mint hogy még öt vármegye 
nem enuncialta volt magát, a végzést más napra halasztotta s e miatt 
ugyan tsak”

8 A rendek 1826. június 10-i feliratukban a Commerciale-t az Urbariale elé 
helyeztek. (Az 1825/7 .évi országgyűlés Írásai, I. k. 612. 1.)

9 A Napóleon által Anglia ellen 1806 óta fokozatosan életbeléptetett kon
tinentális zár, amelyhez Ausztria 1808-ban csatlakozott.

10 Az említett tárgyakról készülő törvénycikkek szentesítése.
11 Az ötödik országos ülés hivatalos jegyzőkönyvét 1. Jegyzőkönyv, I. k. 

46. s köv. 1. —  V.  ö. Kölcsey, VII. k. 63. s köv 1.
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c)
Januarius 12-én tartott 6-ik Országos Ülésben

Péchy, Prinyi, T isza, H ertelendy keserűen ki keltek a procedura 
ellen, azzal vádolván a Personalist, hogy azokat, akik szollani kívánsá
goknak jelét nem adták, enuntatióra kénszeritette, ,— T isza szemére 
vetette a Kormány azon kedves princípiumát hogy minden impulsus 
felülről jöjjön.

N agy Pál, kinek szerentsétlensége, hogy a jelen kor századdal van 
utánna hátra s azért gyakran meg nem értetik, instructioja szerént dip- 
lomatice védé az Insurrectio el rendelésének szükségét, minoritássá miatt 
végre az Urbarialére voksolt, több követek keserűn kikeltek ellene, 
mintha a Nemességet vádolta volna, hogy az ő hibájok miatt nints orga
nizált Insurrectiónk, még több tsapást kellett Siskovitsnak szenyvedni. 
ki a tavalyi lázzadásoknak okát az Urbarialé tractamentumba kereste.

Prinyi a kir. Városokat és Papokat servilis deferentiával vádolá, 
jelentvén hogy ő a világnak mende mondájára nem hajt s azok közzé 
tartozik, qvi non ponebant rumores ante salutem, óhajtja látni, meg 
lessz e a Papokban ezen nagy Concessionalis készség, majd ha a Dézma 
el engedéséről lessz a szó, látván az egyébb eránt erős minoritás hogy 
veszt, ki mondhatatlan merész keserű volt.

A Commercialéra 23 Várfmejgye voksolt, u. m. Vas, Nográd, Szala, 
Szabolts, Veszprém, Torontal, Gömör, Verőtze, Békés, Tcrcntsin, Báts, 
Borsod, Szepes, Bihar, Ugotsa,, Maramaros, Turótz, Sáros, Zemplin, 
Abauj, Csanád, Hont, Ung, Liptói 2-ik követ, kinek a Liptói első követ 
másnap contradicált.

Conclusum: Urbarialé első helyütt, az üzenet visszament circularis 
pertractatiora.12

<0
[L] Jelentés.

A tanátskozások rendjét levelezés útján ki merítőleg adni lehetetlen 
lévén, minthogy én nagyon bő jegyző könyvét viszek,'ú mellyben lehe
tőleg minden benne van, ha valaki tisztelt levelezőim közzül azt bírni 
óhajtaná, havanként 15 pengő ttokért meg kaphatja, óltsóbban azért 
nem adhatom, mert a lefolyt holdnap 30 ivet felül halad, pedig minden 
iv le írásáért 20 pengő xrt fizetek.

Hogy a Jelenkor 2-ik számjia toliamból folyt, alkalmasint el volt 
található, a Censura minden liberalitást in idea is kizár ugyan, ez még is 
most az egyszer liberálisabb volt, mint a kormány, mert az engedelem- 
nek egy dörgő praesidialis örökre véget vetett.13

a) E bővebb jegyzőkönyv m aradványaiból összefüggő részeket közlünk az 5., 6., 7. és 16. sz. u tán , 
kisebb töredékei jegyzetekben találhatók.

12 A hatodik országos ülés hivatalos jegyzőkönyvét 1. Jegyzőkönyv, I. k. 
83. s köv. 1. — V. ö. Kölcsey, VII. 67. s köv. I., Széchenyi: IV. k. 361. 1.

13 A Helmeczy Mihály által 1832. január 1-én indított, s Pesten hetenként 
kétszer megjelenő Jelenkor bő kivonatban közölte az Országgyűlési Naplóra és 
újságra vonatkozó tárgyalásokat. A követek közül sokan' kifogásolták a tudósí
tásokat, s a beregi követek — Füzesséry és Komlóssy — a nádornál tettek 
panaszt beszédeik állítólagos kiforgatása miatt. A nádor erre megtiltotta a pesti 
lapoknak, hogy az országgyűlésről többet közöljenek, mint amennyi a bécsi és 
pozsonyi lapokban van.
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Toldalékjaim is sajnálom hogy cl maradnak m ert.. ,b>
fii.] Pótolék a kir. elő adásokra készített válaszhoz, a lO-ik^ Janu- 

ariusi
Ország Ülésben történt változtatás következésében.

A Királyi elő adások első pontja mutatja hogy Cs. K. Felségének 
szándékai oda tzéloznak; hogy többiek előtt tanátskozás alá vetetvén a 
föld használatáról szólló rendszeres munka, a Földes Ur s Jobbágyok 
között fen forgó szövetkezések világos törvények által határoztassanak 
el, és igy a költsönös kötelezések és jussok tellyesen bé felyeztetvén, a 
Köz boldogság, eszközöltessék. Mint hogy a KK. és RR. mind azokat, 
mellyek az adózó nép boldogabb hellyheztetésére szolgálnak, Felséges 
Királyunkal hasonló sziveiken viselik, belső képpen meg vágynak győzve 
a felől hogy ezen boldogságot nem tsak egyedül a Földes Urak és Jobbá
gyok között fenn forgó összve köttetés rendbe szedésébe kell keresni, 
hanem fő képpen az érdemelhetés módjában és termesztményeinek s 
közmüveinek önkényesen reá vetendő mellesleges adók nélkül való el- 
adhatásában, így a Katona tartásnak, melly által most érzékenyen 
nyomattatik, rendbe szedésébe és az adózók által tellyesitendő kézi 
munkák mértéke meg határozásába, s végre azokba, mellyek a kereske
dés és az adó biztosságbeli tárgyakról szólló munkálatokban fordulnak 
elő s noha az ezekről tanátskozás a Cs. K. elő adások által hosszabb 
és határozatlan időre láttatik el halasztva lenni, a KK. és RR. mind azon 
által azon reménységtől biztosítva hogy ő Cs. K. Felsége mind azon 
munkálatokat, mellyek főképpen az adózóknak, de egyszersmind az 
ország minden lakosainak is boldogságát közelebbről érdeklik, legfelsőbb 
hellyben hagyás véget összvesen fel terjesztve attyai kegyességei el fo
gadja és azon belső meg győződésscl hogy tsak igy fog jelesen és tellye
sen eszközöltetni az adózó nép jól létté, ha mind ezek egybe foglalva 
tellyesedésbc mennek, nem késnek a föld használatról szólló munkát 
előre botsátván, leg ottan a kereskedési és ehez tartozó törvénykezés 
módjáról s adó biztossági tárgyakról szólló munkákat tanátskozás alá 
vetni, ezen három munkálatokat szoros összve köttetések miatt Ö Felsé
gétől egybe foglalva nyerendő kir. Válasz véget azzal a nyilvános fel 
tétellel fogják fel terjeszteni, hogy ezek tsak egyedül a fent említett 
munkálatokat egybefoglalandó tanátskozások és ezeknek a törvényhozó 
test mind a két részének meg eggyezésével leendő végső bé fejezése után 
fogják kir. hellybe hagyás alá botsátani.

Melly tanátskozásokban a KK. és RR. előtt esméretes akadályoknak 
eleve való el hárítása tekintetéből előre botsátván azt hogy a külső nem
zetekkel való szabad kereskedések eránt Jussaihoz ragaszkodván, kíván
nak a KK. és RR. a 1807. észt. ország gyűlése által Dec. 2-án fel terjesz
tett alázatos fel Írásban14 fel fedezett szomszéd nemzeti költsönös jussok
nál és állapotoknál fogva Ö Felségéhez ez eránt follyamodást tenni, mél- 
tóztatna a szomszéd örökös tartományaiból most mindjárt oly biztossá
got kegyesen ki nevezni; mellyek azon Ország gyűléséből küldendő 
Országos választottsággal nem tsak fel világosító tanátskozásokat vál
tani, hanem még ezen Ország gyűlésén valóságos költsönös vég eggve- 
ségre lépni telyes hatalommal meg légyenek bízva.

b) I t t  megszakad a szöveg.
c )  Helyesen: 12.
14 Az 1807-i’ki országgyűlés írásai, 462. s köv. 1.
7 K ossuth: O rszággyűlési tudósítások.
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A kir. elő adásoknak hátra lévő pontjai eránt értelmeket nyomba 
követve kiványák fel terjeszteni, most egyszersmind azt jelenteni kén- 
telenittetnek a KK. és RR., hogy tekintvén ezen munkálatoknak egymás
hoz való sokszoros érdekleteket, és el válaszhatatlan egybe köttetése- 
ket, tanátskozásaik sorában magából az ő Felsége kegyelmes meg egy- 
gyezéséből is mind addig törvény alapokat nem meríthetnek, miglen 
mind ezen munkálatoknak tárgyai költsönös egyesülés által egymással 
összve hangzólag bé fejezve és minden tekintetbe bé végezve nem lész- 
szenek, sőt inkább az illyekre nézve azon előre meg állapítandó alapok
kal follyó rendszerhez való alkalmaztatást s az Ország gyűlési tanács
kozásoknak mind két részről való újra leendő fel vételét nyilvánosan fel 
tartani kéntelenittetnek, belső képp meg lévén győződve a felől, hogy 
fsak úgy háramolhat a nemzetre világos és állandó haszon, ha ezen há
rom munkálatokból mindenünnen eggyenlően számkivettetve lessz az 
önkény és ha az adózóknak minden terhei, ugyan azon mértékkel fon- 
toltatnak s törvények által meg lesznek határozva.15

[III.] Izenet a fő Rendeknek ülései Jegyző könyvének tartása eránt:
Ámbár az Ország gyűlési Jegyző könyv a KK. és RR. tanátskozásadt 

s a fő Rek izeneteit minden Ország gyűlési iroványokat de az elegyülé- 
sek történeteit is magába foglalja, hogy azonban az Ország gyűlési tár
gyak eránt való el határozások történetei s innen keletkező törvények 
históriája tökélletes világossággal szállíttathassák a késői maradékra, a 
valót magában foglaló nyilvánosság lévén amúgy is minden alkotmány
nak paizsa, számtalan jónak kútfeje, — tzél arányosságnak tartják a 
KK. és Rek a mél[tó]ságos fő Rket tanátskozásai folytáról való Jegyző 
könyvnek vitelére fel szollitani.

ön példájokon épült tapasztalás vezérlé a Karokat és Rket eme 
bóldogitó következést ígérő fel szollitásra, mellynek tellyesitését az ér
telem kifejlésének öregbítése, a gondolkodás élénkítése és a közönség 
meg nyugtatása javalja leg inkább ezen várakozással tellyes idő szakban 
midőn törvényeink hijjányai az idő által kifejlett szükséghez képpest 
ujjakkal pótolni fognak.

Nem is elegendő a Törvény esmérete egyedül, hanem hozatala 
indító okait is szükséges tudni, há az a tzél, hogy a törvény meg nyug
tató s boldogságot árasztó légyen.

Nyilvánosság vala a Nemzet mindenkori szelleme, a mit szabad ég 
alatt a nép jelen léttében tartott Országos tanátskozások bizonyítják, 
s igy méltán reményük a karok és rendek hogy ő szinte eggyedül a köz 
jó elő mozdítását tárgyaló kiváltatokat Ö Cs. Kir. Hertzeigsége s a 
M[éltó]ságos Fő Rek esmért hazafiul buzgóságoknál fogva egész kész
séggel el fogadni móltóztatnak.16

15 Az alsó táblának ezt az üzeneteiét az halok nem közük.
16 Iratok, I. k. 26. 1
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10.

a)
1833 január 12

Nagy Pál beszéde az országos ülésben az Insurrectio elsősége mellett-

b)
1833 január 14
Kerületi ülés.

Tárgy: A három első Operatum (Urbariale, Commerciale, Contri- 
butionale-Commissariaticum) együttes felterjesztésének (junctim) kér

dése.

c)
1833 január 15, 16, 17, 18

Kerületi ülések.
Tárgy: Az előző vita folytatása és kisebb jelentőségű ügyek.

d)
1833 január 12

|l.j A főrendek ülése. [II.] Rorsiczkv felszólalása.

a)
A 12-ik Januáriusi Országos Ülésben

nagy ellenzést gerjesztett N agy P ál utasításánál fogva az Insurrec- 
tio elsőségének ügyében tartott beszéde, azon szempontból indulván 
ki hogy őseink idejébe koránt sem volt a Nemes azon privilégiummal 
fel ruházva hogy Atyáinak érdemeire hivatkozva here módra élhessen, 
sőt nemesnek a tulajdon költségén való Haza védelme, Parasztnak a föld 
mivelés lévén polgári kötelességül kitűzve, a Török hartzok idejében a 
nemesnek, ki egész évet is lovon ült, terhei talám sullyosabbak valának 
az Adózó terheinél. Elébb azt mutogatá, miként jutott a Haza védel
mének eredeti rendszere azon mostani lábra, mellyben az a védelem 
szükségének már meg nem felel, t. i. hogy a közbenjött támadások, 
elvették a Kormány kedvét a nemesi felkelés ki szóllitására, a Kormány 
által fel nem szóllitott nemes pedig azt gondolá hogy nagyon kényelmes 
privilégiumokat bírni, s a kötelességeket, mellyekért ezen szabadságok 
adattak, nem tellyesiteni; ki fejté hogy mivel minden védelmet a meg
támadás reguláz, a régi rendszerhez ragaszkodni annyit tenne, mint 
mivel mi nyilazunk, ellenségünktől is kívánni hogy puska porral reánk 
ne lőjjön; az Insurrectio is századunk kifejléséhez alkalmaztatott orga- 
nizátioját, mindenek előtt szükségesnek tartá, mind azért, mivel a meg 
renditett építménynek ez szeglet köve, mind azért, mivel a szóba forgó 
három rendszeres munkákkal gyökeres összve köttetésben van. A Com- 
merciáléval azért, mert az Insurrectiora való fel szollitást nem igen ked
vellő kormány mellesleges utakon törekedett a nemest részeltetni a köz 
terhek viselésében, a Commissariaticummai azért, mivel az el allyasodott 

7*
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felkelési rendszer nem lévén képes fedezni Hazánk oltalmának szüksé
gét, véghetetlen számú hadi seregek tartatnak, ezeknek fel tartására nagy 
adó kívántatik s igen szeretik kivált a Lovas Ezeredeket Magyar Ország
ban ingyen tartani, s igy hogy a Monarchia úgy szólván egy nagy Ka
szárnya, s a katonaság, melly vagyon oltalmára volt fel állítva, emészt 
el minden vagyont, ez tsinálja a papiros pénzt és a statusok éltető velejét 
fogyasztó status adósságokat. Végre az Urbariáléval, mert hajdan job
bágyába nem rabját tekinté a nemes, hanem vagy önnön, vagy zászlója 
alatt a Csata piaczra vezérlet bajnok társát, de most nem tekintvén benne 
többé személlyének oltalom pajzsát, azt önkénye szerént használja, ·— 
meg cmlité hogy a paraszt nem tsak azt tudja hogy a terhes harmintza- 
dok óltsitják termesztményeit, hanem azt is, minek jele a kard, béké
ben is a Nemes óldalán, néki ellenben szabad magát a hartzban agyon 
lövetni, de fegyvert nem szabad viselni, hogy a nemes ember nyuljait ki 
ne lőlje.

Ezen beszéd volt az melly miatt Nagy Pálnak bokros szemre 
hányást kelletett szenyvedni.

Minek utánna a Commercialisták, mint már meg irám, el vesztették 
az ütközetett, különösen érdekes volt azon oratio in Catilinam, mellyet 
Pronay a vele történetből szemközt álló Széchényi felé fordulva mon
dott, nem tartozik ő úgymond azok közzé, kik a tökélletlenséget, 
tökéletességnek tartják, de meg kell vallania, hogy a magyart, senki 
feketébb színnel nem festi, mint a Magyarok, s ha ez gyógyszer, úgy 
valóban nagyon keserű, s undorodást és utálatot okoz. (Azon tsipős 
kifejezések ellen szóllott mellyekkel némcllyek hazánk adózó népének 
sorsát festették.)

b)

Meg változván az Izenet alkotó alapja 
[l)833-ik Januarius 14-én Kerületi Ülés tartatott.

Praesid[ium] Nyitzky (Vas), Költsey . (Szatmár). Ezen ülésben 
voksok többségével legelőször is az állapitatott meg hogy az Urbariale 
után, a Commercialis munka fog tanátskozás alá vétetni. Ezután 
Borcsiczky indítványára, s N agy PÁLnak bővebb fejtegetésére az állapít
tatott meg, hogy minek utánna a kereskedésre nézve két fő principium fo
rog fel u. m. a prohibitivum systema el törlése, és a Reciprocitás, a keres
kedési munkában mind addig sikeres lépéseket tenni nem lehet, mig a 
szomszéd örökös tartományokkal részünkről, mint semmi Colonialis 
tekintetnek alája nem vethető független nemzettel biztos alakú kötések 
nem köttetnek, szükséges az 1807-ki nevezetes fel írásban ki fejtet 
princípiumokra hivatkozva1 a Királyt előlegesen meg kérni hogy a szom
széd tartománybéli biztosságokat mi hamarébb nevezze ki. Ebergényi 
ezen indítványt támogatva, meg emlité, hogy ő függetlenségünk koporsó
ját afz 1 ]807-ik fel írásra érkezet azon királyi válaszban2 látja hellyeztetve 
lenni, amelly azon princípiumot enunciálja hogy kereskedésünk korlá
tozását a Monarchia java kiványa, ezt úgy mond: tsak egy olly ministe
rium gondolhatja ki, melly a Consumtionális adót, a véget hozta bé, hogy

1 V. ö. 97. I., 14. jegyzet
2 Az 1807. szept. 5-i és 8-i leiratok az országgyűlés írásai közt, 179. s köv. 1., 

182. s köv. 1.
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a magyar föld zsírját mellesleges utón ki zsarolhassa, úgy vélvén, hogy 
talán Orvos is volt azon ministerium, s a népet homeopathia utján mint 
Heringet a hordóba ki akarta szárítani, hogy több férjen egy szobába, ■— 
miként fogadtattak ezen princípiumok, az Izenet ide rekesztett módosí
tásából látható.3

Hosszas vetélkedés volt a junctimnak értelme felett. P á z m á n d y  ezt 
úgy akará érteni, hogy valamiképpen a Fő RRnek, úgy a Királlynak is 
resolutio véget eggyenként is fel kellessék az Operatumokat terjesz
teni; s tsak sanctio alá eggyütt. — N a g y  P á l  ellenben úgy vélé hogy 
ezen munkára nézve, a Diaetalis tractatus, egészlen más ábrázatba öltö
zik, mert meg lehet, hogy a harmadik munka végén őrlődik ki olly 
környülmény, mellyhez az első munka elejét szükség alkalmaztatni, azért 
az Izenetbe nyilván javallá hogy ámbár a Fő RRnek (ne hogy holnapo
kig heverjenek) eggyenként is által küldik a munka szakasszait, de 
Comitiale Conclusummá semmi sem válhatik mind addig, mig fel marad
ván minden koron egyik principium félre vetésével, minden előbbiekre 
a vissza lépés Jussa, mind a három munka költsönös megeggyezéssel 
nem tessz el intézve, ekkor megy mind együtt resolutio véget a Király
hoz, s tőlle is el annyira váratik a válasz, hogy bár valamelly tárgyra 
nézve kedvező resolutiot adna is, abból még sem lehessen törvény 
matériáját meríteni, mind addig, mig költsönös vittatás utján minden 
tárgy eránt az egyezés meg nem történik, s ekkor fog a három munka 
sanctio alá junctim terjesztetni. — Nagy Pálnak véleménye győzött, 
s az Izenet ezen elvekhez alkalmazva módositatni rendeltetett, még 
az is elhatároztatott, hogy a 10-ki Januariusi Országos állapodás követ
kezésében a Fő RRhez küldendő Izenet tárgya tsupán a Diariumra való 
fel szóllitás lessz4 és sem a sajtónak dicsőségesen kivívott kérdése, sem 
az Országos Diárium ki vonatjává degenerált Újság, nem fog a Fő RR 
meg eggyezésének, vagy ellenkezésének ki tétetni,5

c)

Januarius 15-én tartatott Kerületi Ülésben
Bernáth mint Kerületi Jegyző a tegnapi állapodásokhoz alkalmaz

tatott Izenet javallatát fel olvasván, az paragraphatim vitatás alá 
vétetett.

Pázmándy és akik véle eggyet értenek, újra ostromba vették a 
junctimnak tegnap meg állapított értelmét, mellynek vitatása alatt 
tsupán a következendők valának érdekesek:

Borsitzky: Én nem azért kívántam a junctimot, hogy Commercialis 
tekintetbe fenn forgó kérdéseinknek garantiát szerezzek, mert azt itt 
nem találok, hanem azért, mivel a három tárgy a tanátskozásra nézve 
is, nagy összve köttetésbe van, ha ötvenezer ujjontzot és egy millió 
mérő gabonát kérne a Király, talán lenne egy kis garantia azon mon
dásba, ha te nem adsz mi sem adunk, mit gondol ő azzal, ha az Urba- 
riálét a többiektől függesztjük fel, sőt kap rajta, ha törvény nem lesz, 
kezébe az önkény ma fehér, holnap fekete resolutiot ád, nem akarom 
én tehát az adózó nép javát a kormány concessioitól fel függeszteni,

:l L. 97. s köv. 1.
4 V. ö. 98. 1.

V. í>. Kölcsey. VII. k 71. s köv. 1.
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egyébb aránt is ám legyek rossz Prophéta, de én minden Commercialis 
fávort, a mellyet nyerünk, nunc pro tune akárkinek el adom két garasért 
perennálitcr.

N agy P ál: Én ellenben egy tojást sem engedek a parasztnak, ha 
tsak a kormány viszont igazságos kedvezéseket nem ád, annak adjuk 
hogy a  kormány föllé cl vegye, a mit én conferálok azt más auferálja, 
én tsak azt akarom, hogy a törvényen túl senki egy tápot se mehessen.

B e n y o v s z k y  hasonló értelemben van, mivel az adó felajánlásának 
az a princípiuma, hogy a nép tehettségéhez mérsékeltessék, s hogy a 
Status adja a tehettséget, a Kormány pedig el vegye, abban meg nem 
eggyezik, egyéb aránt nem két garasért, de a világnak minden kintséért 
sem engedi az Ország függetlenségi Jussát meg sérteni, s ha minden 
lépés sikertelen lessz, legalább meg mondják az egész világnak, hogy 
a Kormány igazságtalan.

B o r s i t z k y : A z adó meg határozása a status kezében van, s annak 
nem tsak a nép tehettségéhez kell mérsckcitetni, hanem fő képpen a 
szükséghez s a költség hasznos voltához, mert se szükséges, se hasznos 
czélra gazdag népnek se lehet adót nyakába róvni, ellenben ha olly 
szegény a nép hogy a szükséges és hasznos adót se viselheti, más fedező 
módokról kell gondolkozni, egyébb aránt én biz arany várakat nem 
építek a levegőbe, s nem azért mintha a Király akaratja felől kételked
nék, hanem azért mivel minden Commercialis kedvezés a Németek 
erszényébe kap s ők kéttség kívül soha sem fognak a Királynak adni 
nékünk kedvező tanátsot.

N a g y  P.ÁLnak a junctim értelmére nézve tegnap kifejtet véleménye 
tovább is az Izenet alapjának meg hagyatott s a rostálás után meg álla
pított Izenethez a fel Írás javallata alkalmaztatni rendeltetett a mint is

Januarius 16-án tartott Kerületi Ülésben
B e r n á t h  a felírás javallatát fel olvasván. N a g y  P á l  a megállapított 

elveket nem eléggé világosan találá ki fejezve lenni, s egy más javalla
tott olvasott fel, mellyet a többség némelly módosításokkal el fogadván, 
a Pázmándy indítványának már harmadszor ismételt vitatását ismét el 
mellőzte s a Magyar Izenetet a Nagy Pál módosításához alkalmaztatni 
rendelte ezután.

H o r v á t h  O r s z á g  k ö v e t j e  némelly sérelmeket terjesztett elő, m e l v -  
lyeket az előlegesekkel lévő szoross egybe függéseknél fogva a Prae- 
ferentialék sorába fel terjeszteni kívánt, mellyek is dictaturára botsát 
tattak s más nap úgy mint

Januarius 17-én tartatott Kerületi Ülésben

mindenek előtt az Izenet, úgy mint a rekesztményben van,6 jóvá 
hagyatván, Horváth Ország követjének azon kérelmei, hogy a Radóbói 
kénykőbányák eiánt alkotott törvény Czikkelyre7 ne történjen a fel 
írásba hivatkozás, soft ez ujulag is a sérelmek sorába fel terjesztessék, 
mivel a most alkotott törvényeknek semmi sikere sints, továbbá Szegnia

6 V. ö. 97. s köv. 1.
7 Az 1830. évi 10. tc.-rc, amelyben az uralkodó megígérte, hogy a radoboji 

kénbányákra vonatkozólag a törvénynek megfelelően fog intézkedni.
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városának katonai kormány alatt nyögése, Ország gyűlés küldöttségei 
meg jelenésének gátlása, s végre, hogy a Fiumei kikötő a Trijeszti 
kormány alá vettetik s ez által az Országtól el szakasztatik, a prae- 
ferentialék sorában fel terjeszteni hataroztattak.

E napokban Országos Ülés azért nem tartatott, mivel az Ülések 
ujj szerkeztéséhez meg kivántatott materialis munkák el nem készül
tek, s az RR. unalmakban (valóban tsak unalmakban mert három héti 
tanátskozások után, minek utánna energicus tüzes ki fejezésekkel 
magasztalák a nyilvánosság betsét, s tsak nem eggyesült akarattal decre- 
tálták hogy a nemzet diaetalis Újság nélkül nem lehet, az még sints 
s állítom hogy nem is lessz) arról tanakodtak, hogy a szabad Journalból 
diarium ki vonatjává s igy az óriásból törpévé degenerált Újságot vagy 
havi írást hogy lehessen életre hozni, végre küldöttséget rendeltek. 
Érdekes volt a köz véleménynek azon tolmátsolása, mennyire fájlalja 
a publicum hogy a Jelenkor meg szűnt adni tudósításait.8 — Somsits nem 
kételkedett hogy kevés hetek alatt fogják venni a követek Comittensi- 
nek resensusát. Szóba jővén hogy minek kellessék ezen félbe szakadást 
tulajdonítani,

Péchy azon meg győződését nyilatkoztatá hogy a Kormány tilalma 
forog fenn. B ö t i i y  pedig jelenté, hogy ő a tiltó praesidialist másalatba 
olvasta, sérelmes önkényt látván abban, hogy éppen most, midőn a 
sajtó szabadságának Nemzeti Jussa köz lelkesedéssel kivitatott, törté
nik annak ennyire sérelmes megszorítása; fel szollitá a RRket, tegyék 
ezen ügyet különös fel írás utján nemzeti üggyé, de ámbátor — Balogh 
hasonló erővel szollott is, a többség ezen közlést nem vette olly hiva
talos tudomásnak, hogy a szerkeztetőnek különös panassza nélkül fel 
írást rendelhetne.

Különös volt a Monti Majtényinak azon enunciatiója, hogy küldői 
azon esetre, ha kereskedelmi munka első hellyütt fel nem vétetik, az 
Ország Gyűlés eloszlatását szorgalmazzák: fuit vox in deserto.

Még sem készülvén el az Asztalok,

Januarius 18-ikán ismét Kerületi Ülés tartatott.

Mcllyben a fő RRket Napló Könyv vitelére felszóllitó Izenet, 
Siskovits munkája, meg rostáltatott s igen tsekélv módosításokkal mint 
a rekesztményben van el fogadtatott."

G. A ndrása ki a napokban beteg vala, még egy ujj próbát tett a 
junctim értelmének meg fordítására azon őseink példáját kívánván 
követni kik annyi jót tettek, mennyit tehettek, a többség előbbi hatá
rozása mellett tovább is meg maradott ugyan, de ezen sokszorozott 
próbák Országos Ülésben, még egy erős hartznak magvait rejték 
kebelekbe s ha a nationalis nézetek a kormány kivánataival szoros 
erányságba tétetnek, tiszta hazafi kebellel is nehéz el határozni, azt ami 
Vay Josephnek'0 parlamentaris választott mondása volt: Non quid Juris 
sed quid Consilii." *

* V. ö. 96. i. 13. jegyzet.
• V. ϋ. 98. 1.
10 A napóleoni kor országgyűlésein r.z alsó tábla egyik vezéregyénisége.
11 A január 13—18-i kerületi ülésekre v. ö. Kölcsey, VII. 77. s köv. !.
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d)
[I.], 12 Januar. A Fő RR. is tartottak Ülcst. Ujj Esztendei köszöntés 

véget N émeth az RR. szónoka engedve a köz vélemény által parantsolt 
impulsusnak, bár csökkenő bátorsággal mondotta Magyar Üdvözlő 
beszédét, az Ország bírája is a Nádorné megköszóntésére rendelendő 
küldötség iránt hasonló nyelven szóllott a Nádor cl távozta után 
A Nádornét is magyarul köszönte· az Országos küldöttség, s ő is ugv 
felelt.

[II.] Ugyan azon nap, midőn a hatalmas minoritás ütközetet vesz
tett, tsipős keserűségre fakadtak a vezérek.

Borsitzky illy formán szóll, okát akarva adni miért voxoltam a 
Commercialére, ha egy Constitutionalis status Colonialis jármába szo
rítva,12 nemzeti boldogságát idegenek javának századokig látja fel áldozni, 
első tzéljának kell lenni le rázni a sorvasztó jármot; tsudálkozom miért 
vetett ettől el a ministerium. Az Austriai ministerium az, melly leg 
inkább fél a Revolutiótól s meg nem emlékezik hogy a Colonialis Systema 
volt az, amely Déli és Északi Amerikát a fegyver fogásra, s függetlenség 
kivivására kénszeritette, az Austriai Ministerium pedig ép ezen systema 
meg tartásával akarja el távoztatni a Revolutiot.

Én azokról is, akik Urbarialéra voxoltak a leg jobb tzélzást teszem 
fel, két féle az önkény, a Földes Űré s a Kormányé, az elsőn magunk 
tudtunk volna segíteni de a Kormány önkényének meg zabolázására 
törvény kell, mert az szokott ma fejér holnap fekete Resolutiót adni, 
alkalmasint ezen önkénytől akarták tehát meg menteni a népet mint
hogy azon magunk nem segíthettünk.

Hallottam ollyast is, mintha mirajtunk múlna az Insurectio, de 
nyilván meg kell vallanom, hosszú idők ólta úgy látom, systematice 
azon dolgozik a ministerium, hogy ültessen le minket a lórúl, hogy 
ragadja a fegyvert kezünkből, itt is a kormány gátol tehát, de ezeknek 
most hellye nints, s a rendhez ragazkodva ez úttal nem kívánok egyebet 
hanem hogy az Izcnet Circularis tanátskozásra vissza botsájtassék. 
(Inpavidum feriunt ruinae.)

12 Magyarország függő gazdasági helyzetére céloz.
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a)
1833. január 19 
Országos ülés.

Tárgy: A kerületi ülésekben megváltoztatott izenetek szövegének meg
vitatása.

b)
1833. január 21 
Országos ülés.

Tárgy: A megváltoztatott izenetek jóváhagyása.

c)
1833 január 21 

A főrendek ülése.
Tárgy: Vita a rendeknek a magyar nyelv ügyében küldött izeneteiröl.

a)
Pozsony, Januárius 19-én tartatott 7-i'k Országos Ülésben,

az Egyházi rend emelkedett hellyrül a kir Tábla két oldalán, a 
Megyék követjei pedig három asztalnál foglalván el hellyeiket, az Ülés
nek első tárgya volt; az ez eránti Circulare Conclusum fel olvasása s 
jóvá hagyása.1 O seoovits Püspök minden ujjitásoknak hevesen ellene 
mondott, utánna Tagun Nagy Váradi Kanonok is, de Mayer Fehérvári 
Kanonok bizonyos Óvások alatt az Egyházi Rend többségének meg 
egyezését tolmátsolá. Ezután fel olvastatott FüZESÉRvnek azon indít
ványa, mellyet az Ifjú Király szerentsés meg szabadulása tekintetéből 
tett, s ö  Felségének leg közelebb egy sullyos betegségből történt ki 
gázolása kettőzetvén az örvendetes alkalmat,2 el határoztatott, hogy 
azon küldöttség, melly Felséges Királyunk közelgő születése napjára3 ki 
fog rendeltetni egyszersmind az Országnak érintett öröm érzéseit is 
tegye le a Kir. Thronus előtt.

Fel olvastatott ezután a 12-ik Januariusi Országos Ülés határozá
sánál fogva meg változtatott Izenet első fél része t. i., ameddig az elő- 
leges sérelmeket tárgyazza,4 s divatba vett maradjon szóval meg állapít
tatott, valamint csekély változtatással a nyomba fel olvasott előleges 
sérelmek is, némelly követek magok legitimátiója tekintetéből eggyes 
észre vételeket adván elő, egyébb érdekes dolog alig fordul elő annál, 
hogy a Nádori ítélő Mester által fel olvasott példány, nem tsak 
botránkoztató hibákkal volt tele (igy a praeferentiálékat tárgyazó 
paragraphushan hasonlatosság hellvet haszontalanságot olvastak — malum 
omen), hanem véleményem szerént leg alább authentikum sem volt,

1 A kerületi határozatot 1. Iratok, I. k. 25. I.
• V. ö. 12. és 18. 1.
8 Ferenc király 1768. február 12-én született.
' halok, 1. k. 11. s köv. 1.
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mert bizonyosan tudom hogy az Ország Gyűlés el halasztása meg emlí
tésében ezen szavak eddig történt a Circulusban el nem fogadtattak, itt 
még is bé jöttek s bent is maradtak.5

Ugyan az nap a Fő RR. Tábláján fel olvastatott a magyar viszon 
izenet magyar felírás sat. és Pesti Diaeta tárgyában költ 3 Izenet s két 
fel írás javallata,6 mell veket küldöttség hozott által a Fő RRhez.7 * — 
Dictaturara botsájtatott.

b)
Januarius 21-én az RR. Tábláján tartatott 8. ülésben
tovább olvastatván a Kir elő adások eránt készített válasz, az igen 

tsckélly és töbnyire tsak legitimatio tekintetéből fel hozott ellenvetés 
után a hatalmas „maradjon“ szóval változtatás nélkül elfogadtatott. 
A Personalis észre vételeinek elő adása után semmit sem erőltet s 
többnyire azt mondja, látván a köz értelmet a végzést nem hátráltatom. 
Minek utánna ezen Izenet is, valamint a szintén változtatás nélkül 
hellybe hagyott, a Fő RRket Napló könyv vitelére fel szóllitó nuncium 
isM küldöttség által T á g é n  Nagy Várad) Kanonok zavaros szónoklata 
mellett a Fő RRnek által küldetett:9

c)
A Fő RR. tábláján tartatott (a mint mondják példátlan szépségű) 

ülésben fel vetetett a magyar nyelv eránti két izenet.10 Első szóllott
Eszterházy M ihály: Ä  RRnek mind a két Rendbéli kivánatjokat 

hazafi érzéssel támogatva, beszédjében nevezetes volt hogy a latán 
nyelv diplomaticai póltzra emeltetését, azon hatalmas bé follyásnak 
tulajdonitá, mellyet a Romai Sz.Szék a világi dolgokban régibb időkben 
gyakorlott s a mellyet most már annyira meg szüntnek nevezett, hogy a 
Pápa tulajdon Thronusának meg tartására nézve is a mi Generálisainkra 
szorult.11 Ezután

G. Károllyi G yörgy: A magyar nuntiumot mint a Magyar Izenet 
természetes következését támogató, a Fel írás, törvény sat. kérdését 
pedig mint hogy azt coarctiva módnak látja, a Coordinatio idejére 
halasztatni vélé.

Kukltljevits Horváth Ország részéről elő adta a szokott ellen veté
seket s meg emlité azt is, hogy a magyar fel írás Urunkat azon kedvetlen 
hellyzetbe tenné, hogy vagy fordítással kellene meg elégednie, vagy 
bokros uralkodói gondjai közt élemedet korában még magyarul tanulnia, 
azért

5 Az előzményekre vonatkozóan v. ö. 81. s köv. 1 — A jan. 19-i hetedik 
országos ülés hivatalos jegyzőkönyvét 1. Jegyzőkönyv, I. k. 1(10. s köv. 1. — V. ö. 
Kölcsey, VII. 88. s köv. 1.

6 V. ö. Iratok, I. k. 7. s köv. 1.
~ Tagjait 1. Jegyzőkönyv, F. k. 120. I.
" L. 98. I. és Iratok, I. k. 26. 1.
9 A küldöttség tagjait 1. Jegyzőkönyv, I k. 128. 1.

10 Iratok, I. k. 7., 10. 1.
11 Az egyházi államban 1830-ban kitört forradalmi mozgalmakat a bevonuló 

francia és osztrák csapatok fojtották el.
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A Nádor Suam Dominationem jól meg róta, emlékeztetvén hogy 
repraesentalis systemával bíró Nemzetnek köz tanátskozásaiból a Feje
delem szent személlyé meg említésének ki kell maradni,“! most követ
kezet

B. WESSELÉNYinek mázsás sententziákkal tellyes, s ki vonást nem 
igen szenyvedő nevezetes beszédje mellyet (valamint a Szétsényiét is) 
ha lehet egésszen fogok közleni most ki vonatként jegyzeteimből enyit:

W esselényi: Édes Anyai nyelvünk mellett szollani édes kötelesség, 
de keserűvé válnék, ha ollyanok előtt lennék azt kéntelen védeni, kik 
annak születet védjei. Az RR. fel szóllitását, nem úgy tekinti mint vala- 
melly újítási próbát, ő abban a honni nyelvet látja szerény méltósággal 
kérő alakban újra meg jelenni. Két Esztendővel ez előtt ide vezérlé 
ezt a fejlődő Nemzetség s be botsáttatását kéré azon ötökébe, honnan 
addig is tsak az ő Jussait bitangolva zárhatá ki egy idegen nyelv, sürgeté 
ezen kérelmet a köz vélemény, a törvényes szabadság ezen őrje, mellyet 
nemzeti érzés szült s érzelem óriássá nevelte, s melly már köztünk is 
izmosodva nő. A Hellyeség és igazak győztek, bé lépet ide, e szentelt 
terembe, a honni nyelv. De tsak mint vendég fogadtaték itt, hol ő s 
tsak Ő uraltathatik. Az Anyai nyelv minden Népeknél a polgári létt 
azon élet lehellete, melly nemzetnek eggyedül már halál hideg lepte 
testét, tsak mint utolsó lehellet hagyhatja el. Ez azon frigynek angyala, 
melly szabad polgári intézet segítségével eggyedül méltathat emberek 
tsoportját Nemzetté, meg mutatván, hogy az RR. kérését tellyesiteni 
kötelesség, azt úgymond, tsak akkor tagadhatnánk meg, ha vagy hatal
munkban nem állana, vagy nem akarnék. Az elsőre kifejté, hogy sem 
törvény sem külső erő nem tilt, a szokás pedig nem árthat, s ez úgy sem 
régi mert 1790 előtt nem voltak Írott deák izenetek, mert azok szóval 
és magyarul tétettek, továbbá hogy ez nem tartozik a Coordinatio

a j E  vita részletesebben a bővebb Jegyzőkönyv töredékében (K ukuljevics és K árolyi felszólalása O rosz 
kézírása, a nádoré K ossuth tó l):

Kukuljevics H orváthország R endelnek részéről hasonló előterjesztést tesz ahhoz, m ellyet a R R  tábláján 
Buzsán te tt vala. Előszámlálja, hogy az 1827-i Országgyűlés olta H orváthország  R Rei m ily sikeres lépéseket 
te tte k  a magyar nyelv terjesztésére s ezeket annak jeléül kéri vétetn i, hogy a magyar nyelv előlépéseit gátolni 
nem  szándékoznak, e következő uj okokkal kívánta m ég a deák nyelv jelenleges m egtartását tám ogatn i: 1-őr 
bizonyos, hogy a m [agyar] nyelv em eltetése csupán 1790-i esztendőtől veszi eredetét s a következett háborús 
idők alatt talán inkább hátra, m int előre m ent e részben a nem zet m indaddig , mig 1827. esztendőben a magyar 
tudós társaságnak is felállításával szem látom ást haladó siker koszoruzá a köz igyekezetei. De az ez időtől lefolyt 
kevés évek sokkal kisebb időt foglalnak m agokban, m intsem  hogy ezalatt a m  [agyar] koronához csatolt részek 
R Rei annak tudását magáévá tehették  volna; s igy a czélba vett in tézetek  m ost talán azt eszközölnék, hogy 
H orváthország a törvényhozás részvétből halgatólag kizárattatnék. 2 -o r; A  törvényhozás bizonyos elhatározott 
értelm et kíván, s ha nem  az eddig szokásban volt nyelv hozattatnék bé törvényeink alkotásába, ezáltal ezeknek 
értelm e kétséges magyarázóiaknak lenne kitétetve. 3 -o r: H a f  felséges] K irályunkhoz is csak m  [agyar] nyelven 
tennék felírásaikat azt ország R R , ő  felsége azon kedvetlen helyhezetbe szorittatnék , hogy vagy fordításokkal 
kéntelenéttetnék elégedni, vagy 40 évi atyáskodó korm ánya u tán  bokros uralkodói gondjai között élem edett 
korában még magyarul kellene tanulnia . Az első eset könnyen veszedelm et szü lhe tne; a m ásodik a k[egyelm es] 
Felség méltóságával nem  egyeztethető. Ezeknél fogva az országos napló könyvre nézve küldői a latin  nyelvet 
eredetinek vétetn i, a jelen izenetek tárgyaira nézve pedig a régi szokást m eghagyatni kérik.

Nádor Isp á n : H orváth  O rszág követjének előterjesztésére egy észrevételt kelletik tenn ie. M inden kép
viselési rendszerrel b iró  N em zeteknél kezdettől ólta erős változhatlan princípium nak ta rtatik , hogy a Fejedelem  
felszentelt személyének köztanátskozásokban nem  kell em lítetn i; figyelm ezteti tehát U raságát, hogy jövendőben 
kijelentéseit a tá rgy  velejére szorítván, felséges K irályunknak m innyájunk elő tt egyenlőn szent szem élyét, 
em lítésbe ne hozza. (Tetszés.)

Gróf K árolyi G yörgy: M időn a m últ O rszággyűlésen a K K  és R R  M agyar izenteket küldöttek a Fő  
Rendekhez, ezek elfogadtattak: én tehát a K K  és R R  m ostani kívánságokban, hogy t. i. a Fő  R endek is magyar 
nyelven alkossák viszon izenetjeiket, a m egem lített első lépésnek term észetes következését lá tom , s azt részem 
ről tám ogatom , de rem ényiem  is, hogy a Fő R R  valam int 1830-ban el fogadták a magyar nyelven íro tt izeneteket, 
úgy m ost is engedni fognak a R R  kívánságának. A rra nézve azom ban, hogy a felírások és törvény czikelyek is 
magyarul alkottassanak, a K arokkal és Rendekkel egy vélem ényben nem  lehetek ; m ert m inden coarctiva m eg
szorításnak ellensége vagyok, m i pedig ezekre nézve egy tőllünk függésben nem  lévő K orm ányszékkel, az U dvari 
Cancellariáva! vagyunk érin tésben. Végre H orváth  O rszág követjének előterjesztésére kéntelen vagyok m eg
jegyezni, hogy m inek u tán mag* m egism eri, hogy 1825-től ólta a M agyar nyelvet m ár ők is rendes tanításba 
vették, úgy hiszem igasságosabb s illendőb is, hogy az O rszágnak két-három  követje alkalm aztassa magát az 
egész t [ör] vényhozó testhez, s magyarul írjanak, m int sem  hogy m i m innyájan kedvekért tovább is diák nyelv
nél maradjunk.
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idejére, mert az eggyenesen belső gazdálkodásunkat tárgyazza, s azt, 
s általa a nemzetiségre háramló hasznot halasztani, szint olly káros 
lenne, mint azon szégyent tovább is tűrni, hogy az egész világ Constitu
tionalis Nemzetei közt tsak a magyarnak törvény hozó teste légyen az, 
melly nem anyai nyelven szóll, és ir, és igy tsak az hátráltathatna, ha 
nem akarnók. Bosszankodás heve s szégyen pirulása borit el annak 
tsak el gondolására is hogy illy nemtelen, és hazafiságtalan szándékkal 
valaki minket merhetne vádolni, ezután G. Bei.eznay szólott hasonló 
értelemben utánna G. V ay a renunciumot támogatva a többit az opera- 
tumok idejére halasztva, s mos fel állott

G. Szétsényi beszédjét a szép gondolatok és szív rázó képzetek 
tömött massájának nevezem, szollott mint az alkalom, nemes lelkének 
fel hevülése s keblének istene késztető, azért gyakran cl el tért hevében 
s illy beszédet ha tsak ő maga le nem írja, extractive sem lehet je
gyezni. Beszédje a maga nemében hasonlithatatlan és gyönyörű volt, de 
nem tartozik azon osztályba, mellyben a Weselényié első hellyütt dísz
ük, úgy mint a tömör élénk logical rendszerű beszédek osztályába. 
Eleink úgy mond a nyelvre nézve Anya gyilkosok voltak, s mejjére 
ütött hogy ő ezt úgy hiszi, de tegyük utánna hogy mea culpa, mert 
kevés éve tsak, hogy nem tsak Asszonyaink, de férjfiaink is minden 
más Európai nyelvet tanultak, tsak a magyart nem. Ö nem látott nemze
tet pedig sokat látót, melly igy tapodta volna lábbal leg szentebb nem
zeti kintsét. Gyönyörű elmésséggel adta elő az Anomáliának azon 
scandalosus Cyclusát, hogy mi az Országos tárgyakat othon németül 
vitatjuk, itt magyarul szollunk, fel deákul küldjük, ott németre fordít
ják, mert sokaktól kérnek tanátsot, kik se magyarul, se deákul nem 
tudnak németül tsinálják meg a választ, nékünk Deákra fordítva küldik 
le, mi ismét magyarul vitatjuk, s magyarul tsinálunk Deák törvényt, 
a melly házi körünkben megint németül fordul elő, a sok fordítás 
egésszen meg fordítja a dolgok értelmét, ami eredetileg szerény bár, 
de őszinte volt, első fordításba már sanyarú, másodikban gorombaság 
lesz s igy kerülnek a felség elébe olly ki tsapongó kifejezések, mellyek 
a hü magyar nemzetnek eszébe sem voltak. Itt van hát a Német, Deák, 
Magyar törvény hozás, tsak még egy Görög törvény, s készen van a 
Bábel tornya. A RR. mind két rendbéli kívánságát erőssen támogató 
beszédjén szembe tünőleg láttzot a discursivus parlamentaris angoly 
szabás, hason elő adása a Nagy Páléhoz, tsak hogy Geszticulatioja 
hevesebb, néha hangosan is összve tsapja kezét, leg elől mindjárt azt 
említvén, hogy ő kívánt volna mi hamarébb a propositiokba bé menni, 
hol első lépésnek tétetik hogy adózó Népünkön segítsünk, néki minden 
nap minden hét, holnap, kínos, melly távolabra teszi forró kívánságának 
tellyesitését. — Erre illy formán szollott a

N á d o r : Qvae Dominus Comes Szétsényi noto suo zelo patriotico 
protulit procul dubio omnibus accepta sunt, de ő az előzményből más 
következtetést vára, s emlékezetbe hozá hogy két Ország gyűlésen ált 
magok az RR. mindég azért hartzoltak hogy semmit per excerpta.12

S z é t s é n y i  felelt, meg lehet hogy a Hertzeg böltsessége ezt más kép 
látja, de én minden rabulisticai fogást el mellőzve, úgy látom, hogy 
valamint a Magyar nunciumnak a Magyar renuncium, úgy ennek Magyar

12 Azaz a bizottsági reformmunkálatokat teljes egészükben, nem pedig 
kiragadott részenként megtárgyalva, öntsék törvénycikkekbe. A kifejezésről, 
mint az országgyűlés egyik jelszaváról, Kölcsey, VII. 89. s köv. 1.
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felírás, ennek magyar törvény természetes logical következése, s ha az 
első lépést még 1830-ban meg tettük, a többit is mind meg kell tennünk, 
vagy pedig az RRet meg kérnünk hogy ők ismét Deákul beszéljenek. 
Én leg alább ezt minden rabulistai fogás nélkül igy látom.13

A RRek kérelmét támogatva szóllott még G roff Bethlen D omonkos 
s ezek mindnyájan Kukilievitsct kivéve magyarul.

A Vátzi, Péehy, Nyitrai, Besztertze bányai Püspökök, a Kalotsai 
Érsek és a Zemplényi Fő Ispánv^ pedig mind Deákul, a magyar viszon

b) V . -ö. a bővebb Jegyzőkönyv töredéke (O rosztól, a nádor felszólalása K ossu th  kézírása):
B . Szepesy  (Pécsi püspök) az első tárgyra nézve hajlandó megegyezni a R R  kívánságokba, a viszonzás 

rem énye alatt. A többieket illetve javalni gondolja, a K K  hagyjanak fel kérelmükkel, m inthogy, kivált a jelen 
körülm ények között szerfelettit kívánnak. H a m egfontoljuk, m inő tekintetek tám ogathatják a R R  kívánságait, 
azt kell m ondanunk, hogy azt vagy 1-ör a nép re , vagy 2-or a bírákra s tanultakra, vagy 3-or a törvényhozókra, 
vagy végre 4-er a hazai nyelv felsőbségére való tek in te t javalhatná. D e az első nem , m ert M agyarország lakosai
nak alig beszél 3/8 része m agyarul, s ha azon tek in te t vezérel, hogy a nép  olvashassa s érthesse a törvényeket, 
úgy azokat nem  csak m agyarul, hanem  tó tu l, ném etül, ráczul, ó lául, s tb . is kellene írnunk  (zugás) s csakugyan 
nem  több  m int egy lehetne az eredeti, mellyhez a több i fordításoknak alkalm aztattniok kellene. 2-o r a bírák és 
tanultak  erán t való tek in te t sem  erősebb ; m ert kivévén a falusi b írákat, kiket a néphez szám itok, m inden m agyar- 
országi biro tu d  deákul, de magyarul nem  m indenik. 3-or a törvényhozókat a m i illeti, azon tek in te tet előre bocsá
tom , hogy a törvényhozás nyelvét szükség m indannak érten i, a ki részvét jogával b ir. F igyelm et érdem el m ég az 
is, hogy a törvénytudásnak, valam int m inden más tudom ánynak, különös nyelve s meg szabott kifejezései van
nak. Ezen része a törvényhozásnak 8 század által felszentelt szokásunk szerin t, la tán  nyelven gyakoroltato tt; 
törvénykönyvünk hasonló nyelven ira tta to tt, m agyarra ford ítva nincs s ahhoz e jelen országgyűlésén rem énység 
sem  lehet. Azon technicus term inusok még hazai nyelvünkön meg nem  állap íttattak , s e részbena m fagya * 
tudós társaság m unkálatit várja nem zetünk. E rdélyben a köz igazgatás m inden ágaiban és törvény erejével bíró 
szokások könyvében is régolta hazai nyelvünk divatozik, de azért nem csak a m űvész kifejezések is, hanem  köz
ben egész sorok deákul m eghagyattak. N agy nehézségeket szülne törvényhozási nyelvünk m egváltoztatása, 
kivált m ost, m időn m ár a szom széd háza ég, m időn a 40 évek e lő tt deákul készült, u tóbb  sim ítás alá vett s m ost 
végre elintézés alá jövendő rendszeres m unkák fognak országos tanácskozás alá vétetn i. M illy  idővesztés, ha 
azokat m agyarra forditanók s mily zavar, há a latán tex tu st más nyelven v itatnók. D e végre 4 -er a nyelv felsőb- 
sége sem kívánja ezen változtatást. N em  kell a nyelvnek m ost m egadni azon felsőbséget, m ellyet m ár b ir. Csak 
a m [agyar] nyelvnek van hazánkban országgyűlési hatással felállíto tt tudós társasága; csak ez foglal a deák m el
le tt helyt a köz dolgok fo ly tatásában; csak ezen írjuk , a la tán t kivéve, felírásainkat és törvényeink  is a hiteles 
deák texus m ellett csak magyarul ira tnak  országgyűlési hitelességgel.

Vurum  (nyitrai püspök) kevéssel kíván szóllan i; az elsőre nézve, m inekután  a főrendek 1830-ban bár 
nehezen reá állottak a m [agyar] izenetek elfogadására, term észetesen következik, hogy viszonizenetjeiket is 
hasonló nyelven készítsék. Ezen tárgy  a kir. táblának belső közlését tárgyazza s kirekesztőleg a főrendek kényé
től függ, s ő úgy hiszi, azon buzgóságnál fogva, mellyel kinek kinek a haza nyelv erán t viseltetni kell, senki 
sem lesz, ki ellenkeznék. A másodikra nézve egészen más helyzetet lá t, m ert itt az 1805. 4. t. czikkely meghagyása 
vagy eltörlése forog kérdésben; m ellynek eldöntése m ost nem  csak idő előtti de szám talan nehézségekkel is 
öszve kötve lenne. E  tárgyat tehát a f  felséges] N ádor által felhozott okoknál fogva, a rendszeres m unkák felvétele 
idejére halasztatni véli.

Klobusiczky (kalocsai érsek) az előtte szollott püspökök vélem ényeit magáévá teszi.
Gróf M ajláth  (Zem plényi főispány) az elsőre nézve öröm est egyesül a R R  kívánságával; de annak második 

részével ellenkezik. A hazai nyelv eránti buzgóságán kívül m ég két erősséget hoznak fel a R R . Azt, hogy csak 
élő nyelven légyen lélek, s azon m ásodikat hogy a holt nyelven nagy szám m al alkotandó törvények a nem zetit 
egész századra ki fogják zárhatn i s ezáltal a nem zet m iveltségét is hátrálta tn i. H ogy a főrendek hasonló buzgó- 
sággal iparkodtak a hazai nyelv felem elésén, törvénykönyvünk bizonyságot ad s erősiti azt a RR nek jelen izenet- 
beli hálás elismerések, ő  maga sem  ism er kedvesebb dolgot, m ert legfőbb óhajtása, hogy országunkban m inden 
ajakról m [agyar] nyelv zengjen. El sem  halgathatja még is, hogy országunkkal több  törvényhatóságok, és sz[en t] 
koronánk több  részei vannak kapcsolatban, mellyek testvérileg osztoztak velünk a haza épségének feltartásában, 
s a mellyeket nem  lehet a törvényhozási részvétből kizárni, m ert ehhez igazságok van. Azon ellenvetésre, hogy 
csak élő nyelvben van lélek, azt jegyzi meg, hogy voltak nagy tek in te tű  törvényhozók, kik a hazai nyelv m inden 
becsülése m ellett is, latán nyelven alkoták törvényeiket. N em  is fél végre a nem zet miveltsége hanyatlásától, 
m ert bízik utóinknak lelkesitésökben.

Belánszky  (Beszterczebányai püspök): Az elsőben megegyezik; a felírásokra nézve a colum nalitást 1805-i 
élő törvényünk rendelése m iatt is m egtartatn i, a k(irályi) válasz és a törvények tárgyát pedig a rendszeres m u n 
kákra halasztatni.

N á d o r: A köz értelm et abban véli kijelenthetni, hogy a R R  első kívánsága t. i. hogy a viszon izeneteket 
magyar nyelven alkossák a fő R R , m ár a m ostani izenetektől kezdve teljesítessék. L ehettek  vólna ugyan ellenkező 
véleményre is nyomos észrevételek, mellyeknél fogva m éltán k ivántathatnék, hogy az is rendszeres elszerkez- 
tetés idejére halasztassék, de elism éri, hogy ezen kérdés gyökeresen külöm bözik a R R  m ásodrendbeli kíván
ságától, az első m egtörténhetik  a nélkül, hogy a szerkesztetés töm edékje (coordinationis compages) sértődnék, 
m ert szorossan véve nem  is tartozik a rendszerre , hanem  olyan, m int azon lépés mely e tá rgyban 1830-ban tö r
tén t. — A m ásodik kívánságra nézve, a m int conferentiában is tapasztalá, szintén egy k itűnő töbség akaratját 
véli ki m ondani azon végzésben, hogy az a rendszeres elszerkesztetés idejére halasztassék, magok a R R  is m indég 
ellene voltak a kiszemelésként való munkának, s ő (a N ádor) te ljesen bé lévén azon rendszeres m unkák egész- 
szébe avatva, m ondhatja , hogy ha ez m ost elhatároztatnék, talán vissza kellene lépni. Egy ném ellyek azon aggo
dalom ban vannak hogy a köz polgári tárgyak későn, vagy éppen nem  is kerülnek elő. E nnek eloszlatására bisz-

13 V. ϋ. Zichy A.: Gróf Széchenyi István beszédei. Budapest, 1887. 95. s 
köv. 1.
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íz en-etbe mindnyájan meg eggyeztek, de a magyar fel írás kir. válasz és 
törvény alkotás kérdését az Ország gyűlés rendszeres el szerkesztési ide
jére halasztani vélék s ez volt a többség határozása, mellyet midőn a 
N á d o r  ki jelentene, némellyeknek azon aggodalmát tekintve, hogy a köz 
polgári rendszeres munka talán e jelen Ország gyűlésen fel sem vétetik, 
azon diplomaticai fontosságú enuntiatiot tette, hogy ez, t. i. a fel vétel 
eggyedül az Országos RRtől függ, mert ő felségének leg felsőbb szán
déka előtte tudva lévén, bizonyosakká teheti az RRket, hogy a Király 
örömmel fog minden rendszeres munkák fel vételére időt engedni.14

12 .

a)
1833 január 22—25

Összefoglaló beszámoló a naponta tartott kerületi ülésekről.

b)
1833 január 22

[I.] Kossuth jellemzi a főrendek tábláját. [II.] A főrendi tábla ülése. 
A rendek által átküldött felirati javaslat megvitatása. [IT. 1.] Az ország- 
gyűlés késői összehívásának kérdése. [II. 2.) A sérelmek elsősége az 
uralkodóhoz intézendő feliratban. [II. 3 ] Az operatumok sorrendje; 

a főrendek külön naplója.

a)
Posony Januar. 25-én.

Mig e napokban fő rendcink az által küldött izcnetekkel foglalatos
kodtak, a KK. és RRek kerületi üléseket tartottak follyó holnap 22-ik 
Napjától a mai napig. Szerteszét Országunkban láttam sok tanátskozá- 
sokat, mellyeket a pruritus longvendi, haszontalan viták feletti szavak 
körében szél nélküli kerék futásra ostorozott, láttam Fay verebb meséjé
nek nem egy két originálját, itt ott mint az alkalom parantsolá, éles tollal 
is rajzolám életemben, de illy gyűlést mint ezen négy napi Circulus, szem 
nem látott fül nem hallott még, ezen véghctetlen szó semmi felett! a 
levegőnek ezen paskolása üres hangok lármájával, — valóban hajlandó, 
igen hajlandó vagyok Veselényivel azt mondani, bosszankodás heve, 
szégyen pirulás borit el. Ezen kerületi Ülésekről tehát tsak igen keveset, 
mert ha sokat írnék, tsak hangokat írhatnék értelem nélkül, nem kell 
azomban közönségesen érteni ezen tsipős igazságot, — mert egy erős 
minoritás, — azon derék férj fiák kiket leveleinkből már esmerni lehet, 
itt is tiszteletre méltók maradtak, de a többség, a többség ez a vezért

tosan  felelheti hogy az egyenesen csak az Országgyűlési testtő l füg, m ert ugyan is ő felségének legfelsőb szán
dékai előtte hitelesen tudva lévén m ondhatja , hogy ő felsége öröm m el adand időt m inden rendszeres munkák 
fel vételére (éljen, éljen) ta rtsuk  meg tehá t azon rendszert, hogy m indent a maga hellyén, és idején. Nyomós 
erősségek hozattak fel a dolog érdem ére nézve, lennének a másik részről is nem  megvető erősségek, de ő a tárgy
nak m ost sem m ellette, sem  ellene szólni nem  akar, m ajd fog, ha a maga hellyén tőbü l felvétetik. Ú gy véli tehát, 
fel kelletik a R Rket szólítani, hogy m ost áljának ell ezen kívánságtól,hanem  majd annak helyén,s idején vegyék elő.

O lvastatott azon két izenet, m elly ma küldeték által a F ő  R endekhez s d ic taturára bocsájtatván az ülés 
el oszlott.

14 A felső tábla jan. 21-i üléséről Kölcsey, VII. 96. s köv. I., Széchenyi, 
IV. k. 361. 1.
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nem ismérve barangoló többség! Dii meliora! 22-ikbe egész napi hartz 
utánn elhatározák hogy nem várva, mi válasz jő fel küldött izenetjeikre 
a Fő Ktől, tsak ugyan bé mennek az Urbariáléba,1 mert 8 millió embernek 
fel melegített várakozása mind a mellett is hogy igen sok követ nyilván 
ki jelenté hogy nem illő egy törvényhozó test méltóságához a kor szel
lemére tsak messziről is ügyelni, tsak ugyan meg érdemli hogy más 
tette vártában ne heverjenek az Ország kép viselői, és igy fen tartván 
szükség esetére a praeferentialis sérelmekre való vissza léphetés jussát, 
tsak ugyan el határozák hogy el kezdjenek az Urbarialéba dolgozni, 
öröm érzéssel mentem el az nap ,.Harrend der Dinge die da kommen 
werden“2 s imé ütőt az óra 23-dkán el kezdek olvasni az első Articulust,3 
a liberális felekezet sőt a nem liberálisnak egy része (mint Nagy mert 
ő deelarálván hogy nem conferál a véget, hogy más auferálja4 nem a 
leg liberálisabb) azt vitaták hogy 2-ik Jóseph 50 évvel ez előtt szabad
nak nevezvén a magyar parasztott5 40 óriási évek várakozása után talán 
nem igen felel meg a kor kivánatinak azon kezdeni a törvényes proposi- 
tiot hogy libere migrare possit, sőt mint D ókus mondá talán hellyesebb 
lenne arról gondoskodni, hogy sérelem nélkül biztosságban manere 
possit, azért mindenek előtt azt kellett l-ő Czikkelyben6 törvény erejé
vel ki jelenteni, hogy a magyar paraszt személlyérc nézve szabad s ezt 
Bkzerédy szerént oily érteleimben hogy a munkába veendő szövetkezések 
a személly szabadságát nem sérthetik, de 26 V[árme]gye úgy véle
kedett, itt némelly gyalázat fekünnék, mert az által azt láttzatnánk el 
esmérni, hogy eddig nem ,vólt szabad s hogy a személlyes biztosság 
kérdése majd a Földes Úri ki tsapongásokról szólló czikkelybe fordul 
elő. Ezen indítvány tehát el vetteték, s 3 napok alatt már az l-ő t. tz.
6-ik §-ig haladtak, szavak felett órákig visszálkodva, p. o. ha sz[olga] 
biró vagy al Ispány adjon e úti Levelet az el költöző Jobbágynak sat. 
s a 6-ik §-ra nézve még is ma azon elv leve győztes hogy ami eggynek 
szabad száznak is szabad s ha az egész hcllység akarjon is el költözni, 
meg tévén először capacitatio utján Megyebéli Tiszt viselő Urak a ma- 
rasztás próbáját, tsak ugyan mehessen hová akar, mert ha egy Jobbágy 
nem földhözragadt szóiga, száz sem az. — E napok ülései felől tehát tsak 
annyit mondhatok, hogy azon népnek, mellynek sorsát olly meleg érzéssel 
viseljük szivünkön, eddig az Urbarialis l-ő t. ez. minden sora mint egy 
1500 ftjába került váltóba. Szavak feletti vitáról, melly rendszerénti

1 Az ú. n. úrbéri munkálatot a következő nyomtatványok tartalmazzák: 
1. Protocollum consessuum sub-deputationis regnicolaris in re urbariali exmissae 
Pest, 1828. 2. Continuatio protocol'll consessuum sub-deputationis regnicolaris in 
re urbariali exmissae, cum proiecto legum urbarialium pro regno Hungáriáé et 
partibus adnexis. Pest, év nélk. 3. Modificationes proiecti legum urbarialium, per 
sub-deputalionem in re urbariali exmissam, propositae. Buda, 1829. A kerületi 
üléseken a Coniinuatioban kiadott törvényjavaslatot — helyenkint a Modificatio
nes változtatásaival — tárgyalták meg. (A következőkben: Proiec um.)

2 Lukács ev. 21 :26
3 Az 1. art. a jobbágy szabadköltözéséről szólt.
* Nem tesz engedményt a jobbágynak, ha ugyanakkor a kormány súlyos

bítja annak helyzetét. (V. ö. 39. 1., Lamotte felszólalása.)
5 A földhözkölöttséget megszüntető 1785. aug. 22-i pátensben.
“ A javaslat eredeti szövege: 1. § Nexus subditelac, prout ex beneficio 

usufructuationis sessionum colonicalium aut inquilinarium suapte profluit, ita 
per migrationem aut amotionem colonorum pro cessante declaratur. (Proiectum,. 
1 . 1. )
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Ország Gyűléseken a Concertatio tárgya szokott lenni, kevés érdekest 
lehetne mondani, holnap kerül sorompóba az Eris almája, az l-ő artic.
7-ik §-a, a proprietás kérdése, arról majd többet s bár ha nem vigasz
talóbbat, legalább érdekesebbet.7

b)
[I.] De annál érdekesebbek voltak a fő Rek ülései, mellyeket közön

ségesen véve, egy ritka mérsékletü méltóság, különösen pedig eggyes 
gyönyörű vonások a parlamentaris bets oily szokatlan póltzára emeltek 
hogy úgy hiszem nem tészek kedvetlen dolgot, midőn azoknak lehetőleg 
ki meritőbb közlésére ha mai napon posta napom kevés lenne, a jövőt 
is használni fogom. Midőn érdekesebbnek nevezem (quod bene no
tandum), nem a szabadság szellemének, hanem a parlamentaris betsnek 
érdekjét kivánám értetni. lm előbb tiszta lélekkel adott egy két 
esmertető vonás!

A Zöld Táblánál a Nádor és az Ország bírája (credite posteri) nem 
tsak hasonlítókig leg liberálisabbak, de valósággal liberálisok is. A figyel
mes szemlélő nem egyszer láthatá, mélly böltsességü roppant parla
mentaris tapasztalásu Nádorunk homlokán a bosszankodó elégedetlen
ség rántzát, némclly ultra servilis kifejezésekért, s ezen szép bosszan- 
kodás néha nem is volt néma gerjedelem. Az Ország bírája eddig úgy 
viselé magát hazája iránt, mint a hogy Ország birájának kell, nem mon
dom (bár talán eggyes eseteket érdekelve azt is méltán lehetne) hogy 
a szélső bal óldalra tartozik, de annyi igaz, hogy bár azon hódoló tiszte
lettel, melly a Nádor balján ülőtt igen is meg illeti, de bátor méltósággal 
védi az Országnak jussait, minden servilitás nélkül. Egyéb aránt a Zöld 
táblánál ülők servilis felekezetét vezérli a Tárnok, és a Servilitás minden 
mértékét haladó pétsi püspök báró Szepesy, igy következnek osztán 
B. Eötvös, — Horváth püspök s egy fájdalom nagyon hosszú etc. 
Veselényiről már többször szollottam, most tsak annyit, hogy praecisus 
ítélő tehettsége, élénk logicával diszlő mázsás elő adásai positivus bé 
follyását naponként nevelik. Nagy tekintetben áll minden szava, maga 
a Nádor előtt is, merem állítani ma holnap a Fő Tábla vezérei közt 
fog állani ez egyszerű titularis mágnás. Eszterházy Mihály, Gr. Károlyi, 
a különtz Széchényi s mások sokan egy tiszteletre méltó sort képeznek, 
éhez járulván a Nádor vezérlete s a Judexnek c példás maga viselete, 
biztosan mondhatni, a Fő RR. Táblája olly méltoságos utonn indult, 
melly az operatumokra nézve gazdag reményekkel biztat, mérsékletién 
de nem serviliter, most az Ülésekre.

[II.] Januar 22-én Fő rendek ülése.
[II. 1.] A N ádor mindenek előtt a kir. elő terjesztésekre készült 

izenetet akarván fel vétetni, V eselényi azon meg jegyzést tévé, hogy a 
Pesti Diaetát tárgyazta izenet lenne talán a Napi renden. A Nádor azt 
feleié hogy ezen gyülekezetnek mindég a törvény szokván vezére lenni, 
tanátsosabb az ezen épült szokásnál maradni (értvén az 1790 ki 13. Czik- 
kellyt),8 olvastatván tehát az izenet, első meg ütközés köve lett azon

7 A jan. 22—25-i kerületi ülésekről Kölcsey, VII. k. 98. s kov. 1.
8 E szerint az uralkodó háromévenként, szükség esetén hamarább is ország

gyűlést hív össze.
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kifelyezés, hogy fájdalmasan veszik a RR. az Ország gyűlés el halasz
tását," a Tárnok úgy véle, nem az hogy törvény sértés cránti panasznak, 
hanem inkább köszönetnek volna hellye, amit sok törvény hatóságok 
meg is tettek hogy a Cholera veszéllyé környülmenyei között nem 
hivattak egybe az Ország Rendei.

A P é c h y  P ü s p ö k  4-féle köszönetét kíván. 1-ör) hogy az Európát, 
Asiát, Africát pusztító nyavalya alatt Ország gyűlést nem tarthatván 
s igy a szabott határ nap el múlván a törvényes 3 évet sem várta bé 
ő Felsége; 2-or) hogy Ö felsége a cholera megszüntetése felől is Atyailag 
gondoskodott; 3-or) hogy az áldott békét fent tartotta s a fel ajánlott 
20 ezer ujjantzot sem kívánta; 4-er) hogy az Operatumok fel vételével 
az Ország 40 esztendei óhajtását tellyesitette. Erre a

N ádor azt jegyzé meg hogy azt már ugv is köszönettel említik s 
veszik a Rendek.

V e s e l é n y i  (a Tárnoknak és Szepesynak felelve) nem akarja mélyen 
visgálni, mennyire lehetett, vagy nem lehetet Cholera alatt Diaetát tar
tani, ámbár a törvény tellyesitését nem lehet eggyes esetek miatt el 
mulasztani, egyébb aránt is minden polgár köteles a törvény eránti 
engedelmességnek életét is fel áldozni, hanem úgy hiszi, a RR. aggo
dalma onnan ered hogy a Cholera utánn mindjárt nem tartatott Ország 
gyűlése; lehetne ugyan azon ellen vetést tenni, hogy a rendszeres mun
kák vizsgálatával nem voltak készen a törvényhatóságok, de ő úgy 
hiszi, a végre hajtó hatalomnak állott vala kötelességébe nógatni azon 
vizsgálatot s ha bizonyost tudtak volna a diaeta tartása felől, kéttség 
kívül igyekeztek volna el készülni. Hol a Törvény parantsol, ott ment
ségnek nints hellye, kivánnya hogy maradjon amint van.

G. S z é t s é n y i : Ki kell maradni az egész §-nak, ha Cholera ide
jében összve hivott volna a Kormány, bátran mondja azt sokkal 
gyengébbnek tartaná, mint sem hogy képes lenne egy annyi felekezetekből 
álló Monarchiát összve tartatni. Kiket leg inkább ért ezen szerentsét- 
lenség, nem sokat gondoltak a Diaeta tartással, ő  meg valja, néki nem 
az fájt, hogy Diaeta nem volt, de az hogy Cholera volt, ez pedig nem 
tőllünk, hanem Istentől függőt. Azomban mi ok miatt akadtak itt fel 
a Rendek, mert attól tartanak, hogy más a jelennél kevesebb bizodal
mát érdemlő Kormány, mert külömbfélék ám a kormányok, illy esete
ket ürügynek venne hogy kissebb akadályok miatt is el mulassza az 
Ország gyűlés tartását ha Posonyt el öntené a Duna, vagy a Sz. Gellért 
hegye bé dűlne. Maradjon ki az a §-us, úgy is hányszor tsak dictaturára 
küldtem biztos embereimet, mindannyiszor ki maradt, azon véletlen 
talám leg jobban utasít, hogy mit tégyünk, adjunk hálát az Istennek 
hogy itt vagyunk s haggyunk fel ezen §-ussal minden pedantismus 
nélkül.10

G. Eszteriiázy Mihály azt tartá hogy számos küldöttség mehetett 
Tavasz felé Bétsbe, tsak ugyan Ország Gyűlést is lehetett volna tartani, 
maradjon a §-us.

O r s z á g  j u r á j a : a Cholera körülményeit a nyavalya ismeretlen volta 
miatt pestisnél is irtodztatobbnak tapasztalta. Igaz hogy a Király tör
vényes parantsolatjára ágyúnak is tartozik néki menni a hü Jobbágy, 
de kedves dolog, hogy illy veszélyes dolog tellvesitése nem kivántaték. 
igaz, a törvényt bé kell tölteni, de a kormánynak az is kötelessége, hogy

0 V . ö. halok, I. k. 11. 1., é s  e munka 67- I.
10 V . ö. Z ic h y :  Széchenyi beszédei, 97. 1. 8

8 K o ssu th : O rszá g g y ű lé s i tm lósílásoik.
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a polgárok életét lehetőleg óvja meg. A Cholera meg szünte pedig olly 
bizonytalan hogy Vas V[árme]gyében még a múlt Septemberbe is dühös- 
ködött.

A N ádor meg említvén hogy bár a törvény nem említi is ezen ese 
tét, mert minden esetet nem láthat előre, de van példa, 1708-ban is két 
szer el oszlott pestis miatt az Ország gyűlés11 12 és hogy Cholera után mint 
már B. Veselényi az ellenvetést antieipálva meg emlité nem voltak az 
Operatumok vizsgálatával készen a Törvényhatóságok. De nem vették 
e a RR. [l]830-ba köszönettel hogy az Operatumok fel vétele előtt, 
azoknak a törvényhatóságokkal lejendő közlése el rendeltetvén, ez 
által az Ország köz kívánsága meg eíőztetctt? bé kellett tehát várni míg 
elkészültek s kérdé a Nádor, ha voltak e készen Cholera után nyomba 
minden v[árme]gyék (sokan fel szóllamlanak hogy némellyek még most 
sem készültek el egészlen), a többség akaratja szerént tehát conclusumba 
ment, hogy a RR. ezen §-nak ki hagyására meg kérettessenek.

[II. 2.] Olvastatott a praeferentialis sérelmeket tárgvazó §-us, első 
szóllott a Z emplényi Fő Ispány, ezeknek felterjesztését úgy mond a 
maga idejében ő is kívánni fogja, de világos az 1791-ki 13. t. ez, rende
lése, igy volt ez [l]830-ban, akkor előbb a 2-ik proposition- pertractálták 
az Ország rendei, mi előtt az előleges serelmekbe ereszkedtek volna. 
Egyébb aránt is, a kir. elő adások nem mást foglalnak magokba, mint 
azon Országos kívánság tellyesitését, meliy nélkül hogy minden intézet 
sikereden, a RR. 1825-ki fel írásokban,13 14 az elébbi ország gyűlésekkel 
eggyet értve ki jelentették. Azt mondják hogy ha 70 Esztendeig várha
tott a nép, várhat még egy két holnapig, de a jó indulatu készség figyel
met érdemlő dolog, s ideje hogy 8 millió ember sorsával applaudente 
totó cultó őrbe haladék nélkül foglalatoskodjunk.

T árnok: N ints előlegesb tárgy a törvénynél, ezen ország gyűlése 
az operátumok fel vételére van rendelve, ő tehát a törvényhez szorossan 
ragaszkodik.

Fehérvári Püspök hasonló értelembe van, annyival inkább, mivel 
az 1595-ki Ország Gyűlésen kívül nints példa, hogy gravemeneken kez
dődött volna az Ország gyűlése, akkor is a Kormány engedelmével. Úgy 
is ezen sérelmekre már részint adatott resolutio, részint igértetett, ezt 
bé kell tehát várni. Még servilisebb értelembe szollott a Venerabilis 
Clerus vezére,

B. Szepesy, kinek minden 3-ik szava gratia et Clementia regia volt.
B. V esselényi (vide in accluso).1'1
G. Szétsényi Istyán (a különtz): Tellyes meg győződésem és mon

dom hitem szerént minden hátra maradásunk oka ott fekszik hogy 
princípiumnak fel áldozzuk a dolgot. Rossz utakon járunk, fel dülünk, 
kékre ütjük testünket, de hagyján tsak a principium áljon. Tsekély 
népségünket fogyasztja motsáraink dögletes gőzölgése, korlátlanok

11 A pozsonyi országgyűlés 1708. június végén dolgavégezctlenül szétoszlott 
a pestis miatt. Az uralkodó párthiveit 1709. május 18-ára hívta ismét össze, hogy 
a gravamenekre válaszát közölje velük.

12 Az 1830. évi 2. királyi propositio a reformbizottságok munkálatairól 
szólt, megengedte kinyomatásukat. tárgyalásukat pedig az 1831-ben összeülő 
•rszággyűlésre tűzte ki. (Az országgyűlés írásai, 26. 1.)

13 Így az 1825. akt. 22-iki, 1826. jan. 20-iki feliratokban. (Az 1825. évi 
országgyűlés írásai, 1. k 61., 145. 1.)

14 L. 124. s köv. 1.
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vizeink, mind semmi, fel áll a principium. Ha a montanisticum vagy 
tisztelettel légyen mondva az Ecclesiasticum volna első hellyre téve a 
propositiókban, magam is azt mondanám: Istenért, elébb a prae- 
ferentialékat, mellyeknek eddig is nem azon az utón kellett volna 
menni. De mivel a parasztnak, ki nálunk ex principio niets reprae- 
sentálva, dóiga, az Urbarialé van első hellyre téve, fő köteles
ségünk rólla gondoskodni, s e véget a Kir. propositiókba egyenesen bé 
menni. Azt mondják, tudja a Paraszt, hgy sok, mitől sorsának könnyebb
sége függ, mint a só a praeferentialék közt van, azt tagadom, a nép tsak 
nimbuson által látja ezeket s a particularitásokrol semmit sem tud, ő 
tsak azt tudja s nézi, veszik e fel az Urbarialét vagy sem, mind azért 
tehát mind pedig ha az 1791-iki 13. t. czikkellyt sálválni akarjuk, nints más 
mód, bé kell menni az Urbarialéba. Második oka hátra maradásunknak 
(de nyilván meg mondom én hogy senkit sem akarok sérteni) az, hogy 
azt gondoljuk, az az igazi Patriotismus, az a derék liberalitás, ha mindég 
oppositiót formálunk a Kormány ellen. Azon beretvának, a mellyel 
vágnak, el kopik az éle. így van az opositio dolga is, amelly egyébb 
aránt hellyesen használva nagy gát ám az önkény ellen. Általam nagyon 
tisztelt B. Veselényi szépen rajzolá, az 1792-ik Országos Gyűlés kezde
tén mint feküdtek miveletlen az operatumok, minthogy nem tudtak a 
Rek Urbarialis kérdésekben meg egyezni. Én nem igen jól figyelmeztem 
s valóban azt hittem a jelen ország gyűlését rajzolja. Haggyunk fel már 
egyszer a theoriákkal. Illy dolgokban majd mind egy, akár mivel kezdünk, 
csak kezdjünk már egyszer. De ki fog itt ítéletet hozni? midőn az utasí
tások olly külömbözők s új utasításánál fogva még az is beszél, a ki eddig 
tsak halgatni tudott. Emlékezzünk ama Frantzia köz mondásra: „L’insuffi- 
sance amene l’arbitraire“. A Kormány embere azt mondja, a Vár[me]gye, 
a Földes Ur, nyomja a szegény parasztot, a Vár[me]gye igy kiált: a 
Deperdita1’ és a Földes Ur, —- az Ur végre azt mondja: óltsóbb haszon 
bér nem is lehet, mint a mellyért én telket adok, de a kormány, a kor
mány, az rontja a Vár[rne|gyét. (Nevetés.) Nevetnek az Urak? bár sírná
nak azt szeretném. így a paraszt 3 pad közt a földön ül. Fel hívom tehát 
a Földes Urakat, menjenek bé mindjárt az Urbarialéba s ne 
tolják másra a hibát. Igaz ugyan hogy a paraszt dolgát egy három szeg
hez lehet hasonlítani, a nyomás 1 oldalról 3, más oldalról 3, harmadik 
oldalról ismét 3, summája a nyomásnak 9. Ha egy oldalról el veszünk 
egyet, igaz hogy ott kisebb lessz a nyomás s tsak kettő marad, de ha 
nem vigyázunk a másik óldalra, meg lehet amit mi el vettünk, amahoz 
csapják, ott a nyomás 4 lessz s ha a summát nézzük mindég tsak 9, ez 
fájdalom igaz. De azért mi tsak segítsünk hol tőllünk függ a dolog, 
segítsünk philantropice s ne hasonlítsunk örökké az olló két késéhez, ami 
tsak azt vágja, ami közzé akad. Ki adjon már most is irányt, ha nem a 
kormány? talán a Vármegyék sokfelé ágazó Instructioi? Azon várfme]- 
gvék, mellyek közt némellyek arról sintsenek egésszen tisztába hogy 
miről van szó? 1741-ben fel szóllitván M. Therézia a Magyarokat, ezek 
nem sokat gondoltak a princípiummal, fegyvert ragadtak, bé mentek 
Boroszlóba, el foglalták Siléziát, s olly szép dolgokat vittek véghez, 
mellyeknek emlékezete azok előtt is kedves, kik azt hiszik, Magyar- 
ország volt, s azok előtt is, kik velem együtt azt hiszik, Magyar Ország 
lesz. Tisztelet becsület a Silezitáknak, én őket igen szeretem, de nékem

15 A jobbágy az 1751-i rcgulamentum militare értelmében meghatározott, 
a napinál alacsonyabb áron volt köteles a beszállásolt katonaságot ellátni.

S*
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bizony kedvesebb M [agyar] Ország, ha atyáink nem sokat gondolva a 
princípiummal, tétovázás nélkül bé mentek akkor a kir. elő adásokba, — 
mi most midőn Hazánk 8, s 9 millió lakosairól van szó bé menni késünk? 
s véleményünk ezer felé ágazó divergentiája közt, tsak a Királyi trónus
nál eggyesülhetünk ha t. i. a propositióba szóról szóra bé megyünk. 
Egyébb aránt azt hiszem itt nem tsak arról van szó hogy a provisorius 
állapotot! törvényesittsük, de arról is hogy javittsuk. Junctimról azt 
gondolom hogy ha vagy egy Jó Resolutiót kapunk, azt bizony tsak ve
gyük el, s egy kissé magunk kezeit is kössük meg hpgy attól többé el ne 
álhassunk. Végre a diurnumokról akarván szóllani előre engedőimet 
kérek, hogy egy kevéssé trivialis hasonlatossággal fogok élni. Azt sok
szor láttam hogy a halászoknál előre fizettek azért, amit foghatnak, de 
azt soha sem láttam, hogy ha elébb hálót vetettek, s az üressen húzták 
ki azért valaki fizetett volna. — Ha azt akarjuk hogy a paraszt fizesse a 
diurnumot, végezzük inkább most előre, mig jó reménység fejébe reá 
áll a fizetésre, ha egyszer meg látja hogy semmit sem kapott, akkor 
többé Isten se bírja reá, hogy semmiért fizessen.16

Aki ezen rakásra halmozott ideákból nem szőtt, hanem összve gyúrt 
beszéd eggyes külömbségeit jól meg fontolta, az Szétsényit isméri. Ne
kem eszembe jut Groff Scheremetjevv17 drága ritkaságainak gyűjteménye 
melly összve vissza hányva hever egy pompás palotában, s bár el szórt 
ugyan, de igen szép kints volt.18

(Az ülések detailja következik a jövő postán.)
A végzés e lett: A Nádornak véleményeket eggyeztető javallatára 

abban meg egyeznek a Fő Rek hogy az előleges sérelmek ámbár most 
mindjárt, de külön fel írás által terjesztetnek fel.19

[II. 3.] Az Operatumok rendjére nézve meg egyezvén abba hogy az 
Urbariale légyen az első hellyütt, minthogy a személly leg elsőbb dolog, 
nyomba azután a Codex Criminalis. Elösmervén továbbá, hogy a Con- 
tributionale-Commissariaticum nem kevéssé érdekli a nép könnyeb- 
bülését, ez —■ s végre a kereskedési tárgy bokros érdekeiről sem kétel
kedvén, ez is a Codex Cambio-Mercantilissel eggyütt vétessék fel, a 
junctim szó helyett praeferenter. —- A Conclusumtól való vissza lép- 
hetést20 nem tartják tanátsosnak világosan kijelenteni, mert quod uni 
justum alteri aequum, a kormány is kívánná a vissza lépést. Jobb a szo
kott diaetale tranctamentum, melly szerént tsak ugyan nem válhat tör
vénnyé a Resolutio, ha nem akarják az Ország Rendéi.

A Pesti Diaeta eránti repraesentatióba meg eggyeztek minden vál
toztatás nélkül, a praefcrentialis sérelmek előterjesztésébe némely ki 
fejezéseket kívánnak lágyítani. Az anonyma delatiok pontját pedig a 
Criminalis Codexbe foglalni.21

10 V. ö. S z é c h e n y i ,  IV. k. 361. 1.
17 N. P. Seremetyev gróf dúsgazdag orosz földbirtokos, műgyűjtő és mecé

nás a XIX. század elején. Gyűjteménye, mely a maga korában világhírű volt, 
ma a moszkvai Seremetyev-múzeum anyagát képezi.

18 V. ö. Zichy: S z é c h e n y i  b e szé d e i ,  98. s köv. 1.
19 V. ö. 119. 1.
20 Amint az alsó tábla kifejezte: a munkálatokat azzal a feltétellel terjeszt' 

majd az uralkodó elé, hogy azok csak együttes megtárgyalásuk után nyerhetik el 
a királyi megerősítést. (V. ö. 97. I.)

21 A XlV. gravamenben a rendek éppen azt kértek, hogy addig is, amíg 
a büntető törvénykönyv elkészül, az ura'kodó hagyja figyelmen kívül a névtelen 
feljelentéseket.
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Diariumot Ország Gyűlése rendszeres coordinatioja idejéig nem 
kívánnak tartani, azon princípiumot enuncialván, hogy ez külön válasz
taná a RRet, ők pedig úgy tekintik magokat, mint a Statusokkal egy 
testet, a melly tsak a tanátskozás könnyítése miatt ül összve külön 
terembe és igy a RR diariumát T[örvény] hozó test diáriumának nézik.

A propositiók eránti renuncium igen fontos munka, de tsak ma Dél 
után kezdet dictáltatni s 4 iv, most nem közölhetem, — pedig méltó a 
közlésre; következni fog.22

Gaudite! plaudite! ma Conferentia volt, 35 vármegye van a szabad 
adás vevés mellett — s tsak 14 ellene — a miként még hátra van; — de 
a principium győzelmes fénnyel lép elő! Te Deum laudamus!!!23

13.

a)
1833 január 22

A főrendek ülésének folytatása.
Tárgy: |I.) A sérelmek elsőbbsége a kir. propositiokkal szemben. 

[II.] Az Operatumok sorrendjének kérdése.

b)
1833 január 23 

A főrendek ülése.
További vita a rendek izenete fölött. A kereskedési bizottság és a

junctim kérdése.

<·)
1833 január 28—31, február 1 

A kerületi ülések összefoglaló ismertetése.
Tárgy: A főrendek viszontizenetének vitatása.

d)
Wesselényi január 22-iki beszéde, melyben a rendek álláspontját 

védi a sérelmek és a sorrend kérdésében.

a)
(Folytatása a Fő rendek 22.-ki Január Ülésének.)
[I.] OitszÁo bíró : Ulászló király Decretumának1 be vezetése 1-ső  

jelét adja annak, hogy régibb időkben is kir. propositiok fel vételével 
kezdettek az Ország Gyűlések; ez számos törvény Czikelyek bizonysága

22 halok. I. k. 27. s köv. 1.
23 Az úrbéri munkálat I. art. VII. §-a a jobbágytelek haszonvételének sza

bad cladhatásáról szól. — V. ö. Kölcsey, VII. 103 1.
1 Az 1514. cvi, VII. decretum.
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szerént szokássá vált s így nyert végre léteit az 1790 : 13. t. ez., de ezen 
törvénynek két oldalú rendelésénél fogva valamint tellyes Jussal kíván
hatja a Kormány hogy a kir. elő adások minden más tárgyak előtt fel 
vétessenek, úgy más részről tellyes igaza van az Országnak is sürgetni 
hogy a sérelmek és nehézségek minden Ország gyűlésén múlhatatlanul 
orvosoltassanak, mind az egyik mind a másik alapjainak s igazságainak 
visgálatja teszi a Diaetalis tractatusok foglalatját. A mostani kir. pro
positiók olly tárgyakat foglalnak magokba, mellyek mind két részről 
valamint az Ország lakosai boldogságára, úgy polgári alkotmányunk 
erőssitésére is a leg sürgetősebbeknek tartatnak s a propositiók úgy szól
ván az Ország sérelmeivel eggybe forranak. Ezeknek tehát fel vételét 
még az 1790-ki 13. t. ez. nem léte esetiben is kívánná, mert azoknak eddig 
el halasztását leg nagyobb sérelemnek tartották az Ország rendei. 
A rendre nézve egy az akarat, hogy t. i. az Ország lakossal leg számo
sabb részének polgári léttét tárgyazó munka vétessék fel leg előbb; ez 
kötelességünk is, mert mi vagyunk az adózó nép gyámjai. Másodiknak 
mind tisztsége következésében mind a nép sorsával lévő szoros 
kapcsolat miatt a Juridicumot kívánná, de a többségnek engedvén s a 
Contributionale Commissáriaticumnak szint nagy hasznát látván ezt, s 
utánna a Commericialét kívánva fel terjesztetni. Az előleges sérelmek fel 
terjesztését is leg kisebb kéttségbe sem hozza, hanem külön utón.

G. Károllyi G yörgy: Ha valaha, most igazságos a sérelmek eránt 
a KK és RR. kívánsága, már némellyek miatt a világ ítéletére is hivat
koztak, idő vesztést nem ezeknek fel terjesztése, hanem ellenzésünk 
okozna. G. Szétsényi rossz utakról, motsárokról panaszolkodik, s azokat 
a privilégiumhoz való ragaszkodásnak tulajdonítja; de hol Jus Publicum- 
ról van szó, nem lehet olly könnyen venni a princípiumot, könnyű arról 
el távozni de nehéz ám vissza venni.

B. Bedekovits a Kir. elő adásokba kíván ereszkedni, G. Fekete az 
Ország jussait eggyeztetni kívánván az 1791-ki 13. t. czikkelyel, a sérel
meket külön fel írás által fel terjesztetni; G. Bethlen az előleges sérel
mek orvoslása nélkül törvényeinket fel nem álhatónak Ítélvén, minthogy 
a törvény Szentsége mindent meg előz a Rendnek kívánságát tellyesiteni 
óhajtják. B. Mednyánszky a mostani hellyheztetést egésszen meg válto
zóinak nézi s úgy tartja az 1830-ki példa, hol a második propositio után 
terjesztettek fel a gravamenek, ki jeleli azon ösvényt, mellyen járnunk 
kell. Nem mondja ő hogy az első vagy második propositio után kell e, 
hanem tsak azt hogy most a propositiók előtt nem kell a sérelmeket fel 
terjeszteni.

G. E szterházy Mihály: Idő vesztéstől tartván kéri a Nádort, egy 
közép egyeztető utat jeleljen ki böltseségével, mellyel a Status hajóját 
már sok veszélyes körülmények között tudta szirtek közül ki vinni.

G. Keglevich (Barsi): A Nádor tegnap biztossá tévén az Ország ren 
deit hogy ő Felsége minden rendszeres munkák felvételére időt engedend, 
ott elő fordulnak az előleges sérelmek is, fel szóllittatni véli tehát a 
rendeket hogy ez egyszer hagynának fel azoknak fel terjesztésével. Erre

Az Ország bírája meg jegyzé hogy elébbi nyilatkoztatását koránt 
sem abba az értelemben tette, mintha fel nem kellene az előleges sérel
meknek terjeszteni, sőtt kell, ebben áll a különös Diaetalis tractátus, 
ebben a költsönös juss, és annak meg felelő kötelesség. Mindég fen 
maradt a felterjeztés jussa, mig ő Felsége minden törvényes kívánságo
kat nem tellyesit, tsupán idő nyerés miatt vélné az Oparatumokban elő 
forduló Gravameneket ott fel venni, ne hogy per excerpta dolgozzunk.
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A Nádoií elesmervén ezen számos elő adások böltsességét, három 
részre osztja a tárgyat: 1.) mit kívánnak törvényeink, 2.) mit az Ország 
gyűlési rend, 3.) a tárgynak practicus fekvése. Az 1-őre: Constitutionalis 
Országban szükségesebb a törvény szentségét fel tartani, mint ahol 
nints alkotmány, törvény nélkül nints boldogság. A sarkalatos törvé
nyeink közzé számított 1790-ki 13-ik t. ez. mit kíván, (meg magyarázza) 
van még egy különös nézete, t. i. az 1830-ki 6-ik t. ez. Ennek czimere azt 
tartja hogy e jelen ország gyűlés „cum primis“ az Operatumok felveté
sére van ki jelelve a törvény textusa szerént pedig „diserte hoc scopo“.2 
A 2-ra: Az 1790-ki 67-ki czik alkotása ólta szakadatlanul oda tzéloztak 
a rendek hogy az operatumok felvétessenek. Sokra hivatkozhatnék, de tsak 
az 1807-ki Diaetára hivatkozik, hol ezeknek el halasztása leg főbb sére
lemnek neveztetett.3 Atyáink hellyes jóslók voltaik, midőn egy izenetben 
azon félelmeket jelenték hogy az operatumok fel vétele más tárgyak 
közben szorássával fog hátráltatni (olvassa azon izenetet). 1825-ben 
különös környülmények okozták, hogy a Rendek mindjárt Diaeta elején 
alkotmányuk körrül sántzolásárol gondolkoztak. Küldöttséget rendeltek 
s ez a sérelmeket két részre osztotta .eggyiket az operatumokhoz tsatol- 
ván, a másikat külön választván; az utolsókból vannak a praeferentialék 
kivéve. De mikor terjesztették fel? a küldöttség jelentése után, mi alatt 
a kir. előadások pertractatiojában ereszkedtenek a KK és RR., fel adatván 
1825-ik Oct. 16-án a fel Írás;4 Ő Felsége azt válaszolá hogy nem lehetvén 
azoknak el végzéséhez már akkor reménység, a rendszeres munkálatok 
iránti küldöttséghez fognak utasittatni. A Rendek azt felelték hogy ezen 
Operatumok fel nem vitele minden sérelmeknek kútfeje, kérdi tehát 
nem kell e a kút főnél kezdeni az Orvoslást? a 3-ra: Azt állítják a KK. és 
RR. hogy az előleges sérelmek előleges orvoslása nélkül nem lehet sikeres 
törvényeket reményleni. Nem tagadja hogy nagy fontosságúak azok, de 
még sem gondolja; hogy azoknak előleges orvoslások nélkül nem lehet 
sikeres törvényeket reményleni. Nem hellyesebb e előbb magunk létesí
tését belső kép el rendelni, mi előtt Erdélynek, vagy más ujj részeknek 
hozzánk tsatoíásárol gondoskodnánk (igy megy több sérelmeken keresz
tül), többnyire mind azon sérelmek elő fordulnak a rendszeres munkákba, 
ezeket nagy fontosságunknak nézték mindég az Ország rendei; a jelen 
ország gyűlés egyenesenn ezek véget van rendelve hogy tehát a törvény 
is bé töltessék, és a rendek kívánsága is tellyesedjék, külön fel Írásba ter
jesztessenek fel az előleges sérelmek. (Ez vala végzésök a Fő Rendek
nek.)

[II.] Következik az Operatumok sorozatiénak kérdése.
Örményi mint tenger parti kormányzó leg jobban tudja hogy a keres

kedés nem tehet sikeres elő haladást, mig alapjai hibáznak, ide tartozik 
a személly bátorsága, a Vagyon biztossága, mellyek többnyire a Juri- 
dicumba fordulnak elő, oda tartoznak a sebessebb igazság szolgáltatás, 
személlyes actoratus, váltó törvény szék el rendelése, mind ezek nélkül, 
valamint belső jó létt nélkül kereskedés nem lehet, erre megkivántatik

2 Az igazságszolgáltatás folyamatosságát biztosító törvénycikk szövegében 
a diserte nincs benne.

.3 Az 1807. dec. 2-i feliratot 1. ez országgyűlés írásai közt, 457. s köv. 1.
4 Ily dátum alatt nincs felirat. Az a felirat, amelyben a rendek az elmúlt 

évek önkényuralma ellen tiltakoztak, és az alkotmány körülsáncolását kívánták, 
1825. okt. 22-én kelt. (Az 1825/7. évi országgyűlés írásai, I. k. 51. s köv. 1.)
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az industria kifelylése, mellynek a Hitel rugója ,a természeti rend is azt 
hozza magával, hogy először azt szerezzük meg, a mi nints, úgy osztán 
azon segítünk, ami nem egészen jól van, büntető törvényünk azomban 
tellyességgel nints. A Rendek által meg állapított sorozásban tehát meg 
nem nyugszik.

A Rendek azért kívánnak 3 munkát junctim fel terjeszteni sanctio 
alá, mivel attól tartanak, hogy az Urbariale bé rekesztésével szélt oszlatik 
az Ország gyűlés, én is kívánom a junctimot de tsak az Urbarialéra és 
Juridicumra nézve. Rendkívül történhető esetekre is kell ügyelni, ha 
sokat foglalunk egybe, meg történhetik hogy törvény nélkül lennénk 
kéntelenek eloszlani. Leg alább tehát kettő légyen be végezve és sanctio 
nálva.

Fő Pohárnok (Eötvös) a junctimról semmit sem akar tudni, még 
kevesebbet arról, hogy resolutio alá is junctim terjesztessék több munka. 
Országunk böltsőjétől kezdve mindég törvény anyaga (materia) volt az, 
a mi Diaetalis tractatus utján költsönösen meg állapitatott. Illyés ujjitá- 
sok tsak zavart okoznak. Ha kettőt hármat kívánnak junctim fel terjesz
teni, miért nem mind? ki lessz oka ha bé nem végzik illy huzamos pert
ractatio mellett. Csak vétessék s végeztessék az Urbariale; most más 
kérdésbe nem szükség menni.

G. Fekete. A kir. előadások által fel állitot sorban meg nem egye
zik, kötelesség ugyan a proposiokba be menni, de nem következik, hogy 
azoknak sorát is meg kell tartani. Légyen 1-ső az Urbariale, de azt 
nyomba a Commisariaticum kövesse, ez terheli a népet leg súlyosab
ban, a kereskedésről úgy gondolkozik mint Örményi, s azt véli soknak 
meg kell azt előzni, mint p. o. a Juridicumnak. A junctimnak sok practi
cal nehézségei vágynak. Tractatusokrol lévén szó, nem végén kell a 
dolgot kezdeni.

G. Z itsy Károly: A sorozatra s a junctimra nézve is mint az RR, 
de ha második helyütt nem hagyatnék a Commcrcialé, kívánja a Juridi- 
cumot, különösen a Criminalis kérdés el rendelését, sőt a Publico Politi- 
eumot is nagyon előlegesnek nézi a nép könyebségére nézve is, ott 
fordulván elő a diumumok kérdése. Az Urbarialénak első hellyre tételé
vel a nemességre mint egy a kegyetlenség bélyege süttetett egész Europa 
előtt. Úgy hiszi, nem tette volna ezt a Felség elsőnek, ha annyi nagyitó 
iratok nem betstelenitettek volna bennünket, pedig sokan, kik leg többet 
lármáztak, el mondhatnák hogy mea culpa mea culpa.

G yürky (Krassóí Fő Ispány): Az Urbariale elő botsátásával a Juridi
cum és Cambio mcrcantilis Codex fel vételére voksol, a junctimról szól
ván nem reményű, hogy Urbarialis engedeljeinket a kereskedésre nézve 
nyerhető kedvezéshez akarnánk mérni.

Tárnok: A kir. elő terjesztéseket ismételve fiúi hálás tisztelettel 
olvassa, alkotmányos Országban nints veszedelmesebb a provisorius 
állapotnál, ö  Felsége az által, hogy ennek meg szüntetését leg első hellyre 
tette, atyai szeretetének zálogát nyújtotta. Ha az Urbarialis állapot 
már törvény által volna határozva, akkor a Juridicumnak elsőségére 
voksolna, justitia enim est regnorum fundamentum.5 3-nak teszi a Com- 
missariaticumot. De a kereskedésre nézve meg valja, hogy ennek hasz
nait tsak messze távolságba látja, mint hogy az erre meg kivárható utak, 
tsatornák építésére sok idő kívántatik. Most azomban az Ország lakossai- 
nak jelen pilanati jobb lőttéről szükség sietve gondoskodnunk. A népen

5 Ferenc király jelmondata.
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segíteni kíván ott, hol téliünk függ a segittség, a junctimra nézve úgy 
vélkedik hogy ami jó, azt mint G. Szétsényi mondá el kell venni.

G. Károi.i.yi GvöRGVÖt sem a kor szelleme, sem Europa birálatja nem 
indítja, hol 8 millió ember boldogsága forog kérdésbe. Csak az ön érzése 
ingerli, s midőn a Király szép példával megy elől, követni kell őt. A Ren
dek ellenkezése tsak tettző, szint olly őszintén kívánnak ők az adózó sor
sán segíteni, mint a Fő rendek. A Commercialénak közvetlen összve füg
gését az Urbarialéval kereken tagadja. Jól esnék ugyan a szegény paraszt
nak, ha gabonáját, borát drágán el adhatná, de leg érzékenyebb súllyá még 
is azon önkény, melly alatt böltsőjétől szenyved, azt sem tudja mellyik 
Csomo gabona termését nevezheti magáénak, el rothad az a gazda tiszt 
miatt s ha panaszt tesz, ki lessz bírája? a földes Ur. Ezen kívül a házi 
pénztár súllyá, a deperdita az ingyen fuvar st. rontják, nyomba 
tehát a Commisisariaticum következzék. A kereskedésre nézve azon kap· 
tsolat miatt, melly köztünk s az örökös tartományok között fenn áll, 
nagy sikert nem vár.

Az Ország bírája: Groff Károlyi beszédjében azon iratok visz- 
hangját találja, mellyek a Hazánkba létező vissza éléseket olly fekete 
színekkel festik, mig ember ember marad vissza élések lesznek, ha egy 
semmire kellő Uraság vagy Vár[me]gye tisztje vissza él hivatalával, ez az 
egész nemzetre szégyent nem vethet. Tlly könyvek után gyalázzák kül
földi hírlapok nemzetünket.

G r. Károli.vi sajnálá, ha igy érteték, ő nem akará gyalázni a Hazát, 
de a kitsapongásokat őszintén fel kell fedezni.

Az O rszág bírája (folytatván): Báró Veselényinek virágzó s irigy
lésre méltó beszédjére némelly észre vétele van u. m. hogy az Urbárium 
nem törvénytelen provisorium, hanem provisorius törvény. Hogy Atyáink 
•nem akarták a sybillinus könyveket el égettetni, mert mit a józan 
okosság javasolt, meg történt. Hogy 1764-ben tsak az idő hijjány okozta, 
nem pedig a nem akarás, hogy törvény nem alkottaték,6 hogy a földhöz 
ragadt rabszolgaság már Jóseph ideje előtt az Urbariom által tettlegesen 
el volt törülve, nemzetünk Characterének mindég tulajdona volt hogy 
örömest tette mit a körülmény engedett. A sorozatra nézve ki jelentet
vén a már meg írott végzés, a további vitatás más napra halasztatott.7

b)
Január 23-án Fő rendek ülése.

A Kereskedés eránt ki kért szomszéd tartomány béli biztosságot 
tárgyazó Czikkelyre nézve B. Mednyánszky ellenkezésekre akadt, az 
Izcnet elein bé mennek á KK és RR az Urbarialéba, tettel mindazonáltal 
mást bizonyítanak, t. i. azonnal kereskedési bizotságot kérnek. Ez ki 
vihetetlen. Tartománybéliek légyenek ezek? De egy részit a kérdéses 
Vám jövedelmeknek már a Felség bírja. így tehát a Magyar Királyt kel
lene meg kérni, hogy az Austriai Császárra] lépjen eggyességre. Frantzia, 
Angoly más alkotmányi országokban is, soha sem köt a törvény hozó 
hatalom illy forma szövetségeket, hanem a kormány. 1715-től 1825-ig 
mindég tsak a Királv kéretett illy tractatusok kötése véget. Ennél fogva 
kéretni kívánja a RR. hogy álljanak el azon kívánságtól.

e Mint ismeretes, az országgyűlés, főleg a főurak ellenállása akadályozta 
meg az úrbér-kérdics kétoldalú rendezését.

7 V . ö. K ö lc se y ,  V II . 99. 1.
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G. Majláth (Zemplén) mint az előtte szollott Báró, annál is inkább, 
minthogy a M [agyar] kereskedés, most már nevezetes kedvezésekkel 
ditsekszik, nevezetesen a transitualis adó tökélletes meg szüntetésével, 
más változás is történt 1825 ólta, azon vámokat t. i. mellveknek részét 
elébb a szomszéd tartományok rendel, városai, vagy eggyes személlyel 
bírták, 1829 ólta a Felség tőlliik által vette, velek tehát semmiféle érte
kezés nem történhet sikerrel.

T árnok: Elvek el határozása nélkül kereskedési tractátusokat nem 
gondol köthetőknek. A M [agyar] törvényhozásnak pedig éppen nem 
használna, ha illy fontos tárgy eggyesek önkényére bízatnék. Hasonló 
értelemben szollottak, izenetben foglalt elveket bővebben fejtegeték az 
O rszág riró, Fő Pohárnok, Péchy P üspök. A N ádor, fel fogván a tár
gyat s az elő adott erősségeket maga résziről azal bővitvén hogy ez is 
kivonatként8 9 való munka lenne, hogy továbbá az 1829 ólta meg változott 
környülmények miatt egyedül a Fejedelem s a RR között köttethetnek 
ezen szerződések, ez pedig Diaetale tractamentum nem pedig biztosság 
tárgya: a végzést abba jelenté ki hogy az RR. ezen biztosság kérésétől 
való el állásra fel szólittassanak..

Az Izenet végső §-ra nézve, mellyben a KK. és RR. már a Királyi 
válasz meg nyerése után is valameddig tsak mind a három ki tűzött 
munka költsönös eggyezéssel bé reszketve nem leend, a végzésektől való 
vissza léphetés jussat fenn tartják,

T árno k : Ezen §-ust egyszerűen el vettetni kiváná, mint hogy már a 
junctim el vettetett, de

B. V e s l i.ényi okát kívánta ezen ellenzésnek adni; s azt ott találja 
hogy ha mi fel tartjuk a vissza léphetés szabadságát, a kormány is ha
sonlót fog tehetni, pedig tám ollyan esetekben, hol az az ország leg 
nagyobb kárára válnék. Ezen okot valamint az Országbíró, úgy a Nádor 
is nagyon nyomósnak találá s végzésnek nyila,tkoztatá.

(Következni fognak az előleges sérelmek is specie.)8
Januar 26-án a KK és RRhez által küldetvén a fő rendek viszon ize- 

netjei,10 Januar 27-én háláló Isteni tiszteleti taxtatik az Ifjú Király fel 
gyógyulásáért.

c)
Januar 28., 29. és 30-kán Kerületi tanátskozás alá vétetvén a Fő ren

dek válasszal s elsősorban is a praeferentiálék és Kir. Propositiók tár 
gyában kőit viszon izenet,11 az Epe mirigy kémellő meg említését kivéve, 
mellyre nézve nem kis ellenkezés mellett állott meg a rendek előbbi vég
zése: minden más kérdésekre nézve is hódoló tisztelettel meg kell je
gyeznünk, hogy nem lehet szívből nem örvendezni azon szívből egybe 
pontosított erős akaraton, mellyel az RR végzéseik álhatatos fel tartására 
úgyszólván minden oppositio nélkül eggyesültek. Ha volt is egy kettő, 
ki talán másképpen érzett, tsak nem egy szent borzadás érzelmével volt 
kéntelen halgatni az egybe forrot nemzeti akarat előtt. Vállat vállhoz 
vetve egy testé olvadva, bajnok bajnok mellett ugv állottak mint a hul

8 A z a z :  p e r  e x c e rp ta .
9 L. 128. s k ö v . 1.
10 A  ja n .  21-i, 13. o rsz á g o s  ü lés  h iv a ta lo s  je g y z ő k ö n y v é t  1. J e g y z ő k ö n y v ,  1. k. 

130. s  k ö v . 1.
11 h a t o k ,  I. k . 27. s k ö v . 1.
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lámokat ki gúnyoló kőszál. Ha ez tsak szokot idő szaki Diaeta volna, ha 
fsak a forogna fel hogy a Corpus Jurist, s fenn álló Institutióinkat kell 
védeni, mintául merném kitenni a szabadság felső pótzán virágzó nem
zeteknek is képviselőinket, de fájdalom a reform kérdésben ez nem lessz 
így s a sokfelé ágazó utasítások mellett nem is lehet. A szomszéd tarto
mányokkal kötendő alkuk véget ki kért biztosságra nézve, még egy ujjabb 
erősséget találtak a RR azon körülményben hogy ő Felsége magához vál
totta az Austriai vám jövedelmeit, mert a szomszéd tartományok statu
sai bizonyosan tsak ön hasznokra ügyeltek volna, Ö Felségétől pedig 
minden alat valói köz Attyától egyenlően osztoztató igazságot kíván
hatnak.

Erdélyre nézve a fő rendek azt kívánták, hogy az erdélyiek kihall
gattassanak. Erre különösen KöLTSEvnek Diplomáciái betsü elő terjesz
tésére úgy nyilatkoznak a RR. hogy a Magyar korona jussa már Erdély 
s a Kormány által is számtalanszor el lévén esmérve, a két testvér haza 
egybe kaptsolására nézve további ki halgatás szüksége fel nem foroghat, 
kívánják tehát az RR. hogy az reunio ő Felsége által minden további 
halogatás nélkül enunciáltassék. Tekintve mind az által Erdélynek nem
zeti méltóságát s municipalis szabadságait és szokásait, a modalitásra 
nézve kivannak a KK és RR igen is az Erdélyiekkel értekezni s e véget 
Országos biztosságot is nevezendenek. De hogy evvel légyen kinek 
értekezni, Ő Felségét meg kérik a RR. hogy Erdélynek azonnal Diaetát 
hirdettessen. Már 22 év óíta nem tartatván Erdéllybe Országos gyűlés,12 
a testvér Haza ezen sérelmét Országos rendéin,k ön sérelmekké tészik, 
annyival inkább, mivel Erdélynek jussa lévén minden Országos tiszt
viselőket Diaetán választani, annak jelenleg a Király által nevezett egész 
Magistratusa törvénytelen. Hol találjon a Testvér ílaza pártfogását? ha 
bennünk nem. Ezt az egész gyülekezet hangos éljennel fogadd; rokon 
szeretetre buzdult Erdély eránt. Most hisszük, miénk az erdélyiek szive, 
miénk Erdély s Hazánk ereje izmosodva nő.

Januar 31-én B ernáth  a praeferentialék és propositiók ügyében; 
K öltsey  a magyarul alkotandó törvény ügyében gyönyörű válasz javalla
tokat olvastak. — A Fő Rendek Napló könyv vitelére való további fel 
szólitásától sajnálkodva felhagytak a Rendek. S iskovits a vallásos sérel
mek tárgyában ki rendelt küldötség jegyző könyvét fel olvasá — derék 
munka — mind ez dictaturára botsáttatott.13

Ugyan tsak Január 31-én és Febr. 1-én az Urbarialis munka 7-ik §-sa 
jővén vitatás alá, az usu fructuationak szabad adása vevése nevezetes 
többséggel elfogadtatott. Ennek nem olly tsekélly haszna felől, mint 
gondolnók, lehetetlen vala a vitatások alatt meg nem győződni. Sok 
követ tsak azon világos meg eggyezéssel állott ezen végzésre, hogy azt 
léptsőnek tekinti jövendő szebb reményekre, a proprietást is meg adni 
kívánván, ha majd ezen kérdés elő fordul. Ha ez most nem menne is 
keresztül, két három év alatt a köz véleménynek bizonyosan engedend, 
s a Magyar Aristocratia az egész történetben példa nélkül lévő azon 
nagy szivüséggnek adja bizonyságát „hogy nem mint más nemzeteknél 
volt, a nép vagy idegen hatalom impulsusának, hanem tsupán ön igaz
ság szeretetének engedve önként nyulyt felebarátinak engedélyeket,“14

12 A z  u to ls ó  e rd é ly i  o r sz á g g y ű lé s  1811-ben o s z lo tt  szé t.
13 L. 146. s köv. 1.
14 A  ja n . 28— 30-i k e rü le t i  ü lé s e k  tá rg v a lá s a in a k  ré sz le te s  is m e r te té s e  a 

132. 1.-tól.
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d)
B. Veselényi 2 2 - ik  Januar Beszédje,15 *

Küldethetnek s küldessenek e most elől[eges] sérelmek Ö felsége 
eleibe s mi módon vétessenek fel a kir. elő adások, ezen kettős tárgyba 
szólván, a praeferentialékra nézve: 1825-ben a propositiok közzül az első
ben igaz a praeferentialék fel terjesztése előtt ereszkedtek bele, de azt 
akkor tehették; mivel az első propositiónak, melly a koronázást foglalta 
magába,18 hamar lejendő el végzését látták, nints ezen eset most, midőn a 
kir. elő adások olly szoros kaptsolatban vágynak, hogy azoknak egymás
ból follyó hosszú lántzát, minek utánna meg kezdjük, más tárgyakat fél
ben szakasztani, s külömbözőket belé fűzni nem lehet. 1830-ban nem 
ereszkedtek a RR. a -kir. propositiok harmadikába,17 minek előtte a praefe- 
rentialékat fel terjesztették volna, holott annak természete az időre 
nézve sokkal kevésbé vélt haladékot szenyvedő mint a mostaniaké. 
Ezen fontos sérelmek előlfcges] felterjesztése már két ország gyűlésén az 
egybe gyűlt RR. által szükségesnek esmértetett, és azt most nem olyan
nak nézni — következlenség lenne annyival inkább, mivel orvoslások 
nem történt, annál fogva a sérelem súlya még az ólta is nőt. Nem tsak a 
múlt Ország gyűlésen, régebben is szükségesnek tartották az Ország 
rendei leg érzékenyebb sérelmeiknek, ő Felségétől mindenek előtti or
voslását kívánni, több illyetén eseteket és törvényeket el halgatván, tsak 
az 1583-ik 1-ső igen nevezetes törvényt említem, hol sérelmeiknek sok
szor s rég ólta kért eltörlését minden Contributio tovább adása meg 
tagadásának hatalmas eszköze által követelték.18

Ha az volna a kérdés, vétessenek e fel a kir. előadások vagy nem? 
ha az RR kir. elő adásoknak az elől sérelmek fel terjesztése orvoslásáig 
történendő fel függesztését kívánnák, úgy az Ország birálya által fel 
hozott ellen vetések hellycken volnának. De mennyire értem, nem ez az 
RR szándéka. Nem akarják ezen sérelmekért a kir. elő adásokat el 
mellőzni, tsak egyben akarják azokat ezekkel kötni. Bizonyságára ennek 
már ezen órában az RR. a kir. elő adás 1-ső pontjában belé ereszkedtek, 
kerületi Ülésekben azt dolgozásaik tárgyává tették. De szinte azon tör
vény parantsolja azt is, hogy minden Or[szág] gyűlésén, minden sérel
mek általánosan s el múlhatatlanul orvosoltassanak. Nem az országos 
rendektől függvén az Or[szág] gyűlésnek mikori bevégzése, soha sem az 
Ország rendei az okai ha azon törvény ezen részének elég nem tétetik, 
s azért nem is szenyvedheti kárát ama törvény nem általok történt végre 
nem hajtásának. A király az Ország gyűlést bé végezheti s bé végzi, ha 
ezen tette ama törvénynek nem tellyesitését az Ország rendei kárára 
okozta, nem lehet hogy a közelébbi Orjszág] gyűlésen ugyanazon tör
vény megint az ő hasznára s ezeknek hihető ujj kárára magyarázhassák; 
és logical következésnek látom hogy ha egy Örfszág] gyűlésen félben 
hagyatott a Kormány valamit, aminek bé végzését a törvény tisztán 
parantsolja, a közelebbi Ország gyűlés ama félben szakasztott mivnek

15 L. 114. 1.
18 K a ro l in a  A u g u s z ta  k irá ly n é  m e g k o ro n á z á sá t .
17 A z  u jo n c m e g a já n lá s b a .  (E z  o r sz á g g y ű lé s  írá sa i, 26. 1.1
18 A z  1583. év i I. te .-b e n  a r e n d e k  k é t  é v re  p o r tá n k é n t  k é t-k é t  f o r in to t  

a já n lo t t a k  m eg , a z o n b a n  o ly  fe lté te lle l,  h o g y  ez  id ő  a la t t  a k irá ly  s c re 'm e ik e t  
o rv o so lja .  E g y sz e rsm in d  h a n g sú ly o z tá k , h o g y  a jö v ő b e n  a d ó t  n em  a d h a tn a k ,  ha  
rég i s z a b a d s á g u k a t  h e ly re  n e m  á ll í tja .
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további folytatásán kezdődjék. Mellyekért illőnek s szükségesnek látom 
hogy az elől[egesj sérelmek ő Felsége eleibe most terjesztessenek.

Ha a kir. elő adásokban az 1-ső és 2-ik pont nem olly móddal van 
egybe kötve, hogy azok eránt az együtt történendő Sanctio fejeztetik ki, 
melly tsak az Orjszág] gyűlése végén történhet, — a 3-ik t. i. az adó 
biztosi tárgyat illető pont eddig nem volna külön s a Sanctio, az ország 
gyűlésének bé végzése után téve, úgy leg kisebb aggodalmam sem lenne 
sőt a kir. elő adásoknak mind szava, mind reményt nyújtó tartalma 
lelkemnek leg mélyebb érzéseiben rokon vissza hangzást találna, s 
tökéletesen meg egyezne azon gyermek korom ólta vallott hitemmel, 
szivem leg forróbb óhajtásával, hogy t. i. az önkény járma senkit se 
nyomjon, a törvény paizsa mindenkit egyenlően védjen s az addig el 
nyomottak sorsa emberi léthez illővé váljék. Ezeknek tzélzását lehetet 
volna mondom külömben a kir. elő adásokban szemlélnem, mert ugyanis 
leg előbbis az Urbáriumot tévén a munkálkodás tárgyává, az addigi 
Provisorium hellyébe19 törvényt akar állítatni, — szép jövendőre mutat 
ez N[agy] M[éltóságú] Fő RR., a provisorium kedvellése, vagy azokkali 
fel hagyás bizonyos hév mérője egy uralkodás törvényt követni vagy 
el gázolni kívánó törekedésének.

Határtalanságot szerető uralkodásnak minden provisorium drága 
kintse mert ezen körben mozoghat önkény szabadon, s ezen gyenge gátot 
törheti leg könyebben által, korlátozó polgári intézetek iránti hodolást 
mutat, ha egy uralkodás provisoriumokat el törleni kész. A provisoriu- 
mok veszedelmességéről, s arról szólván, hogy az Urbárium tárgyába 
nálunk záros, és eredetileg nem törvényből származott provisorium 
létez, légyen szaabd elő adásom sorából kitérnem, s e tárgybéli provi- 
soriorol közelebbről szóllanom.

Év könyveinket vizsgálván, meg kell vallanunk, hogy a parasztság
nak sok viszontagságokat és nyomást szenvedett sorsán mostan ural
kodó Házunk eleitől fogva segíteni kívánt. Sok ízben szóllitották fel 
királyaink az ország rendéit, de fájdalom! s szégyen kevés sikerrel. 
Több nevezetes tanúsággal tellyes eseteket, és törvényeket sem említ
vén, tsak az 1764-ik dologra vagyok bátor N[agy] Mféltóságú] fő RR. 
figyelmét vezetni, akkor ditsőségesen uralkodott királyunk, Mária 
Therézia szívre hatólag szollitotta fel az Országosan egybe gyűlt RR.. 
hoznának az Urbáriumra nézve tzélirányos törvényeket, segítenének 
nem tsak szóval, de már valahára tettel is, a parasztság nyomorult sor
sán, és találnának oly módokat, mellyekkel ő Felsége is ön Lelkiesmére- 
tét meg nyugtathatná. Nem visgálom miért, de kevés rész vételt talált 
ezen fel szóllitás; sok más tárgyak annyira el foglalták az Ország figyel
mét, s idejét hogy az Urbárium és parasztok sorsára nézve semmit sem 
tettek. Keresztyéni kötelesség szerént tehát igy szólván kénytelenitett 
M. Therézia Or[szág] Gyűlésen kívül segíteni a dolgon. Igaz, törvény
telenül tette de az emberiség parancsoló javára, melly minden törvények 
törvénye. Flkkor jelent volt meg nemzetünk előtt a Sybilla 9 könyveivel, 
kínált véllek, drágáltuk, el utasítottuk, s hárma a tűzbe repült, sok 
esztendeig országos egybe gvülhetés malasztjai nélkül volt hazánk kény
telen sinlődni.

A múlt század utolsó negyedében Joseph, ezen korának diszete, 
thronon ülő Nagy Férfi, igaz hogy törvénytelen utón, de áldást érdemlő-

1B A z  ú rb é r i  s z a b á ly z a to t  M á ria  T e ré z ia  1767. j a n u á r  23-án  b o c s á to t ta  ki.
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leg el törlötte az emberiség ama motskát a jobbágyságot."0 1790-ben 
magokévá tették az Ország RR. ezen tselekvést, s a parasztság sorsát 
tanátskozások tárgyává tették. Ekkor jelene meg másodszor a sybilla, 
már tsak 6 könyveivel, újra ajánlotta, megint drágáltuk, ismét halál prae- 
dájává lön.

A hellyett hogy a Jobbágyságot el törölvén, annak minden maradvá
nyait is ki küszöböltük, és szenyeit magunkról le mostuk volna, a 
hellyett hogy a parasztokat az önkény és bizonytalanság azon terheitől 
meg mentsük, mellyek személyét és birtokát régi jobbágyi helyhezteté- 
senek következésében, nyomták, a ditső mivet fél szegen hagytuk, 
hosszú időkre nyúló 42 évekig haladó küldöttség tárgyává tettük.20 21

Most újra előttünk áll a Sybilla 3 utolsó könyvével. Ne idézzük el 
magunktól és ne engedjük hogy ezeket is tiizbe vesse, mert a menyekre 
mondom, amelly láng azokat hamuvá tészi, magunk és maradékunk 
személlyét és birtokát emésztendi el.

Botsánatot kérvén hogy ezen el térésem által a N [agy] M [éltóságú] 
Fő RR. béketürésével vissza éltem, követem félbe hagyott elő adásomat. 
A kir. előadások, minek utánna az első pontban a provisorium el törlé
sét kívánják, a másodikban a törvénykezésre nézve utasítanak az 
önkény meg szüntetésére, s a Crimin[alis] Codex ki dolgozását vévén 
tzélul, olly tárgyban kívánnak javítást, mellyben a leg nagyobb sérelem 
létez, az t. i. hogy nem tsak törvénybeli hijjányok vágynak, de nintsen 
is törvény. Mi lehet ennél törvényesebb törekedés? vannak olly lelkes 
szavak itt a kir. elő adásokban, mellyek tisztán ki fejték, hogy a paraszt
ság helyzetét nem tsak javítani, de biztossá is kell tenni, hogy az ő 
kötelességeit szint úgy mint jussait el kell határozni, és hogy azon kettős 
nehéz jármot, melly léteiét keseríti, az önkényt a bizonytalanságot 
örökre szét kelletik törni.

De ha meg tekintjük hogy ezen kettős nyomás honnan jön s hogy 
annak el enyésztése kinek kerül áldozatokba, meg kell vallanunk, a 
parasztot nem tsak az Urbárium terheli, nem tsak a földes Ura nyomja 
vagy nyomhatja, hanem szint ollyan vagy talán még nagyobb sujja alatt 
nyög a kormánynak, a köz tehernek. Azon minden értéket fellyül múló 
s elemésztő károsodásokat, mellyek a katona tartás önkényessége által 
okoztatnak, nem a földes Urak, hanem egyedül a kormány orvosolhatja. 
Hasonlolag azon önkény, melly a kereskedési gátlások s a miatt okozott 
pénz meg szűkítése által a parasztnak minden iparkodásait sikeretlenné 
tenni képes, nem a földes úrtól jön, azon is tsak a kormány segíthet. 
Fájdalom! mind ezen a parasztra több felől ható nyomásnak tőben 
hasznát aratják, azért áldozatokban kerül annak el törlése. Ha a földes 
Ur a parasztnak hellytelen terheléséből hasznot vesz, igen is illő, és 
szükséges hogy illy átok terhelt hasznát fel áldozza. És bizonyosan 
készek is vagyunk mi erre, de szint olly illő és szükséges, hogy a kor
mány is hasonló nemű hasznáról, le mondjon, külömben azt kellene hin
nünk, hogy tsak a mi költségünkéi és kárunkal akarja a parasztot jobb 
karba tenni és talán tsak azért hogy az önkény eddigi utján maga szá
mára tőlle annál többet vehessen. Ez azon aggodalom, mellyet gerjeszt-

20 1785. aug. 22.
21 A z  1790/1 -i o rsz á g g y ű lé s  t á r g y a l ta  u g y a n  az  ú rb é r  k é rd é sé t ,  a z o n b a n  

m e llő z v e  m in d e n  lé n y e g e s  re fo rm o t ,  M á ria  T e ré z ia  s z a b á ly o z á s á t  az  1792-i 
o rsz á g g y ű lé s ig  é rv é n y b e n  h a g y ta ,  a  v i tá s  p ro b lé m á k  m e g o ld á s á t  p e d ig  a  r e n d 
sz e re s  b iz o t t s á g ra  b íz ta .
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hét az, hogy a kir. elő adásokban az Urbariom és törvénykezési tárgyak 
sanctio alá kívántainak, ami csak az Ország gyűlés végén történhetvén 
minden más tárgyak ezen diaetárol el >— úgy lehet hosszas időkre halasz- 
tatnak. (Erre a N ádor kénytelen volt fel esmerni hogy jobb lenne ha ez 
nem volna a propositiókba.)

Jó Magyar Szív  szűk mellyben nem lehet, az igazi hazafinak keble 
elég tág a bizodalom hű érzésének bé fogadására, de tsak úgy ha a 
parantsoló értelem vezeti oda; valamint nyílt szív  kész bizodalomra 
gerjedni, szintúgy az okosság tiszti, tsak akkor táplálni azt, midőn 
biztos okát látja. A bizodalom olly növevény, mellyet szép szó s Ígéretek 
ollykor csillámló sugári nem sarjaztatnak. Csak a tiszta szándékot bé 
bizonyító tettek hosszú sora, s a követeltség élesztő melege növelik azt, 
de az bizonyai óriási fává is nőtteti.

Ha a magyarnak nem lehetett mindég szerentséje, hogy ezen jól 
tévő meleg nyílt szivére hasson, nem tsudálhatni, hogy ahol meg fontolás 
aggodalomra mutat utat, szép szavak nem gerjeszthetnek benne tökélle- 
tes bizodalmát.

Meg győződésem szerént illyetén aggodalom oka annak, hogy az 
RR. a kir. elő adások rendében meg nem nyugodnak, s hogy óhajtják 
az Urbariálét, Commerciálét és Contri[butionale-J Commisariaticumot 
egybe foglalva terjeszteni ö  Felsége eleibe, mellvek együtt és tsak 
eggyütt eszközölhetik a parasztság jobb sorsát, s önkény alólli ki mene- 
kedését.

Részemről óhajtóm az Urbariálénak mindenek feletti felvételét, de 
tsak úgy, hogy a Contri[butionale-J Commissariat[icum] nyomban 
kövesse s eggyütt váljanak törvénnyé. Ezek után kívánom azon tárgyak 
előleges ki dolgozását, mellvekben lehet az önkénynek azon más nemeit 
meg semmisíteni, mcllyek még a parasztott terhelik, Miilyenek főképpen 
a Codex Crimirralis és a kereskedési tárgyak.22

52 V . ö. K a rd o s  S .: B á ró  W e s s e lé n y i  M ik ló s  é le te  és m u n k á i ,  B u d a p e s t,  1905. 
I. k. 168. s köv. 1.
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14.

a)
1833 január 23

A főrendek ülésének folytatása.
Tárgy: Az elöleges sérelmek vitatása. [I.J Erdély és a véghelyek 

visszacsatolásának kérdése. [II.] A só árának megszabása.

h)
1833 január 24 

A főrendek ülése.
Tárgy: [I.] A rendek által előterjesztett további sérelmek meg 

vitatása. [II.] A főrendek üléseinek külön naplókönyve.

c)
1833 január 25—26

A főrendek üléseinek rövid ismertetése.
Tárgy: A viszontizenet megszerkesztése.

d)
1833 január 28 

Kerületi ülés a rendeknél.
Tárgy: A főrendek által el nem fogadott hat pont közül az első 
három: [I.] az országgyűlés elhalasztása, [II.] az elöleges sérelmek külön 

felterjesztése, [III.] az Operatumok sorrendje.

a)
Folytatás a Fő RR. 23-ik Januariusi Ülésének.

[I.] Olvastatván az elöleges sérelmek egyes pontjai, ezek között 
érdekes vitatásokra nyújtott alkalmat Erdély vissza csatolásának 
kérdése.

A Fő Pohárnok és Szegedi Fő Ispány úgy vélekednek hogy ezen 
sérelmet nem lehet illy formában fel terjeszteni, mivel egyébb aránt is, 
már a múlt Ország gyűlésen ez eránt kir. Válasz érkezet,1 és igy sérelem 
lenni meg szűnt s csak mint kívánság álhat, mellyrc nézve szükség min
denek előtt az Erdélyieket általlánosan ki halgatni, ehez a Pétsi püspök 
még azt adá hogy az Erdélyieknek 1790-ben a M[agyar] Or[szá]gi RRhez 
intézet kérelme, Erdélly politicus szabad léttének diplomába leendő bé 
iktatását tárgyazta,2 hogy abból nem lehet azt következtetni, mint ha 
Erdélly M [agyar] Or[szág]gal öszvc kaptsoltatni kívánt vólna.

1 A z  1830. d ec . 2-i k irá ly i  le i r a t  a v is s z a c s a to lá s  k é rd é s é t  a re fo rm b iz o ttsá g i  
m u n k á la to k  k ö ré b e  u ta l ta .  (E z  o r sz á g g y ű lé s  Írása i, 414. 1.)

2 A z  1790/1-i m a g y a r  o rsz á g g y ű lé s  Ira ta i  (A c ta ) ,  38. s k ö v . I.
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B. V eselényi az 1790-ről tett említést igaznak esmeré ugyan, de 
állítja hogy általlánosan szorosabb kaptsolatról vala szó s ez az 1791-ki 
Erdélyi Diaeta bizonysága szerént köz óhajtás s az eggyesülés kivánata 
olly eleven volt, hogy a M [agyar] Or[szá]gi Diaetára küldött követeknek 
az egyesülés hátráltatásával vádolt egyike visgálatért, s ha vétketlennek 
találtatna betsülete hellyre állásáért folyamodván,3 s az RR. el esmerték 
hogy illy tett nótát érdemlő volna, s bár a figyelem egvébbre vezetése 
s más okok miatt a nagy óhajtásnak silány szüleménye lett, de meg 
maradt az egyesület óhajtása s az kivált egy két év ólta a hazafiak jobb 
részének főbb törekedése, mint ezt az alsó Fehér Vár[me]gvének 
közelebbi kör levele is bizonyítja.

B. Bethlen D omonkos hasonló értelemben szól lőtt.
Az Ország Bírája diplomaticai adatokkal erőssitette, hogy a 

M [agyar] koronának jussa olly világos, hogy az leg kissebb kéttségbe sem 
jöhet, s erre nézve nem is lehet többé ki halgatásnak hellyt adni. 
A kaptsolat modalitására nézve mind azon által, mind azért, mivel 
Erdélynek mint municipalis szabadságokkal és különös törvényekkel 
bíró derék lelkes nemzetnek méltósága meg kiványa, mind azért mivel 
a rokon testvéri szeretet ezen gyengéd tekintetett parantsolja, szüksé
gesnek tartja, hogy Erdéllyel kimerítő értekezés történjék, a nélkül 
azonban hogy a Magyar korona jussa kérdés alá botsáttatnék. S itt sem 
kevésbé a haza jussaira, mint Erdéllynek nemzeti méltóságára nézve, 
oly szép elveket fejtet ki az O rszág Bírája hogy Β. V eselényi köteles
ségének esmérte az Erdélyiek nevében nekie nyilvános köszönetéit 
tenni, mellynek hellybe hagyása egy hangos éljenbe hangozott.

H orváth Fehérvári püspök nem tudja hogy Erdély a kaptsolat 
sürgetésére tellyes hatalmú levelet adott volna valakinek, sem esedező 
kérelmet nem olvasott. Egyébb aránt is nem érti mi szorosabb kaptsolat 
kívántatik, mint a melly költsönös szabad kereskedés, egy Fejedelem 
kormánya s a hazának közös védelme által már valósággal fenn áll, sőt 
törvénye is van Erdélynek 1791-ben hozva hogy ad normam aliorum 
provinciarum non gubernabitur.4

B. V eselényi: Igaz, de ezen M [agyar] Országot érteni annyival 
kevésbé lehet, mert ennek is hasonló törvénye van, valamint azon más 
törvények se, mely Erdélyt hogy más országokkal nem fog eggyesitetni 
biztosítja, mivel ugyan azon törvény M[agyar] Országhoz! tartozását el 
isméri, az óvás, hogy erővel és saját jussai el törlésével nem fog ide 
tsatoltatni, nagyon természetes, de hogy szabad nemzethez illő összve 
kaptsolását, vagy egy törvény tiltaná, azt kereken tagadja. Flogy folya
modással kellene Erdélynek egyesülési akaratját ki jelenteni, kész 
a felelet: tenné, de ezt tsak az országosan egybe gyűlt Erdély tehetné, 
hogy pedig 22 év ólta szenyved fonnyasztó álom kórságba, annak Erdély 
nem oka, végre hogy két nemzet eggyé válása nemcsak azokban áll, 
mellycket a püspök fel hozott, erre olly könnyű, hogy szinte bajos 
felelni, tsak ugyan azon polgári alkotmány egyesit két nemzetet.

G. Z it s y  K á r o l y  azt tartá, hogy már a múlt Or[szág] gyűlésen elő- 
leges sérelmeknek értetvén ezen tárgy, nem változtak oly kedvezőleg a 
körülmények hogy most hasonló tekintetbe ne jönne. Egyébb aránt

3 Fekete Ferenc kérte az erdélyi országgyűlés 1791. jan. 18-i ülésén tisztá
zását a gyanú alól, mivel annak beigazolódása esetén „méltán haza rontónak“ 
nevezhetnék. (Az országgvűlés Jegyzőkönyve, 1832-i kiadás, 108. 1.)

4 Az 1791. évi 6. te. ‘
K ossu th : ()is/á{*íí.yűlt':si tmlósííiások.9
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szabad kapcsolat jele e az? hogy a határok vám tisztek által ostrom zárba 
tartatnak, s a sónak nem engedtetik szabad árulása.

A N ádor úgy végzé be ezen érdekes tárgyat hogy a magyar korona 
jussa igenis oly világos, hogy arra nézve ki halgatásnak többé hellye 
nem lehet. De nem tsak egyik fél hasznát kell tekinteni, a modalitásra 
nézve tehát az Erdélyi Urakat annyival inkább ki kell hallgatni, mivel 
nekiek külömböző törvényeik municipális szokásaik, nevezetesen pedig 
a hit ügyében különös szabadságaik vannak. Ezeket egyeztetni kell, ne 
hogy az mondathassák hogy a nagyobb test a kissebbet el nyeli.

A Nádori és Banális hatalomnak a vég hellyekre nézve kért visza 
állítása tárgyában a Fő Pohárnok régi törvényeink tengerébe gyakorlott 
búvárkodásainak gyümöltsét elő adván azt mutogatá, hogy a vég hellyek 
kormánya úgy van, mint ahogy lennie kell. Szegnia városára nézve pedig 
a Bán állitá, ez  olly szegény város hogy ha a katonai kormány által nem 
gyámolitatnék, lakosainak ki költözniök kellene.

[II.] A Só tárgyában
A Fő Pohárnok kérdé, hogy lehet ezen tárgyban ujjabb fel írást 

tenni mi utánn a múlt Orfszág] Gyűlésnek éppen utolsó előtti üléséből 
tétetett fel írás,5 6 Kir. Válasz pedig, még nem érkezett, de nem is érkez
hetett eddig.

Pécsi Püspök ellenzé egy tárgyban az ismételt felterjesztéseket. 
Annyi kir. válaszok után ha hosszasan szóllunk. ujj erősségeket kellene 
fel hoznunk, de ha tsak alázatos könyörgéssel járulunk a Felséghez, 
röviden kell esedezni. Sok van itt szigorun. A Felség nem tesz tagadást, 
sőt meg esméri az Ország jussát hanem tsak az 179Í-ki t. ez.8 záradékját 
alkalmaztatja, a fel forgó környölményekhez; a KK. ugyan azt mondják 
hogy a törvények magyarázatjának hatalma közös, igaz ez általánosan, 
de nem rendkívüli esetekre nézve, pedig mutassák meg hogy most nints 
illy eset. Az RR. ugyan ide akarnák vonni az 1741-ik 22-ik t. ez. értelmét,7 
de az tsak az adóról szóll, s ha azon Czikkely értelmét a Sóra is ki akar
ták volna terjeszteni, az Ország rendei bé tették volna az 1791-ki 
Czikkelybe.

G. Károllyi G yörgy: A sérelem fel terjesztését sürgeti minthogy 
már e részben a világ ítéletére is kéntelenek valának a RR. hivatkozni.

A T árnok ugyan más törvényt kívánna, mint az 1790 : 12-ik,8 de még 
az igy van, a kérelem útja maradt fel. Emlékezetbe hozá hogy II. Leopold 
nem engedte az országnak só iránti követelt jussát a diplomába foglalni,8 
s állítja hogy tsupán kegyelemből állott a törvény czikkely alkotására 
s hogy a rendkívüli esetek nem status, hanem a kir. kintstár szükségeire 
értetődnek, amit tsak maga a Felség ítélhet meg. Erre

5 Az 1830. dec. 22-i ülésből, amelyet az ünnepélyes záróülés még aznap 
követett. (Az országgyűlés Írásai, 551. s köv. 1.)

6 Az 1791. évi 20. te. szerint a só ára országgyűlésen kívül csak rendkívül 
súlyos körülmények között emelhető fel.

7 A rendek az „extrema urgens necessitas“ fogalmát az 1715. évi 8. és 1741. 
évi 22. te. értelmében akarták meghatározni, amelyek szerint országgyűlésen 
kívül, concursuson csak hirtelen ellenséges betörés, vagy rögtöni háború esetén 
lehet adók felől határozni. (Iratok, I. k. 22. 1.)

8 Erre az articulusra, amely szerint a törvények meghozatala, e'törlése cs 
magyarázása a király és a rendek közös joga, az alsó tábla a rendkívül sürgős 
eset egyoldalú meghatározása ellen érvelve hivatkozott. (Iratok, 1. k. 22. 1.)

“ Az 1790. szept. 21-i leiratot 1. ez országgyűlés Iratai (Acta) közt, 184. 1.
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az Ország bírája: igaM, hogy Leopoldina Resolutioban az benne van, 
de feleltek ám az Ország rendéi 1802-ben,10 pedig a Felség világosan nem 
a kintstár hanem a Status szükségére kérte (revera revera! ad status 
necessitates). Status alatt pedig nem lehet mást mint M [agyar] statust 
érteni. Azért minden kétségeskedések el döntésére úgy vélekedik mint 
G. Károlyi.

Fő Pohárnok: 1802-ben két milliót kért a Felség, a RR egy ftál' 
emelték fel a só árát, a hibázó két garast a Felség hozzá adta. Nem a 
só ára terhes hanem a törvény czikkelyek terhesek — est poena peccati! 
M[aria] Therezia 15, később 8 xral le szállította a só árát, Jósef 3 xrral,. 
bé akarták tenni a koronázási diplomába, most el mondhatják mea culpa 
— si tacuissent, ι— Ezt az Országbirája nem tagadá ugyan, de ellenben 
azt tartá, hogy mihellyt az Or[szág] gyűlésen vetetett fel már nem lehet 
a kintstár, hanem az Ország szükségéről szó. Ezen egész kérdésben az 
Ország jussára nézve a leg gyönyörűbb elveket fejté ki az Ország bírája.

Végzés: A sérelem némelly szigorú kifejezések lágyitásával meg ált.

b)
Januar 24-én Fő RR. Ülése.

[I.] Az Arany ki vitele tárgyában G. Majláth, Örményi és Bede- 
kovszky ezt már kir. válasz által döntetnek, — a T árnok és Révai a 
bányászi munkára tartozónak vélék. Az Országbíró ellenben állitá hogy 
a M [agyar] kamarának függetlenségét tsak ugyan nem lehet meg 
mutatni, s a sérelem áll.

A Magyar nyelvet illető czikkely ki hagyatott. A Fiscalisi jószágok 
eollátiója tárgyában B. Szepesy a kir. ígéretre hivatkozott s állitá hogy 
nem lehet a Felségnek azon hatalmát tagadni hogy annak adja akinek 
akarja. A sérelemhez ha ragaszkodunk eggyes dátumokat kellene fel 
hoznunk.

Az O rszág bírája: Igaz, hogy a javak adományozása melly a kir. 
méltóság állapításától fogva mindég annak tulajdona volt, törvények 
által nem Írathatott annyira körül, hogy az érdemeknek el ismerése 
nem a kir. ítéletre lenne bízatva. Ellenben a törvény hozás ezélzása az 
érdemek jutalmazása volt. Régentcn nem voltak a Fiscus jusai illy széle
sek. István idejében kiki magva szakadtára is szabadon rendelkezőt 
jószágairól. Ezen jus később a végre szorittatott összve hogy a Király
nak több forrásai légyenek az érdemek jutalmazására. A törvény ezen 
tzélzása nem tellyesitetvén, omninó substerni débet grave istud constitu
tionale gravamen.

A N ádor azt feleié Szepesynek nem tanátsos a Rket eggyes esetek 
elő hozására kihívni; de azért nem lehet mondani hogy mindég tsak 
pénzért adatnak, mert az utolsó háború után ingyen adományok is 
történtek.

A nevetlen vád tárgya a Criminalis Codexre halasztatott. Eggyes 
kevésbé érdekes változtatások a viszon üzenetekből láthatók.

Az Ország gyűlésének Pestre által költöztetése kérdésében a 
Tárnok, (Eő- Lovásznok és más némellyek az azonnali által költözésbe 
nehézségeket láttak, de B. Veselényi és utánna az Ország bírája az RR. 
kívánságát támogatták. A Nádor szintén eszerént jelentette ki a végzést.

A só Ar a  Ä8 A t ö b b i  s é r e l e m

10 Az 1802. jún. 28-i felirat az országgyűlés írásai közt, 46. 1.
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tsupa az fel írásnak ezen szava „promittere“ hellyet ezt „declarare“, 
kívánván tétetni.11

A Tárnok félt „brumali tempore“ költözködni, de V eselényi meg 
nyugtatá hogy ha mindjárt fel terjesztetik is ezen kívánság, nehezen 
lessz az Ország Rendéinek szánra szükségök az ált költözködésre.

[II.] Olvastatott a Fő RRket Napló könyv vitelére felszóllitó izenet.
G. Erdődy Károly és B. V eselényi a kívánság tellyesitése mellett 

szóllottak, az ellenkező véleményen lévők két részre oszlottak, egyik 
rész az egész kívánságnak ellene volt u. m. Érsek Klobusitzky, püspök 
Jordánszky és Fő Pohárnok, ki nevezetesen azt sem hasznosnak sem 
szükségesnek, sőt veszedelmesnek tartá s erre nagy nevetés támadott, 
mcllyrc a szónok a halgatók felé fordult Horatznak eme szavaival: 
risum teneatis amici. G. Károllyi G yörgy pedig meg mutatá hogy hasz
nos, szükséges, de nem is veszedelmes. A más rész magát a Thesist 
pártoló, hanem az Ország Gyűlési rendszer elszerkeztetésére tartozó
nak véli, igy a Tárnok, G. Vay Ábrahám, és G. Fekete.

Az O r s z á g  b í r á j a  a törvény hozó hatalom gyakorlásának eredeti 
alkotmányos typusát, melly az országos rendeknek egységén alapul 
velősen ki fejtvén attól tart hogy az első lépés lehetne a statusoknak 
jövendő el különözésére.

A N ádor eggyesitvén ezen véleményekben foglalt erősségeket, a 
végzést a szerint nyilatkoztatá, hozzá adván hogy vajmi nehéz valamely 
első lépésnek azon iránnyát meg tartani, mellyre előleges tzélzás vala, 
hogy gyakran olly következéseket hozhat maga utát'n, mellyek igen 
távol voltak az állapítás szándékától.

c)
Januarius 25-én és 26-án Fő RR. Ülése.

Ezen a napon a már magyarul készített viszon üzenetek szerkezteté- 
sének rostálásával foglalatoskodtanak a Fő RR. Itt többnyire stylusról 
lévén szó, kevés érdekes történt, kivévén hogy az ország bírája több
nyire magyarul szóllott s az ország jussaira meg eggyes ki fejezésekre 
nézve is illő tekintettel volt, igy p, o. Erdéllynek vissza tsatolása tár
gyában kérelem említhetvén, azt kívánsággal javallá fel tseréltetni, mint 
hogy a kérelem szó, nem foglalja magába a jusnak képzetét. — Által 
küldetvén ezen viszon izenetek az RR Táblájához,12

d )

Januar 28-án Kerületi ülés tartatott.
Elölülők Deák (Szala), Almásy (Szepes.)
Fel olvastatván a Fő RRnek azon viszon izenetjök, melly az elől[egesl 

sérelmek, és kir. elől adásokra küldendő válasz egybe kaptsolt tárgyak
ban készült,13 azon pontokat, mellyekben a Fő RR. meg nem egyeztek,

11 A rendek szerint a király 1830-ban megígérte, hogy intézkedni fog az 
országgyűlésnek Pestre való összehívása ügyében. (Íratok, I. k. 9. 1.)

12 Jegyzőkönyv, I. k. 130. s köv. 1.
13 Iratok, I. k. 27. 1.
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hat felé osztá a presidium. 1-ör kívánják a Fő RR. hogy az Ország 
gyűlésének az epe mirigy miatt történt el halasztása eránti említés ki 
maradjon.

2- or: Hogy az előlfeges] sérelmek különös fel írás utján terjesztes
senek fel.

3- or: Hogy a Rendszeres munkák illy sorban vétessenek fel: 1. Urba- 
riale, 2. Codex Criminalis, 3. Contributionale Commissariaticum, 4. Com- 
mericale cum Codice mercantili.

4. hogy a junctimtól áljának el a RR. s az említett 4 munkálatok 
eránt csupán az jelentessék ki, hogy azokat praeferenter kívánják fel
venni. 5-ör: Hogy a szomszéd örökös tartományokkal kívánt alku kötések 
véget kért biztosság ki rendelésire szükség nints.

6-or: Hogy a fel írásnak utolsó szakassza melly a junctim szó értel
mében öszve kaptsolt munkálatok végső el döntéséig minden végzéstől 
fen tartja a vissza léphetést; maradjon el. — Az így egyszeriizött kérdé
sek pontonként vétetvén vitatás alá,

[I.] A Cholera eránti említés kérdésében hogy igen kis többséggel 
állott meg az RR. előbbi többsége, már meg iránk. Mulattató volt,

Majthényi (Hont) enunciatiója, ki igy szóllott: Emlékezzenek meg 
az RR. hogy zárkóztunk egymástól, én ismérek férjfiakat kik igazi hon 
szeretettel buzognak a hazáért, de készebbek lettek volna bár melly pal
maris törvényről le mondani, mint a Regalist14 füstölés nélkül kézbe 
venni. És valóban ki a Honti, Nógrádi, Barsi veszteg zárakon át akart 
volna törni, Orfszág] gyűlése után fél esztendővel érkezhetek Posonyba. 
Mert Nógrád oly derék szoross intézeteket tett minden közösülés el 
zárására; hogy miatta majd ehel haltak a szomszéd Elönti parasztok.

Prónay úgy véli, tám a Honti rendelések böltsességét akará Majt
hényi ki tüntetni. De könnyű volt Nógrádnak szomorú példáján tanulni. 
Ha tulságok történtek, azok nem a törvényhatóságoknak, hanem a kor
mány heiíytelen rendelésének tulajdoníthatók.

S iskovicii illy formán tzáfolja meg az említést nem kívánók ellen
vetéseit: 1-ör nem lehetett Dieaetát tartani cholera alatt, — de midőn sar
kalatos elv meg mentéséről van szó, nints környülmény, melly miatt a kor
mány a nemzet egyezése nélkül egy oldalú hatalommal el mulaszthassa 
törvény rendelte gyűlés egybe hivatását. 2-or: Hogy némelly megyék 
köz gyűléseket sem tartottak igaz, de ha eggyes megyék törvényes köte
lességeket el mulasztják, ez nem ok arra hogy a Kormány, s az egész 
Ország is hasonló el mulasztás vétkét kövesse el. 3-or: Hogy hivattunk 
volna bár még sem jövénk vala, erre tsak azt feleli, kiki magáról szóljon.
4-er: Hogy az Operatumok vizsgálatával készen nem valának, itt ismét 
az a felelet, egy két lágy meleg Vár[me]gye halogatása az Ország jus
sainak nem derogálhat.

Pai.ótzy pedig ezeket mondá: Borsod épp a cholera miatt tett felírá
sokat hogy nagy baj van az Országban, a törvényes el látás nem ele
gendő, különös segéd módokról kell gondoskodni, evéget tehát hívja 
egybe a Király az Ország rendéit. A Fő RR. csak kiméllésről gondolkod
nak, de hogy ha magok az RR. is nem viselnék szemek előtt a lehető 
leg nagyobb kiméllést, bizonyosan nem egy két intercaláris sorral ten
nének említést, hanem külöm fel írást rendelnének. Itt Nemzeti princí
piumról van szó, mit mondana a maradék ha év könyveinkben e szomorú 11

11 Országgyűlésre meghívó királyi levél.
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történeteket olvasván, úgy találná hogy még tsak említést sem tevének 
erántok az Ország rendei.

[II.] A második kérdésre egy szóval igv kiáltanak az RR. maradjon 
amint volt, ennek következésében D eák a Fő RR. ellen vetéseit eggyen- 
ként fel fogva, Benvovszkv és Lamotte az 1790-ki valódi értelmét magya
rázva,15 i— Erergényi a felett panaszolkodva hogy mi ólta országunk fenn 
áll, sarkalatos törvényeink nagyobban sértve nem voltak, mint a mostani 
kormány alatt, mások más szempontból a köz akarattal hozott vég
zés erősségeit fejtegették.

Mártzibányi azt mondá hogy [az l]830-ki diaetáról vett hasonlítás, 
mikoron t  i. az RR. tsak az első propositio után vették fel a sérelmeket; 
nem ok: más volt akkor a környülmény; mások le hányták Királyaikat, 
a Magyar Második királyát is meg koronázta.10 Ezen bizodalom viszon
zást kíván.

Komáromy: A Fő RR. magok azt mondják, leg főbbnek kell lenni a 
törvény tekintetének, ez hellyes elv. lm együtt léttünk alatt is azon 
istentelenség gyakoroltatik, hogy a törvény ellen való ítéletre kénysze- 
rittetnek a törvényre meg esküdt bírák, ő is bíró, de lelkiesmerete nyu- 
gott, mert nem távozott el a törvénytől. Ha mások tették lássák. Már 
egyszer Istenesen kell gondolkozni. Az igazság! nem azért igazság mert 
a bíró száján ki jön, ha törvény ellen Ítél a bíró, nyugodt sem az életben 
sem a más világon nem lehet. Ha felülről jó példa jön, ez áldást terjeszt, 
mint a termékeny eső. De igy amint vagyunk vége az igazságnak. Azt 
mondják „Lege et fide“,17 de bizony mi «állunk nec lege nec justitia.

N ag y : Ha az egész világ törvényhozó teste eleibe adjuk is az 1790-ki 
13. t. ez., ezt nem lehet sem okosan se hellyesen más képp magyarázni, 
hanem úgy hogy jussunk lenne egésszen tellyességgel bé sem menni a 
proposiitiókba, mig sérelmeink nem orvosoltatnak, erre leszünk jövendőre 
kénszeritve. Azt mondják a Fő RR. hogy a[z 1 ]825-ki környülmények meg 
változtak, ha bé érjük az akkori theoreticus két törvénnyel,10 úgy theo- 
retice nagyon jól vagyunk, de practice ám nagyon rosszul. Emlékezzünk 
tsak 1830-ra, a diploma kérdésére, sokat bé akartak abba rakni, de tsak 
el hagyták, mert mit ér azt bé rakni, amire már annyin meg esküdtek, 
s meg egy se tartotta. Végtére maradt az Ország integritásának kérdése. 
Őrölt a ministerium, commissiokat rendeltek,19 azt gondoltuk két hét alatt 
Dalmatzia, Gallitzia hozzánk lesz tsatolva, mai napig sem történt semmi. 
Hát ha a recrutával mi is igy tettünk volna, ha itt meg ígértük, otthon 
commissiot rendeltünk volna, ősz tán punctum. Két vége a dolognak, ha 
ők eggyiket fogják meg, mi fogjuk a másikat. — [l]807-ben méltán aggód
tak az RR. hogy az operátumok vagy felvétessenek, vagy el töröltessenek 
mert oda temetődtek 40 éve minden sérelmeink, ez ad commissariati- 
cum, ez ad contributionale, orvoslás semmiben. Vannak itt ollyan sérel
mek is, mellyek bizony sem a montanisticumba, sem a literáriumba elő 
nem fordulnak, mint p. o. az Ország integritása.

10 Az 1791. évi 13. tc.-t, amely a háromévenként tartandó országgyűlésről 
szól, biztosítja az ügyek szabad megvitatását és a sérelmek orvoslását ígéri a 
királyi propositiók megtárgyalása után.

18 V. Ferdinándot 1830. szept. 28-án koronázták meg.
17 Ferenc király másik jelmondata.
18 Az 1827. évi 3. és 4. tc.-kel, amelyek biztosítják az alaptörvények, külö

nösen pedig az 1791. évi 13. te. érvényességét.
18 Az 1830. évi 5. te. értelmében.
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T ursztvanszky Kanonok úgy véli, el távozunk a rendtől, nem tagad
ják a fel küldést, hanem fsak külön papiroson kívánják a Fő RR.

P á z m á n d y : Sőt el nem távozunk, mert akarjuk hogy egy papiroson 
menjen fel a propositiókra adandó válasszal, még pedig ezeknek homlo
kán úgy hogy aki olvasni akarja elébb légyen kéntelen a sérelmeket 
olvasni. Az initiativa jussát is meg kell mutatni.

S á g h y  Kanonok úgy vélekedett, ezen sérelmek nem ujjak, már azo
kat sok propositio meg előzte, ideje hogy egyszer ezek is meg előzzék a 
propositiót.

Rohontzy köszöni Sághy véleményét, tsudálkozik ellenben hogy az 
egyházi beneficiumok törvénytelen taxáltatása is a sérelmek közzé lévén 
foglalva, Tersztvánszky még a maga javára sem vigyáz.

[III.] Harmadik kérdés a sor.
Borsitzky nem álhat a fő RR. sorára, mert azon munkálatok, mely- 

ivekben a Kormány kénytelenittetnék engedni, feledékenységbe merittet- 
nek. Azt mondják, személlyes bátorság első dolog s ezért vegyük fel a 
büntető törvény könyvet. Ha Americának vad nép lakta szigeteiből 
most jönnénk elő, igaza lenne a Fő RR., de mi tsak meg vagyunk vala
hogy, nállunk is meg büntetik a vétkest, s nem fordul fel a világ, ha igy 
maradunk, míg a Criminalis codexre rá kerül a sor. Más ama ezélzás, 
az t. i. hogy indirecte bé vigyenek a juridicumba, ekkor majd jő egy 
resolutio: elég, egy esztendőre menyetek haza. Arra sem áll, hogy az 
adó biztosi munka légyen a második, igaz fel forog ott a nép haszna, 
de sok részben a mi erszényünkre. A nép hasonlít egy spongyához, mi 
adjuk belé a vizet, a ministerium pedig neki megy s ki nyomja.

Bkzerédy elesméri, sok hijjány van a Criminaléba, de több az RR. 
által ki tűzött 3 munkába, a törvényhozás szebb kötelessége vétket tá- 
voztatni, mint büntetni, itt is első dolog tehát a jó erkölts mellyet a sze
génységet követő elvetemedés ront, emeljük a népet jobb s biztosabb 
létre, gyökeresebben lesz segítve mint ha büntetés által terhelnők. Ter
mészeti rend szerént is a Commissariaticum előtt kell lenni a kereskedési 
munkának, az Ország hatalma indirecta adókra is kiterjed, ezek a 
Commerciáléba fordulnak elő, ott kell tehát az adó biztosi munkának 
alapját meg vetni.20 Valamint ezen kérdésben úgy a

Januarius 29-én tartatott Kerületi ülésben minden hátralévő kér
désekre nézve is egy két tsekélly szó változást kivéve elébbi végzések 
mellett maradnak az RR. A következet ülések érdekesebb része folyta
tódni fog.

Febr. 4-ik és 5-én a vallásos sérelmek és kívánságok eránti izenet 
Nemzetünknek külföldön is díszes betset szerzendő fel világosodással, 
távol minden setét század szülte vak babonától ment, tsupán két napi 
szép tanátskozással keresztül, az Egyházi rend is s azok közt különösen 
Lanovits hervadhatatlan polgári érdem koszorút érdemeltének. (Annak 
idejében bővebben.)21

*

V. ö. Kölcsey, VII. k. 106. s köv. 1. 
S1 L. 146. s köv. 1.
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15.

a)
1833 január 29 
Kerületi ülés.

Tárgy: [I.] A főrendek által elútasitott negyedk, (junciim,) ötödik, 
(a kereskedelmi bizottság,) és hatodik (a végzések későbbi megváltoztat- 
hatása) kérdés vizsgálata [II.] A főrendek által kívánt módosítások vitája.

b)
1S33 január 30 
Kerületi ülés.

Tárgy: A főrendek által kívánt további módosítások. A magyar 
nyelvű felírás, királyi válasz és törvények.

c)
1833 január 31 
Kerületi ülés.

Tárgy: Az Urbariale tárgyalásának folytatása. Az usufructuatio 
szabad adás-vevése.

d )

1833 február 1 
Kerületi ülés

Tárgy: Az előző napi vita folytatása és szavazás.

a)

Januar 29. Kerületi ülés. Elölülők Deák, Almássy.
[I.] A lmássy: Következik a negyedik kérdés t. i. a „junctim“, én 

emlékeztetem a rendeket, már négyszer meg hagytuk ezen kérdést, s 
meg maradtunk mellette, nem volna követeltség (consequentia) ötöd
szörre el állani. (Az öreg urnák egy kevéssé nevetséges elő terjesztési 
módja van, ha szól töbnvire nevetést támaszt, most is „tettzés“ egy
szersmind köz fel kiáltás „maradjon, maradjon.“)

D eák: Szükség támogató okokat ki fejteni. Magok a Fő RR. is eles- 
mérik hogy a Diaetalis szokás azt hozza magával, hogy minden Ország 
gyűlési végzések együtt menjenek törvény kötés alá, mi is azt hisszük, s 
látván hogy az Urbariale, és Juridicum után van téve a sanctio, méltán 
tartánk hogy akkor vége lessz az Ország gyűlésének, és így tsak a junc- 
timba látunk némi biztosságot.

Balogh úgy hiszi, a junctimot azon bizodalmatlanság szülte, mely 
a kormány fogásainak következése. A Fő RR. többnyire visszhangjai a
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Kormánynak, mint hogy a mi rendünket el nem fogadják, ez olly irányra 
mutat, melly miatt kétszeresen kell a junctimhoz ragaszkodni. Kételke
dett, vallyon meg áll e, de látván a tegnapi s mai moralis erőt, büszke
séget érez, hogy ezen erőnek ő is egy kis tagja lehet.

C sapó nem bizodalmatlanságot, hanem aggódást gondol fel forogni, 
mellyet nevel a Fő RR. sorozatja, a vissza léphetésre azt tartja, a kor
mány egészen más helyzetben van. Ö egyszerre kapja a három munkát 
s tettzése szerént adja válaszát, de mi nem tudhatjuk előre minő Resolu
tio jő s ha ez valamelly elvet meg változtat, reánk nézve el kerülhetetlen 
dolog a vissza léphetés.

H e r t e i.endy , T isza , B e n e , P éciiy  a bizodalmatlanságnak hellyes okát 
látják s azt ki fejeztetni kívánják, Bene azt adja hozzá, hogy magok a 
Fő RR el esmérik olly eset lehettségét, hogy mind a 9 munka el nem 
végeztetik. Nékünk ezen rend kívüli esetekről is szükség gondoskodnunk. 
Ezen s több más erősségek adatnak elő vezérül a Kerületi jegyzőnek.

A szomszédi tartománybéli biztosság kérésének pontjára nézve 
abban eggyeztek meg az RR. hogy ha bár Ő Felsége magához váltotta 
légyen is az Austriai statusok vám jövedelmeit, azért a principium meg 
áll, mivel moraliter véve más az Austriai Császár, más a Magyar Király, 
s tsak annyiban változik hogy már most nem a tartomány Rendei hanem 
Ő Felsége részéről kell biztosságnak neveztetni. Ez közönséges érte
lem vala,

GYEiiTYÁNYFit kivéve, ki azt tartá hogy ezen karban lévén, a dolog 
a Diaetalis tractátusra tartozik, annyival inkább, mivel a MagyarOrszági 
biztosságnak is utasítást kellene adni, ezt pedig magának a kereskedési 
tárgynak fel vétele előtt ki dolgozni nem lehet.

Végre hatodik kérdés, melly a végzésiül való vissza léphetést fel 
tartja, Pázmándy és N agy által ki fejtett azon erősségnél fogva, hogy a 
ki tűzött három munkának azon szoros egybe függése, mellynél fogva 
egész a törvény alkotásig minden princípiumokat összve hangzásba 
kellene tartani, inditá a Rendeket ezen állapodásra, szintén meg hagyatott.

[II.] Ezek után egyenként fel vétettek az előleges sérelmek azon 
pontjai, mellyeket a Fő RR. változtatni kívántak, s Erdéllyre nézve 
közbe jővén a már meg Írott módosítás,1 hogy t. i. Költsey diplomaticus 
betsü kifejezése következésében, Pázmándy szerént, a korona jussa el 
isméréséről már többé szó nem lehetvén, inititálni kelletik a két testvér 
honn eggyesületét törvényes biztosság kinevezésével, hogy ennek követ
kezésében T isza, Bezerédy, Böthy indítványa szerént a Felség meg fog 
kérettetni, hogy Erdélynek Ország gyűlést hirdessen. A többi pontokra 
nézve az RR. előbbi végzések mellett maradtak, csupán a vég hellyek 
katonai kormányára nézve a „jugum militare“ szó helíyett „dependentia 
militaris“ elfogadták. A Fiscalisi Jószágok adományozására nézve P éciiy 
azt tartván, hogy olly eggyes eset meg is történhetett, hogy érdemért 
adatott. Bötiiy azt válaszold, hogy Ulman, Vürm, Chán2 mitsoda érdeme

1 V. ö. 128. s köv. I.
- Ullinann Móric főleg dohányüzleteken szerzett nagy vagyont. 1828-ban 

nyert a biharmegyei Szitány községben adományt és nemességet. Több vár
megyében szerzett birtokokat. — \Vurm József pesti nagykereskedő a francia 
háborúkban hadiszállítással szerzett érdemei fejében 1819-ben és 1828-ban Arad 
megyében kapott birtokot, 1834-ben pedig nemességet. — Kaan Sámuel Henrik 
pesti és bécsi nagykereskedő gvapjúiizleteken gazdagodott meg és 1825-ben vette 
meg a kincstártól Albcst birtokot. 1826-ban kapott nemességet.
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két tettek nem tudja s az Ujjságokban hirdetni szokott árverésre hivat
kozott. — Bentsik ellen vetést tett, hogy Metternich, Schwarczemberg 
is kaptak adományozást. Marczibany kérdé, vallyon mitsoda érdemet 
tettek ezek hazánkra nézve? A lmássy fel hozá példába Lubló és Podolin 
el ajándékozását, s azt hiszi, az illves licitationális donatiokkal multipli
cantur gentes sed non laetitia.

A nevetlen vád tárgyában hivatkozván a Fő RR. azon Resolutiora 
rnelly ígéretet tesz, hogy Ő Felsége az illycs vádakat semmi tekintetbe 
se fogja venni, Palótzy azt tartá, ha valahol itt tsak theoretice secu- 
ritasunk van, mondják meg a jelen lévő A1 ispanyok hányszor kaptak 
praesidialist, melly így kezdődik „Fide digne innotuit“. Borsitzky ajánlá, 
ha parantsolják az RR. magárul is mutathat nem egy praesidialist, azon 
resolutio nem egyébb, mint fehér papirosra írott fekete tenta. Itt is az 
előbbi állapodás meg hagyatott.3

b)
Januar 3-án Kerületi ülés. Praesid[ium] a voltak.

Felvetetett azon viszon izenet melly a magyar felírás, királlyi válasz, 
és törvény alkotás tárgyat illeti.4 — Itt is előbbi végzések mellett marad
tak a RR. — A Fő RR. ellenvetései ekképpen tzáfoltatván meg. 1.) Azt 
mondják hogy az [l]805-ki 4. Czikkely a fel írások columnalis szerkez- 
tetését nyilván ki köti, — felelet: hasonló e ezen czikkelly a változást 
nem szenyvedhető sarkalatos törvényekhez? vagy azért hozta e azt a 
Nemzet, hogy nyelve fel emelkedésének, örök korlátott vonjon? a meg 
előző kedvetlen időkre nézve, nyereség volt, de ha túl lépni nem lehetne 
veszteség, *— s a törvény hozási jussal ellenkező történet. — Mert tör
vényhozási jussal bimi s az elő menetelt gátló törvényt jobbal fel nem 
válthatni egymás mellett meg nem fér. 2.) Hogy a királlyi válaszokról és 
törvény czikkelyekről határozás nints — felelet ha nints, tenni kell, 
pedig mihamarébb, mert sok törvény fog szerkeztetni, mielőtt a köz 
polgári tárgy,5 hová a Fő RR. a nyelv ügyét utasítják, elő vetetnék. 
3.) Hogy a törvény könyvet fordítani kellene — felelett, ezen munkára 
lessz idő is, munkáló kéz is; éppen azért kell magyar törvényt mindjárt 
szerkeztetni hogy a hozandó félbe levő számos törvények által a fordí
tandók száma ne szaporodjék s a Fő RR. ezen kívánságot a meg nagyob
bodott fordítási teher miatt ismét vissza ne vessék. — Végre 4.) Hogy a 
rendszeres munkáktól el nem választható.— Felelett, oda soha sem tarto
zott s az Ország rendei a nyelv ügyét mindég előlegesnek nézték s elő 
lépéseket tettek, mint ezt az 1790., [1]805., [1]825. és [l]830-ik czikkelvek 
bizonyítják.®

Kedvetlen vitatás is volt ezen tárgyban.
P é c h y  azt tartá, köszönetét kell a Fő RRnek mondani, hogy a ma

gyar viszon izenet írásra reá állottak. A Királlyi válasz, s törvény ügyé
ben azt vélé, ha kevesebbet kérünk biztosabban várhatunk kedvező 
Resolutiót, ennél fogva Horváth Ország, s Magyar Országnak idegen

3 V. ö. Kölcsey, VII k. 108. s köv. 1. — A válasz megfogalmazására 1. 145. 1.
4 Iratok, 1. k. 36. l.-ra válaszolva készítette el Kölcsey a viszontizenetet, 

Iratok, 61. s köv. 1. Minden Munkái, VI. k. 211. s köv. 1.
5 A z  e g y ik  b i z o t t s á g  a  P u b l i c o -p o l í t i c u m  r e fo r m j á v a l  fo g la lk o z o t t .
" 1791. évi 16., 1805. évi 4., 1827. évi 11., 1830. évi 8. te.
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ajkú vidékei tekintetéből meg kellene eggyezni hogy a magyar Originális 
mellett hiteles deák fordítás légyen —- erre

Bötiiy: Mit köszönjünk? azt e hogy a Nemzet régi óhajtását tellye- 
sitették a Fő RR. vagy hogy fel ébredtek szunyadozásokból? Köszönjék 
magoknak hogy ha bár későn, de mégis tellvesitették kötelességeket, 
egyébb aránt nyilvános köszönet volt azon harsány éljen, mellyel az RR. 
a válasz ezen részét fogadták. A törvény alkotásra nézve, törvényeinket 
olly nyelven kivánnya alkotni mellyet nemzetünknek a természet adott.

Balogh: Diplomaticai nyelvnek egynek kell lenni, két nyelv csak 
balmagyarázatra nyit alkalmat; — Azért alkossunk e Deák magyar tör
vényt hogy sokan nem tudnak magyarul? de úgy nem tsak latán, hanem 
Tóth, Ráfz, Németh, Oláh nyelven is kellene.

D ubravitzkv: Maga szavának kiki leg hivebb magyarázója. Ismérem 
Collégám kívánságát a nyelv előmenetelére nézve s azt hiszem, amit 
mondok, nem fogja venni enunciatiojának ellenére, ha többet nem tud
nánk nyerni azt is elfogadja, de kívánsága tovább terjed, s az izenethez 
ragaszkodik.

Péciiy: Milly híven s buzgón törekszem Honni nyelvünk diplomati
cai poltzra emeltetésén, a rendekre hivatkozom, azt tartottam igy jobb 
resolutiót nyerhetünk s biztosb utón indulunk. Egyébb aránt hogy 
beszédembe köszönetét említettem meg lehet, de úgy hiszem szándé
komat bővebben ki magyaráztam, hogy tsak örvendést érzek. De hogy 
Bihar Vár[me]gye követje, ki engem esmér, felőlem fel teszi hogy én 
hízelkedő köszönetekre fakadjak, csudálkozom, s azt hiszem hogy német 
proverbiumot viselt szeme előtt. Hogy Rusznyák, s Oláh nyelvre nem 
szükség a törvény fordítani, azt hiszem, nem kell mutogatnom, mert 
Bars, de Bihar vár[me]gye követje is vármegyéiket ismervén igen jól 
tudják, hogy azok kevéssel külömböznek a barmoktól, azoknak számára 
nem kell törvényt fordítani.

Bötffy: Gondolatokra felelni nem szokván, az elsőre adós maradok, 
a másodikra, ha a Bihariakrul mondott ítélet egész ki terjedésében áll, 
azt tsak Pest vár[me]gye követjétől várhattam, mint hogy ő is Bihari.

Balogh: Előre botsátván hogy én se Tótot se Rátzot, se Hotten- 
tótot, szóval senkit ki ember, baromhoz hasonlítani soha sem fogok, meg 
is jegyzem, kár illyen hasonlítást tenni, mert abból olly következést lehetne 
ki húzni, a melly Pest vár[me]gye követje előtt bizonyosan nem lenne 
kedves.

Tettzést gerjesztet a többi között PALÓTZvnak ezen enunciatioja: 
abból, hogy a Deák törvény könyvet le kellene fordítani, azt vonják ki 
az Fő RR. hogy ne hozzunk magyar törvényt, itt nem látok az okoskodás
ban semmi követeltséget, a fordításról majd gondolkozunk, egyébb aránt 
nem tzél a latin nyelv ki küszöbölése, mindég tudósok nyelve marad az, 
de maradjon tehát az a tudósok szobájába, hanem a törvény hozó te
rembe hellyet ne foglaljon. Azt mondják, a nép nagy része még nem tud 
magyarul, itt a Fő RRnek előttem örök tiszteletben áló böltsesége meg 
felejtkezett, mert mér nem teszi hát első hellyre a nevelést tárgyazó 
Rendszeres munkát, hanem a büntető törvény könyvet? én a Királytól 
sokkal ditsőségesebb választ várok, mint a Fő RR. ezen izenetjök. 1813- 
ban a háborúnak szerentsés kimenetele által adta Urunknak Lombárdját,7 
ezen kardal nyert tartomány, mellytől a Bétsi Congressus azt sem kér

7 Az 1814-i párizsi béke és a bécsi kongresszus juttatta Austriát a lom- 
barcl-veleneei királyság néven megszervezett területhez.
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dezte, akar e nem e Austriai kormány alatt lenni, két kérést tett Felsé
ges Urunkhoz — mind kettőt sikerrel u. m. hogy papiros pénztől ment 
maradjon, s a honni nyelve meg hagyassák ■—· tellyesedett mind két 
kérések, hát a Magyar, aki ezen tartományt meg hódítani segítette, aki 
nem fegyver hatalmától kénszeritve, hanem önként emelte ditsően Ural
kodó Házunkat a királyi székre, hasonló igazságot nem érdemel? sat.

Ezután a fő RR. Napló könyv vitelére való fel szollitás kerülvén 
napi rendre, ezzel a Karok és Rendek fel hagytak.8

A Diactának Pestre leendő ált költöztetése tárgyában a „promittere“ 
szó hellvett javallott „declarare“ szót el fogadták.9

<■)

Januar 31-én Kerületi ülés, elölülők a voltak.
Fel olvastatván a válasz izenet javallatok, ezek Dictaturára botsát- 

tattak.10
Napi rend az Urbarialis első Czikkely 7-k §-sa, melly az usufruetua- 

tionak szabad adás vevéséről szoll.11
D eák: Emlékeztetem a RRket a Gonferentialis tanátskozásokra 

hogy t. i. a fekvő vagyon birhatás, és tulajdonosság kérdései ide nem fog
nak zavartatni, továbbá hogy a szabad adás vevés nagy majoritással el 
van fogadva, azt tartom tehát, tanátskozásainkat a módokra szorittsuk, 
a princípiumot ne bántsuk, az ellenkező véleményen lévők, kik közzé 
utasításánál fogva ő is tartozik, Országos Ülésbe tegyék nyilatkoztatá- 
saikat, itt ne tartóztassák a világos többséget. Ez lehetne tehát a kérdés 
1-ör: Meg álljon e a 40 : 1-ae,12 13 s ha fel marad a Földes Urnák azon jussa 
hogy maga részére ki betsültethessen valamelly Jobbágyot, tartozik e 
tulajdon földje használatának árát meg adni ollyan Jobbágynak is, ki 
azért pénzt nem adott. 2-or: A Földes Urnák, Nemeseknek, Communitá- 
soknak engedődjék e a Jobbágy telkek szabad vétele, s a köz terhek 
viselésének kötelességével, vagy a nélkül?

A RR mind e mellett is a principium vitatásába ereszkedtek, l-ő 
mindjárt Fe k e t e  szóllott a szabad adás vévés ellen, okai ezek voltak: 
hogy nem lehet a harmadik R. 30-ik Czimjével1’ meg eggyeztetni, melly 
azt tartja hogy a Jobbágynak tsupán be fektetett munkája lévén tulaj-

8 A rendek felszólítását, hogy a felső tábla is vezessen jegyzőkönyvet (98. 1.) 
ez visszautasította (Iratok, I. k. 38. 1.), amit a rendek óvást emelve tudomásul 
vettek. (Iratok, I. k. 64. 1.)

0 V. ö. Kölcsey, VII. 109. s köv. 1.
10 Végleges szövegükben: Iratok. I. k. 51. s köv. 1.
11 Cum condigna merces laboris, in meliorationem constitutivi sessionalis 

impensi, iustam colonorum in sensu 30-mi III-iae proprietatem constituat, ne 
eosdem vel hac vel legali migrationis beneficio quoquo modo frustrari contingat, 
dispositione 40-mi 1-ae in salvo permanente, unicuique colonorum admittitur: ut 
praehabitas in fundo investituras et meliorationes una cum beneficio usufructua- 
tionis sessionis et constitutivorum colonicalium ope liberae emptionis et vendi
tionis excepto proprio domino terrestri, exceptis item communitatibus in aliam 
quemcunque transferre et recipere possint. Szükséges azonban a földesúr hozzá
járulása és a jegyzőkönyvbe foglalás. (Proiectum, 2. 1.)

12 Hármaskönyv, I. 40. szerint az osztozkodó testvérek, ha nincs elég közös 
földjük, amelyen házaikat felépíthetik, az apai házhoz tartozó minden földet 
feloszthatnak.

13 Hármaskönyv, III. 30.
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dona, a Föld pedig az Űré, az Urnák szabadságában áll a Jobbágy javí
tásait condigna Aestimatione vissza váltani. — Hogy bele vág a sarkala- 
latos szabadság alapjába. — [l]715-ben a Nemes azzal váltota fel a haza 
védelmének kötelességét hogy jobbágy kézbe lévő telkeit adó alá eresz
tette,14 és igy egy része a haszon vételnek a statusé, hogy ezen status 
vagyonját szabadon vehesse adhassa kiki, szükség elébb, hogy minden 
azon fekvő köz terhek jövendőre is arithmetice ki számíttassanak, ez be 
vág az [1J741. 8-ik Czikkelybc,15 scilicet quod onus non inhaeret fundo. 
Lessz e a Jobbágynak haszna, most ingyen kapta telkét mégis azt mon
dottuk misera ples contribuens, hátha még pénzért veszi — mennyivel 
könnyebben kapja a földet, annyival több industrialis tőke pénze marad. 
A földes Ur nem fogja telekkel jutalmazhatni a Jobbágyot. A Magyar 
nyelv is gátoltatik, Tóth inkább vágy a nyereségre, maholnap nem lessz 
magyar Jobbágy, hogy fognak a Jobbágy gyermekei osztozni, számos 
famíliáknak ki kell költözni, s majd oda jutunk, hogy a szegényt nem 
bírjuk tartani, mint más országba van. Hasonló értelemben szollott

N agy: Ha egyszerre oda ajándékoznánk a telket jobbágyainknak, 
ez lenne haszon, de az usufructuatio nem haszon, hanem kár, most tsak 
annak ajándékozunk valamit, aki történetből épp a telken van, az utó 
világra a vevőkre nézve nem jó tét, de kár. — Most kevés hellyütt van 
az Országba, nem érezhető a következés, de ha el terjed, majd meg 
látjuk, 5, ó gazdag ember egész Communitasokat meg vessz, száz eze- 
renként ki költöznek lakhellyeikből a parasztok, s teremtődik olly neme 
a népnek, mely úgy szólván levegőben lóg s tsak úgy élhet, ha a status 
gondokozik rólla, mint Angliába hol örökké ujj Armen Taxára16 van 
szükség, vagy ostromolja a Fabrikát, — nállunk is ez lessz a következése, 
hogy számtalan ember azt fogja kiáltani, adj dolgot, vagy kenyeret, vagy 
rablók, születik egy mostaninál veszedelmesebb aristocratia, és egy ve
szedelmes vándorló Democratia.

L a  Μ ο τ τ έ : A tzélzot mód először káros a jobbágyra nézve, mert 
egy sokat összve vesz, vagy nagy rész földön futóvá lesz, mert addig egy 
jó Zsellér ingyen juthatott telekhez, mert a korhelly könnyebben fog 
pénzt kaphatni s alkalom lessz az el szegényülésre, ki mozdítás által a 
népesség gátoltatik, szegény ember könnyen nem házasodhatik. A Föl
des Ur segítség kötele meg szűnik, hol eddig minden fatum ellen oltal
mat talált. A Bánáti példa nem alkalmazható az Országra; ott ha elszegé
nyedik a Jobbágy, földeit felébe adja, mégis el él, nállunk ha két marhája 
el esik már vége van. 2-or sérelmes az Uraságra, mert a Collatio jussától 
el esik, az eladó akár minő embert hozhat nyakára, csak a Jobbágyi 
kötelességeket el bírhassa. Hogy lehessen ingyen el venni az Úrtól a 
telket, s pénzért el adni? ha négy Úrtól vész telket s egy nap hajtják 
Urdolgára? kinek menjen? S veszedelmes a sarkalatos törvényre nézve, 
mert onus inhaerébit fundó.

K o m á i í o m y  erőszakot lát, usufructuatio szabad adás vevés mellett a 
40 : 1-ae, 30 : Ill-ae meg nem állhat, úgy oldják a gordiusi csomót, hogy 
el vágják, ha ezen törvényeket el lehet rontani, miért nem a 9 : I-ae17 is és 
a többit. Ha hasznát látná a szegény ember nem szólna, de miért 11

11 1715. évi 57. te.
15 A rendek fő jogait biztosítja.
10 Az első szegényadót, amely az 1834-i szegénytörvény meghozataláig 

érvényben volt, 1601-ben Erzsébet királyné léptette életbe.
17 Hármaskönyv, I. 9. a nemesek négy fő jogát sorolja fel.
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Vegye amit ingyen bírhat, adjunk néki kedvezést, de hogy a más jussát, 
tulajdonát ne sértsük. Ellenben, G. A lmássy tzáfolásban ereszkedik azt 
mondják először veszedelmes a[z 1]741-ki 8-ik czikkellyre nézve, mert 
onus inhaerebit fundó, miben áll azon czikkelynek ereje? hogy a status 
jót áll, hogy eggyik adózó a másikért fizetni nem tartozik, és hogy a tel
ket adótartásba el foglalni nem lehet, — mind ez az usufructuatio szabad 
adás vevés utánn is úgy marad mint volt. 2-or azt mondják káros, mert 
nem tudja mibe investiálja pénzét, — hát vallyon eddig tudta — eddig 
investiálhatta a Kortsmába, i— most leg alább hasznosabb hellyre teheti: 
az el költözés nem áll, a mi szegény emberünk ollyan mint a bé ültetet 
fa, nem megy, ha nem kénszeritik. —■ Anglia példája nem alkalmazható,, 
nállunk a népesedés még nagyon tsekély, még igen sok ember ej fér 
hazánkba, tsak az ugaron, ha műveletlen nem hadjuk, el fér a mostani 
népnek harmad része.

G yertyánfi: Hogy az usufructuatio nem káros, tapasztalásból mond
hatja, valamint azt is, hogy ezen szabadság inger a föld jobb növelésére. 
Gömörnek az feleli hogy Bánátban is van rossz föld, azért az usufructu-' 
utio jó sikerrel gyakoroltatik, egyébb aránt az engedéllyeket nem lehet 
jobb vagy rosszabb földhöz mérni. Concessio mindenütt Concessio, ma
rad. A 40. I-ae eránt azt hiszi, szabad adással meg nem fér, Bánátban 
már nints gyakorlásba, a 30. III-ae iránt jelenti, hogy ott tsak a keres . 
mény féle részére engedtetik szabad rendeíhetés jussa, Committensei ezt, 
az egészre kívánják ki terjesztetni. — Még némellyek szollottak, a kén 
dés folytatása más napra halasztatott.18

d)
Februar 1-ső Napján Kerületi ülés, Praesidjium] a voltak,

Az usufructuatio szabad adása vevése kérdésében összvesen véve 
igy voxoltak a Vármegyék:

Jegyzés, ezen szó „többet“ azt teszi hogy azon vármegyék már elöle- 
gesen ki jelentették hogy annak idejében, több kedvezést kívánnak a 
vagyon birhatásra nézve is adni.

A kérdés mellett voxoltak: Pest (többet), Komárom, Ugotsa, Arad, 
Bars (többet), Torontal, Bihar, Torna, Heves, Somogy, (többet), Trentsen 
(többet), Nográd, Vas, Győr, Borsod, Zemplin (többet), Bárs, Moson, 
Marmaros, Békés (többet), Csongrád (többet), Tolna (többet) Liptó, 
Zolyom (többet), Krassó, Szerem, Pósega, Temes.

Ellene: Posony, Soprony, Szabóts, Veszprém, Turotz, Gömör, Abe- 
uj, Sáros, Szala, Árva, Bereg, Nyitra, Esztergom, Szepes. A szabad adás 
vevés mellett levők közzül

Borsitzky igy szóllott: Az ellen véleményen lévők azt mondják 1-ör, 
hogy a Tóth, Svább veszi meg a telkeket, sajnállom ezt hallani, mert ez 
annyit tesz hogy a Magyar minden iparra alkalmatlan, én ezt kereken 
tagadom. 2-or hogy ez nem segít sőt ront, én a tapasztalásban ellenkezést 
látok, most ha háza le ég, koldussá lessz, itt a szererttsétlenség esetére is, 
van mire támaszkodnia. 3. hogy a korhciységre kap ösztönt, én úgy ta
pasztalom a szorgalomra kap, egyébb aránt is természet elleni állítás, 
hogy a semmi tulajdonnal sem bírás inkább osztón az iparra mint a tu
lajdon. 4. hogy a szegények száma szaporodni fog meg nem foghatom

18 Kölcsey, VII. k. 113. s köv. I.
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a fenálló provisio alkalmatos a koldusok számát szaporítani, mert egy 
jobbágynak 5, 6 fiából 3, 4 csak nem földön futóvá lessz. De ha fára 
mász a földön többé semmi keresete nints. 5. hogy meg sértődik az 
1741 : 8. én azt, ne onus inhaeret fundó igy értem hogy a vadimonium- 
nak hellye nints, ha tovább terjeszti valaki, majd azt kell következtetni, 
hogy házat sem szabad a szegény Jobbágynak építeni mert az is inhaeret 
fundó. Egész világon az látom hogy ott van igaz elő menetel, hol a sza
bad adás ve vés fenáll, visgáljuk bár Frantzia Országtól fogva hol szű
nik ez meg? ott hol az Orosz Kantsug és Syberia igazgatja a szabadsá
got, én az iparnak ezen ösztönére nem vágyok, példa a szegény Lengyel.

Szabó (Győr): Okoskodások hellyett, nézünk körül az Országba, 
itt ott elszórva már eddig is szokásban van a szabad adás vevés (Bánát, 
Bars, Trcntsin sat), a boldogító következés szembe ötlő. Kik itt virágzó 
ékes szóllásokkal mutogatják hogy káros, veszedelmes, próbálják meg, 
reá tudnak e minden ékesen szollásokkal csak egy parasztot is venni, 
hogy mondjon le ezen szabadságról. Nem is lát ütköző sérelmet jussa
inkban, a jobbágynak mindég voltak a telekre jussai, tulajdonai, ámbár 
a telek az Űré, van meg maradhatási jussa is, ha kötelességét tellyesité 
—· ezen juss az usuíructuatio jussa — just által engedni tellyes jusa 
lévén, aki maga jussával él, az másét nem sérti, a Földes Ur eránti 
kötelezések, a vevőre nézve úgy meg maradnak mint az el adóra, sat.

So m sits : Ha nem látna is közvetetlen hasznot, lát egy rejtet ösvényt 
boldogabb jövendőre. Ezen törvény a költözködésről szóll, hogy lehet 
ezt itsak képzelni is, ha százakat, néha ezereket is érő épületeket tett, 
motsárokat szárított, a föld termékenységét szaporította, s mind ezt 
szabadon el nem adhatja? vallyuk meg hogy ezen szabadság inger a 
szorgalomra, s ha törpe épület hellyet tégla épületet rak a jobbágy, ha 
gazdagabb kalász sárgul mezején, ez haszon ez egésznek, Urnák, Vár[me]- 
gyének. Akik Verbőtzi törvényeit, a IIIJae 30. czimet szeretik emlegetni, 
emlékezzenek meg hogy későbbi törvény az 1715. 8-ik czikkelly, ez ólta 
egészlen más karban van a jobbágy, miólta rendes adót fizet, a haza 
rendes védelmét ő is tellyesiti, hellyheztetése más mint a 16-ik század
ban, ezen ujj terhekért, mellyeket úgy szólván a nemes nyakáról vett le, 
meg érdemli az usufructuatio szabadságát potolékul. Azt mondják, ön 
kárára fogja ezen szabadságot használni. Istenért, ne tartsuk a népet 
örökös tutéla alatt, hidjük el, józan ésszel fog ő dolgairól rendelkezni, 
ha készeritést nem szenyved. Egy valaki fél az Aristocratica proletaria 
nép osztálytól, én nyilván ki mondom, azon aristocratiától amelly min
den nap szánt, vet, adót fizet, utat tsinál sat. nem félek, inkább félek 
attól, amely nem dolgozik s mindég enni szeret, nem tanul, s minden 
hivatalra vágy, a közterhektől menekszik, de a törvény minden jó voltá
tól ki rekcsztőleg élni kíván.

Palótzi: Midőn Borsod az első Czikkelly 7-ik §-sát elfogadja, kéri 
az ellenkező véleményen lévőket, hidjék el, hogy a Polgári alkotmá
nyunk épségben tartását ő is szeme előtt viseli. Nem kíván ez úttal annak 
meg vitatásában ereszkedni, mennyire lehet, s mennyire nem az 1741-ik
8-ik Czikkellyt változtatni, de úgy hiszi nints status, hol az emberi 
értelem szülte rendelkezések változhatása, az örökké valóságig ki zárva 
lenne, s egy Isten sem tsapta még azon átkot a Magyarra, hogy midőn 
az idő int, a ki fejlet társasági visszonyok bővebb rendelkezést kíván
nak, még se javítson hijjános törvényein. Eljő, bizonnyal cl jő az az 
idő, hol minden polgári jussokba részesittetni fog a nép, successio nél
kül nagy ugrás a természetbe nem történhetik, de a szóban forgó kérdés
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is halkai, de biztosan vezet azon tzél felé. Költsönös Capacitatiokkal 
időt veszteni káros, miólta ezen kérdés, az Országos küldöttség által 
vitatni kezdett, alig van tárgy jobban ki merítve ennél, 4 éve hogy a 
küldöttség köréből19 20 a publicum elébe repült, azólta mindég disputáltuk, 
s bár mennyit beszédünk, huszad részt sem mondjuk el annak, ami már 
az országban mondva van s ha valahol, itt lehetett a köz vélemény ki 
fejlését tapasztalni, milly resensus előbb! s im 4/s része a vármegyéknek 
mellette, sok túl rajta távozik, adjuk meg a köz vélemény ezen kivá- 
natjának hogy törvénybe menjen. Az ellenkező véleményen lévőket meg 
nyugtatni nem akarja, mert meg nyugvást, tsak meg győződés szerez, 
de vigasztalásul mondhatja hogy valamint házasságba vajmi gyakran 
összve törődnek az elébb ellenkezésbe lévő felek, úgy más dolgokra 
nézve is áll az hogy elébb ugyan nem szereti az ember, de ha meg kell 
lenni, tsak hozzá szokik.

R udits: Báts Vár[me]gyében a szabad adás vevés tellyes mértékben 
fel áll s még sem tapasztalta, hogy ott az 1-ső R. 9-ik Czimje csorbulást 
szenyvedne, ott is olly Ur a Földes Ur, mint másut, ellenben tapasztalta 
idvességes foganatját. Nem sérti a földes Ur tulajdonosi jussát, mert 
más a Dominium Directum, más az usu fructuatio, az sem áll, hogy a 
tulajdonosság meg adása esetére kétszer fizetne a Jobbágy, most a hasz
nálást veszi meg, akkor majd a tulajdonosságot. Hogy az nyer legtöbbet, 
kit ezen törvény birtokban talál igaz, de ez nem ellen vetés, sikert kell 
egyszer kezdeni a jól tévő törvénynek, boldog kit birtokban talál. Nyi
tunk egy biztos fundust hová az iparkodó szorgalmának gyümöltsét 
fektetheti. A köz terhek bizonytalansága nem árt, Nemesnél, Városnál is 
igy van, jövendő subsudium, insurectio terhe bizonytalan. A ki vándorlás
tól nem fél, adná Isten több népünk lenne, nem álnánk olly alatson 
fokán az Industriális culturának, nem veszne el gyakran az igyekezet 
gyümöltse, munkáló kéznek nem létté miatt. Végtére érzékeny elő ter
jesztéssel gerjeszti fel a jobbágyok árváinak ez által javítható sorsára a 
Rendek figyelmét.

D eák mint elölülő a többség akaratját a szabad adás vevés mellett 
lenni ki nyilatkoztatja, úgy hogy se Földes Ur, se Communitás ne ve
hesse. Nemes igen, de minden rajta fekvő teherrel. A 40 : 1-ac vagyis a 
ki betsiiltetés jussa meg hagyatott majd a §-us következő pontjaiba, 
bővebben meg szabandó mód szerént.-’0

19 A reformbizottság munkálatából.
20 V. ö. Kölcsey, VII. 116. s köv. I.
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16.

a)
1833 február 2—3 
Kerületi ülések.

Tárgy: A főrendek viszontizenetére küldendő válasz szövegének
megállapítása.

b)
1833 február 4—5 
Kerületi ülések.

Tárgy: A vallásos sérelmeket tartalmazó izenet 14 pontjának fel
olvasása és megvitatása.

c)
A február 6-iki és 7-iki kerületi, valamint a február 8-iki Országos ülés

rövid ismertetése.

a)
Febr. 2-án még Deák és Almássy, Febr. 3-án La Motte (Gömör) és 

Plathyi (Lipto) előli ülések alatt kerületi ülések tartattak, mellyekben 
az előleges sérelmek, és kir. elő adásokra adandó válasz ügyében 
a Fő RR, viszon izenetére küldendő válasz izenet meg rostáltatott. Bernáth 
Kerületi Jegyző volt a válasz szerkeztetője.1 Az állapodás elvei már elébbi 
levelinkben ki lévén fejtve,2 a szó feletti rostálás, kevés érdekest nyújt
hatna, csupán kettőt említünk tehát, melly részint nationalis részint 
parlamentaris állásunkat tárgyazza.

A kereskedési biztosság kérelme tárgyában a lévén erősségül fel 
hozva hogy a szomszéd tartománybéli vám állapotjának meg változott 
kömyülményei jobb reménységre biztatnak, minthogy a szomszéd tarto
mányok statusai tsak ön hasznokra ügyeltek volna bár kárunkkal is, ezt 
Balogh ki hagyatni véli, minthogy általa azon Sympathia zavartatik, 
melly a nemzeteket egymáshoz naponként szorosában kaptsolja, s melly 
bizonyai jó következéseket fog szülni, ne sértsünk úgy mond nemzete
ket, szükségünk lehet reájok.

Böthy: A Felség csak 1829-ben vette kezébe azon vámokat, addig 
tehát mindég a tartománybéli RR. gyakorolták rajtunk a káros meg 
szorítást, ez valóságos factum, ki kell mondani, egyébb eránt ben marad, 
vagy nem, azon kifejezés, minő sympathia fog közöttünk uralkodni, 
annak bírája lenni nem kíván.

Második tárgy volt, váljon szükség-e meg említeni hogy a junctim- 
hoz való ragaszkodást a Kormány iránt való bizalmatlanság szülte, vagy 
leg alább ki mondani hogy nints bizodalmatlanság. A többek között így 
szollott Szin’v e y : £n a Király személlyes jó szándékát, a ministerium 
törekedésétől egésszen el választom, sajnálom hogy az elsőnek Magyar

1 Végleges formájában: Iratok, I. k. 52 s köv. 1.
- L. 133. s köv. 1.

JO 'ivosttU't'h: O rszággyűlési tudósítások.
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Országra nézve ritkán, vagy soha sem lehet sikere, mivel a Ministerium 
mindég talál módokat, azt foganatlanná tenni. Valjuk meg őszintén, az 
Austriai ministerium soha se volt, nem is lessz a Magyar Nemzetnek jó 
akarója, tellyes törekedését örökkön oda fordította s fordítja, hogy leg 
igazságosabb kívánságainkat kijáttzhassa, ezen irányt látom én a propo- 
sitiókban is, mert soha el nem hitethetem magammal, hogy azon Kor
mány, melly az indirectus adók, vámok, harmintzadok, a katona tartás 
irtózatos terhével sat. olly égbe kiáltó módon nyomja a Magyar adózó 
népet, azért tette volna az Ürbariálét első hellyre mivel annak sorsát 
szivén viseli, tsak azért tette, hogy itt semmit sem kéntelen igazságtalan 
terheléséből engedni; s tsak azért hogy a Commissariaticus és Commer- 
ciális nyomást, ön kénye szerént folytathassa, sőt hogy a mi engedé
lyeinket is maga hasznára fordítván, a népet suis Consvetis illicitis modis 
et viis, még jobban nyomhassa, azért igen természetes, hogy az Austriai 
ministerium eránt bizodalmunk, nékem leg alább egy tsepp sints.

Borsítzky: Úgy hiszem én nem is tudnám a ministeriumot arról 
capacitálni, hogy nékem benne bizodalmám van, ezt ő soha el nem hinné, 
bizodalom tsak a törvények meg tartásából eredhet, ezt a Ministerium 
soha sem tellygsitette én tehát néki nem hiszek s eránta bizodalmám 
sints.

G. A ndrássy azon dolgokba mellyek természeteknél fogva, egymás
sal oppositoba állanak, bizodalmát nem vár, de nem is kíván, s azt hiszi, 
hogy a Kormány eránt okos bizodalmatlansággal viseltetni némüleg 
természeti kötelesség.

Mind a két napi ülést ezen egy válasz izenet rostálása húzta ki.3

b)
Febr. 4-én és 5-én Kerületi ülések. Elölülők Platthy és La Motte.

Az előleges sérelmek tárgyában készült eggyes észre vételek eránti 
választ s azok között különösen az Erdélyt illető pontot Költsey mint 
kerületi Jegyző fel olvasván, néhány szavak eránti változtatással el fogad
tattak.4

Következik most a vallásbeli nehézségek, sullyok, s kivánatok eránti 
izenet, Siskovits munkája.

Az izenet kezdete azon elvnek ki fejezését tárgyazza, hogy akár 
úgy tekintessenek ezen sullyok okai, mint az ember leg szentebb jussának, 
t. i. a lélek esmereti szabadságnak hellytelen korlátjai, mellyek minden 
világi tárgyaknál sokkal előbkelőbbek s fontosabbak, akár Honnosink 
nagy része leg betsesebb jussa érdeklésének, akár végre a Bétsi és Lintzi 
béke kötésekben alapult sarkalatos 1790 : 26. törvény sértésének szem
pontjából nézettessenek is, minden esetre előleges orvoslást, s el intézést 
kívánnak. Itt T ágén Nagy Váradi Kanonok csak a régi sérelmeket kí
vánta fel terjesztetni, állitván hogy a szerkeztetésben sok postulatumok 
is fordulnak elő, mellyeknek a rendszeres munkákban leend hellyek, ez 
kivált BoRSiTZKYnak mint illető Kerületi elölülőnek azon emlékeztetésére, 
hogy a postulatumoknak is fel terjesztése Kerületi határozás, el vette
tett. Némellyek a gravameneket a postulatumoktól el választatni kíván
ták, de Borsítzky ellene mondott, mivel másképp a szerkeztetés nem

3 V. ö. Kölcsey, VII. 119. s köv. 1.
4 Iratok, I. k. 57. s köv. 1.



A PROTESTÁNS VALLÁSÜGYI SÉRELMEK 1 4 7

maradna összvc függésbe. A postulatumok el késnének, s évek múlva is 
tsak postulatumok maradnának. Ha az 1791 : 26-ik Czikkelyt fel tartani 
óhajtjuk, együtt kell fel menniük, ne hogy amint L a M otte mondá ad 
coneavum Lunae hagyattassanak. — B ezerédy pedig úgy vélekedett 
ha a sérelmeket meg szüntetni kívánjuk, a postulaíumokat külön válasz
tani nem lehet, mivel ezekben van amazok meg szüntetésének igazi kút
feje. A többség az eggyütt fel terjesztés mellett maradott, annak el ltél- 
lését hogy mi sérelem, mi kívánság az eggyes §-ok fel vételére halaszt- 
ván. Ennek következésébe paragraphatim olvastatván,

1-ső pont hogy az 1792-iki Királyi rendelésnél fogva5 a fenn álló tör
vények ellenére egyedül a végre hajtó hatalom által létesített reversali- 
sok örökre el töröltessenek, egyszersmind törvényeink leikével, s karunk 
kivánataival eggyezőleg az is el határoztassék, hogy minden gyermek, 
amint attya sorsát követi, úgy annak vallását kövesse érett koráig, 
mcllynck elérésével jussa légyen ama vallást választani, melly ön meg 
győződése szerint lelki nyugalmát eszközli. Ide tsatoltatott az is, hogy a 
szerelem gyermekei annyoknak, a talált gyermekek pedig nevelőiknek 
vallásában neveltessenek érett korokig, ekkorra a választási szabadsá
gok fenn maradván. Ezen rövid foglalat már a határozást foglalja ma
gába. Ezen sérelem s kívánat tárgyában T agen a fel hozott eseteket vilá
gos törvények következésében történteknek állitván a graváment meg 
támadta, de Borsitzky nem tartá igazságosnak, hogy némely vén ember, 
ki egész életében protestáns volt, parantsolat által hirtelen Gatholicussá 
által változtatik, mire T ágén ujjulag meg jegyzé hogy ami törvény sze
rint történik, az nem sérelem. A kevert házasságoknál, és reversalisok- 
nál, oda láttatik tzélozni, qvod provisio hominis tollat provisionem legis.

B orsitzky azonban alkotmányos országban legis provisiót mégis 
biztosabban tartván, kérdi vallyon a protestánsok nem homines e? s ha 
azok, miért nints reciprocitás. — G. A ndrássy a 26-ik cikkelyt oly vilá
gosnak óhajtaná, hogy felőlié már kérdés sem támadhassák s azért a 
redactiohoz ragaszkodik. Sághy K anonok ki tsak békét s eggyet értést 
óhajt, attól tart hogy indifferentismusra vezetne, ha a gyermek 24. éve 
után szabadon választhatná hitét, úgy majd semmi Religiót sem válasz
tana, melly szcrentsétlen princípiumot magok a protestánsok sem kíván
ják; —- de N yitzky (Vas) legveszedelmesebbnek tartja, ha az Attya 
haszon vágyból vagy szerelemből gyermeke lelke felett alkudoz, s annak 
illy alatson gondolkodás példáját adja, mert ha jobbnak tartja a másik 
vallást, miért nem fogadja azt maga is el. — Ezt erőssen pártolja F ekete 
s a scandalunmnak végét kívánja, nem tart ő az indifferentismustól, sőt 
azt kívánja, hogy az Országiás maga mindég indifferentismussal viseltes
sék az eránt, hogy a magányos polgár akármelly vallást gyakorol, köte
lessége úgymond a jámbor polgárt akármellyikben is védeni. B alogh és 
P etrovay tökélletes reciprocitást és a reversálisok el törlését kívánják, 
P alótzy pedig Tagennek azon mondására, cujus Régió ejus Religio, 
kérdi, a propaganda Rontana’’ hogy meri a Missionariusok által más or
szágok belső békességét háborgatni, azon princípiumoknak B ezerédy 
is akár az uralkodóra, akár a lakosokra értessék, ellene mond. >— Mire 
a Kanonok azon köz mondást tellyességgel nem Catholicának álitja, 
mivel ezen hittel tökéletesen ellenkezik, hanem az Evangelicusok köny-

® V. ö. 89. 1., 15. jegyzet.
® A Congregatio de propaganda fide.
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vében olvasta; Benyovszky az Attya hitében akarja a gyermekeket 
neveltetni, mert ez a Kormányzó, az Annya tsak Accessorium (nevetés).

//-or: Állapodás hogy az 1790 : 26. törvény 13. §-a elég világos ren
delésének7 8 a végre hajtó hatalom által történt egy oldalú törvénytelen 
magyarázatja következésében önkényesen bé hozott hat héti Censura 
tökélletesen meg szüntessék s azon 13. §-us a törvényből ki hagyattassék. 
Itt az izenetben azon elvet állítják fel az RR. hogy a polgári alkotmány 
hatósága egyedül arra terjedhet ki hogy a fenn álló társaság tzéljával 
ellenkező vallás ne gyakoroltassák.

Ezen tárgyban B öthy azon meg jegyzést tévé hogy a hatheti Cen
sura néha 30 évi Censurává szokott kitágulni. Bezkhédy meg nem 
foghatja, miért tartozik valaki lelke esméreti meg győződéséről számot 
adni. —· N yitzky szabad nemzetnek szabad vallást kíván, hogy kiki 
szabadon ált mehessen más hitre a mikor, s hogyan akar, mihez R épás 
az 1608 : 1-ső czikkelyt említi, hol integris oppidis licet mutare Reli
gionem. B oksitzky azonban annyi el látást mégis szükségesnek tart hogy a 
Papnak tsak tudni az ált menetelt lecticája véget, másként némcllv em
ber ennek el kerülésére egy hétben Pápistának más hétben Lutheránus
nak vallaná magát.

B öthy csupán a három vallásnak tökélletes egy formaságát kívánja, 
ha egyszer Istenünkéi meg békéltünk, nints szükségünk emberre, de arra 
nem kell okot adni hogy a törvény önkényesen magyaráztassék, eddig 
a protestáns nem is jelentette magát Papjánál, ha Pápistává akart lenni, 
s a szegény Pap ágy bér nélkül maradt.

Ill ik állapodás, az elébbi Czikkely meg szüntetésével orvosoltatni 
fog az allectio, i— tsábitás magyarázatjából eredeti azon sérelem is hogy 
a lelki pásztorok más vallásuaknak a templomba járásokért bűntetteinek.“

IV- ik állapodás hogy a Catholicusok Evangelicus vallást követő 
nevelők fel fogadásától ne tiltassanak. Ide a Honti M ajtiiényi javallatára 
Vay, Atzél, Bezerédy, Novák, Pázmándy s többek lelkes támogatására 
hozzá tétetett, hogy midőn a tapasztalás bizonyítja hogy az Evangelicus 
oskolákban haza szerető, hiv, köz jót munkáló erényes polgárok nevel
tetnek, midőn a Catholicus oskolákban Evangelicus Iíiak minden veszé
lyes következés nélkül jó foganatul neveltetnek, semmi gátló ok nem 
lehetvén a viszonti tanulásra, s tanításra, s a szülők nevelői természetes 
jussok meg gátlására a Catholicusok gyermekei az Evangelicusok osko
láiba szabadon neveltethessenek.

V- ik állapodás hogy az evangelicus Ifjaknak külföldi Oskolákra való 
menetek, a 1825. Királyi ígéret9 ellenére az 1790:26. törvény első és 
ötödik §-val10 meg iitközőleg de facto el tiltaitván, ezen tilalom örökre 
meg szüntessék, ide is P ázmándy javallatára hozzá tétetett hogy ezen 
engedelem a Catholicus Ifiakra is telyes mértékben ki terjesztessék mint 
hogy ennek tilalma a Nemzeti szabadsággal ellenkezik.

VI- ik állapodás hogy a recopulatiók mellyeknek a 26-ik Czikkely- 
ben emlékek sem fordul elő, tökélletesen meg szüntessenek, valamint

7 E szerint a katolikus vallásról áttérni szándékozókat az uralkodónak be 
kell jelenteni.

8 Az említett 13. § szerint szigorú büntetés sújtja mindazokat, akik kato
likust az evangélikus vallás felvételére csábítanak.

9 Az 1827. április 11-i királyi válasz az 1825/7. évi országgyűlés írásai-ban, 
II. k. 1120. 1.

10 A vallás szabad gyakorlásáról és a külföldi iskolák látogatásáról.
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Vil ik, azon tilalom is hogy a grammaticalis oskolák felállításától 
az Evangelicusok el tiltatnak.

Vili ik Hogy a consistoriumok fel állításának és a Synodalis iromá
nyok11 hellybe hagyása eszközöltessék.

IX- ik Ha vegyes vallásu házas társak az ágytól s asztaltól örökre el 
zárattatnának, mint hogy az Evangélikusok a házasságot Szentségnek 
nem tartják, az Evangelicus félnek szabad ujj házasságra lépni. — De 
ez ki nem terjesztetik az összvekeléskor Evangelicus Valláson levő, 
később el választott házastársakra, vagy ha egyik fél a per folyta alatt, 
vagy éppen el választás után lépet más vallásra (máskényt az következ
nék, hogy a Catholicus ha második házasságra jönne kedve, a Il-ik pont
nál fogva Evangelicussá lenne, hogy szabadon el válhasson).

X- ik A Catholica valláson lévő Egyházi Személlyek, s tanítók fize
tésére, s úgy a szentegyház fel állítására, és tatarolására (reparatio), hol 
ez az adózásokból gyűjtött község pénz tárából történik, az Evangelicu
sok is járulni köteleztetvén, ettől vagy a törvény értelmében felmentes
senek, vagy a Catholicusok is visszonyos iránylatu járulatra köteleztes- 
senek.

L onovits ezen tárgyra nézve mint hogy a Kir. Városok patronatus 
jussával élnek, a Magistratus Catholica vallásu része szint olly részt 
vesz, az Evangelicus prédikátor választásába, mint ez a Catholicus pap 
választásába. Ezt el töröltetni s azon visszonyosságot fel állítani kívánná, 
hogy egy felekezet se follyon be a másik papjának a választásába s Egy
házi köteleségeibe. —■ B enyovszky azt veti ellen hogy ezen reciprocitás 
tettzőnek Iáttzik, de alapos jussokban ütközik, minden kir. város Földes 
Ur, a Földes Úrtól pedig ha a patronatus terhet viszi, a patronatus jus
sának gyakorlását sem lehet meg tagadni, bár más hitet váljon is. — 
Lonovits ezen princípiumnak nem akará fel áldozni a mindennél szen- 
tebb princípiumot, a lélek esmeret szabadságának princípiumát. S a 
reciprocitás igazságának, a polgári jussokai való el enyészése tekinte
téből, P ronay indítványára az irányos hozzá járulás alternatívája el 
fogadtaték.

XI- ik A Királyi városok is szorittassanak hogy a hivatal bé töltése 
vallásbeli tekintet nélkül történjen.

XII- ik a volt javallatba, hogy némelly városok, Földes Urak, és köz
ségek vallás tekintete miatt a protestánsokat birtok szerezhetéstől vagy 
mesterség üzéstől törvénytelenül gátolván, ez meg szűnjék. Ide Eber- 
GÉNYinek indítványára az 1790:26. Czikkelly 12. §-ba meg szabott bün
tetésnek12 annyiszor mennyiszer meg vétele biztosításul hozzá tétetett. 
Továbbá illy forma nevezetes ki jelentést tett

Lanovits Prelatus: Óhajtásom nem a tolerantia, mert azt gyalázatos 
nevezetnek tartom, hanem az hogy az Evangelium szent törvénye sze
rént a felebaráti szeretet eggyesitsen mindnyájunkat. A Clerusnak 
1790-iki ellen mondását13 örökre sajnálandó szerentsétlen esetnek nevezé, 
s kívánná hogy bár vallásos meg győződésünk külön templomokra külö- 
nöz is el, templomon kívül a polgári jussokra nézve ne osztódjanak a 
polgárok, Catholicusokra, Protestánsokra, Evangelicusokra (hangos is

11 Az 1791 -i református és evangélikus zsinat határozatai még mindig nem 
voltak megerősítve.

12 E szerint a templomok, iskolák, lelkészlakok elfoglalóit 600 Ft. büntetés 
sújtja.

1:1 Ezt a 26. te. bevezetése tartalmazza.
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mételt éljen). Nem menti a XII-ik pontban foglalt sérelmet, Egerbe maga 
sürgette a Protestánsokat ki záró Transactio el törlését de a sérelmet 
közösnek tartá. — Egy mulattságos esetet beszéli, miként tiltják ki a 
Protestánsok a Papista lakost s egy más Anecdotumot hogy ismét ismér 
egy Tisza mellveki privilegizált várost melynek lakosai annyira Protes
tánsok, hogy midőn a Püspök arra utazván kérdezné hány Pápista lakik 
ott ezt felelték: Hálá Istennek egysei! Iliacos intra muros peccatur et 
extra, van nálunk is hiba de ha közönséges harmóniát akarunk fel állítani, 
a hol hibát látunk, mindenütt irtsuk ki, azért a pont elején közönségesen 
kívánná tetetni, hogy a vallásbéli külömbség tekintetéből tapasztalt 
gátlások meg szűnjenek, s ezen kedvezés nem tsak a protestánsokra 
kéressék.

B enyovszky: Éhez nem állok, valjuk meg minden rossz töllünk jön, 
— a hatás visszahatást szül, — látni hogy a Püspöki, s más városokból 
kizáratnak a protestánsok, mit tehetnek egyebet minthogy igazságos 
repraesaliakkal élnek.

P ronay: Igaz hogy ezen reactio nyomásból eredet, de a Lanovits 
indítványa az igazság olly dönthetetlen alapjain áll, hogy tellyes lélek
kel pártolom. (Benyovszky Catholicus, Pronay Evangelicus, ezt s 
Lonovits Praelatus enunciatiojának eleit egybe foglalva és meg fontolva, 
ki ne mondaná: Örvendj Haza fiaid fel világosodásának.)

D ubravitzky tsupán a „törvénytelen“ szót kívánná el hagyatni mint 
hogy példában Eger transaction épült ususnak van gyakorlásába," 
ámbár ennek el törlésére utasítása is van. — Erre B orsitzky és Fekete , 
La M otte s mások nem csípősség nélkül feleltek, kérdvén, hogy ugyan 
kivel lehetet azon transactiot kötni? s valyon a lélek esméret szabadsága 
olyan portéka c mint p. o. egy ló, hogy azt transactioval adni s venni 
lehessen.

B öthy más büntetést kíván mint a melly Ebergényi javallatára 
elfogadtatott, mert a lélek háborgatását pénzel fel tserélni nem lehet, 
de R épás kérdé hogy 600 ft. bírság toties qoties nem jól esik c a hábor
gatott szegény embernek? a Lonovits indítványa ditsősségesen el 
fogadtatott.

XIII- ik hogy a meg ürült telekre költözött Evangelicusok a Catholi
cus Lelki pásztorok és viszont a Catholicusok az Evangelicus Egyházi 
személlyek fizetésére ne szorittassanak.

XIV- ik Hogy ahol választott temetők nintsenek, a holtak egy teme
tőbe takarhassanak.

Ezen sérelmeket, mellyeknek orvoslása eddig kegyelem utján 40 
évek ólta nagy részbe hasztalan sürgöltetett, nem úgy mint a Protestán
soknak, hanem mint az Országnak sérelmét törvény által kiványák orvo
solhatni. Ezeken felül kívánják, de nem is kételkednek az RR. hogy Hor
váth és Tóth Országok a vérei, eredettel, közös honnal, s törvényeikkel 
összve tsatolt polgári társainkat hazánk ama részeinek javaiban is része- 
sitni akarják, mellyek meg tartásáért számtalanszor fel áldozák vagyo- 
nakat, véreket, életeket.14 15 Erre felállott

14 Az 1695. jan. 4-én Eger és a püspök között megkötött egyezség szerint, 
amely kapcsolatukat szabályozta, eretnekek és zsidók nem telepedhettek meg 
a városban.

15 Az 1791. évi 26. te. 14. §-a szerint Szlavóniában, Horvátországban és 
Dalmáciában a protestánsok birtokot nem szerezhetnek, hivatalt nőm visel
hetnek.
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H egedűs Verőcze Vár[me]gye követje, van úgymond szerentsém je
lenteni hogy Verőcze Vár[me]gye Rendei protestáns polgári társaikat 
megyójök kebelében nyílt karokkal el fogadják, örömmel meg eggyezvén 
hogy mind azon jussokkal, mellyekkel Magyar Országba törvény szerént 
élnek, élhetnek, hasonlóul és minden meg szorítás nélkül élhessenek. 
Nem hozza fel azon okokat, mellyek megyéjét azon határozásra 
vezérlék, mert tudja hogy az RR. szivekben érzik azokat, tsak azon eggyet 
légyen szabad említeni hogy ezen végzést Verőcze Rendi nagy számú 
köz gyűléseken egy szívvel lélekkel hozták s határozták. (Hangos éljen, 
a többi Tóth Horváth Országi Követek halgattak, — ellenkező utasítá
sok van.)

Utolsó postulátum, hogy az it élő Ezeredekhez állandó Evangélikus 
Tábori káplányok neveztessenek.

Lonovits azt véli hogy nehány számú legénység miatt a Felség nem 
fog Protestáns Káplánokat tartani, ő  a Catholicus Tábori Káplányoknak 
sem látja nagy hasznát, azomban vágynak a Monarchiában olly tarto
mányok, hol egy Protestáns sem lakik; illy helyütt Loditol Velentzeig 
tsak nem utazhat a köz legény hogy egy praedikátiót halhasson, 
tanátsosabbnak látná tehát azt kérni, hogy leg alább minden General 
Comandónál légyen egy két protestáns Káplán, kit a Commandirozó 
odia alkalmaztathatna, bol reá szükség van, ez más uralkodásoknak is 
példát, s ösztönt adna hasonló gondoskodásra. Azt mondják, mindenbe 
hátra vagyunk, de sokakban adtunk mi példát más nemzeteknek. 
Nekünk van Európába leg régibb törvényünk, arról hogy nints boszor
kány, mi voltunk a leg elsők között kik a jobbágynak több századok 
előtt szabad költözést engedtünk, a vallásbeli szabadságok eránt is épp 
azon időben hoztunk törvényt, midőn a miveltség fokán álló Frantziák 
azt National assemble jókban (National versamlung) elhatározták!!!!

'TßZis indítvány tett hogy mind ezen kedvezések a Görög nem 
cggyesiilt vallásbéliekre is ki terjesztessenek — de bár Bezcrédy, Böthy, 
Majthényi lelkesen támogatták is, SoMsiTsnak azon észrevételére, hogy 
ezen fel terjesztésnek alapja a Bétsi, Lintzi béke kötés, melly a 
Görögökre nem alkalmazható, — ha sérelmek van adják elő szívesen 
kíván segíteni, de itt hellye nints, — Tisza indítványa el mellőztetett.

Ezután olvasá K öltsey azon izenet javallatát, melly a Király lakásá
nak országunkban leendő által tétele eránt készíttetett. A munkát magát 
igen gyönyörűnek találák a RR., de amennyiben tsak az kéretet benne, 
hogy ő Felsége bizonyos időt lakjék az Országba, minthogy némelly 
törvények tsak úgy szóiknak „in qvantum per curias etc.“ de ezen 
princípiumban a RR meg nem eggyeztek s az izenetet úgy kívánták 
szerkeztetni, hogy a Király állandó lakásának ide vétele kivántassék,16 
amint is

c)
A  február 6 ári ugyan azon elölülők alatt tartatott kerületi ülésben 

az izenet e szerént módosítva fel olvastatott, meg rostáltatott s 
némelly módosítások után el fogadtatott. Jól hangzott BEZERÉDvnek azon 
indítványa, mellyet még a tegnapi napon az izeneteknek azon javallott 
ki fejezése ellen tett, hol az mondatott „hogy a gondviselés sok orszá
gok birtokával áldotta meg Urunkat,“ mert ő nemzetet birtoknak 
semmi tekintetben nem nevezhet, hellyette olly formát kíván „hogy

16 A február 4-i kerületi ülésre v. ö. Kölcsey, VII. k. 120. s köv. 1.
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sok nemzetek kormányára hívta meg a Gondviselés.“ Ezen indítványt 
G. A ndbássy magáévá tévé s B alogh is  támogatta, mondván, hogy 
alkotmányos országban a souverénitás eredetileg mindég a Nemzetnél 
marad, nem a Nemzet van a Királyért, hanem Király van a Nemzetért, 
de mind ezt mellőzve, az tsak ugyan áll, hogy nem bírhat az Uralkodó 
máss jussal mint mellyet néki a nemzet ád, s lehet e azt kitől hatalma 
jő, birtoknak nevezni. Később az ujjabb szerkeztetésekből az egész §-us 
kimaradt.'7

Ezen napon országos ülés is volt, valamint a statusok, úgy a Fő 
Rendek Tábláján, mellyekbn a Királyi Felség születése napja tekinteté
ből országos küldöttség neveztetett.18
Február 7-én Kerületi Ülés. Elölülők a voltak.

Tegnapi napon a Personalis azt találván mondani hogy 12-ik 
Februariusba lészen az Országos küldötségnek szerentséje ő  Felségének 
lábaihoz borulni,

G yertyánfi ki jelenti hogy mint törvényhatóság követje alkotmá
nyos országban ezen ki fejezésben meg nem nyughatik. (Zugás, melly 
az által tsillapul hogy ennek a Napló könyvből ki hagyása a Censorok 
körébe utasittatott. )

Fel olvastatván azon utasítás,19 melly az újság hellyett elhatározott 
Országos napló könyv kivonata szerkeztetése eránt készítetett, mellyben 
az javaltatott, hogy az praenumeratio utján adathatik ki, úgy mint az 
Anya Diarium, — C s a p ó  indítványára el fogadtatott hogy ezt az újság 
levelet szabadon küldhessék. (Mind a mellett nem tsak az újsághoz, 
de az Ország napló könyv ezen czikkelly ki vonatjához is allig van 
reménység.)

Olvastatott a mai elhatározott válasz izenetekben közben jött 
módosítások, és a vallásos fel Írás javallata.

Febr. 8-án 15-ik Országos Ülés a RR. Tábláján.
Ebben semmi nevezetesség sem történt s nem volt egyébb mint 

azon ut, mellyen a Pesti Diaeta, előleges sérelmek és Magyar nyelv 
ügyében költ válasz izenetek20 a Fő Rendekhez által utaztak. A Personalis 
szinte bosszankodott hogy bár milly ellen vetést tett légyen is, a RR 
czáfolásba sem ereszkedtek e tsak maradjonnal feleltek.21
Febr. Tért Fő Rendek ülése. (Bővebben következni fog.)

A Cholera eránti említésben úgy hogy ezen szavak: törvényeinkéi 
meg nem egyeztethető t. i. el halasztása ki maradjanak meg egyeztek. — 
Az előleges sérelmeknek a propositiókra készült válasz homlokán leendő 
fel küldésében meg nem eggveztek,22 — az ülés 9 és kí órától 3 % óráig 
tartott.

1T A végleg megállapított szöveg: Iratok, I. k. 76. s köv. 1., Kölcsey, VI. k. 
249. s köv. 1.

18 Az alsó tábla febr. 6-i, 14. országos ülésének jegyzőkönyvét 1.: Jegyző
könyv, I. k. 133. s köv. 1., az alsó tábla küldöttsége tagjainak névsorával.

16 Az utasítást a január 17-i kerületi ülésből kirendelt bizottság készítette.
20 Iraiok, I. k. 51. s köv. 1.
21 A február 8-i, 15. országos ülés hivatalos jegyzőkönyvét 1.: Jegyzőkönyv,

I. k. 135. s köv. 1.
22 A részletes tárgyalás 158. s köv, I.



Febr. 10. 11. 12. 13. és 14-én az alatt míg a Deputatio Bétsben mula
tott, a Karok és Rendek Kerületi Üléseikben az Urbárium tárgyában 
tanátskoztak, keresztül mentek az első articuluson, a második articulus 
első három §-án. Az első articulusban az hogy a Földes Ur meg egyezése 
nélkül nem történhet szabad el adás23 24 meg állott, egyedül N ovak volt, 
aki tsak „praescitust“ kívánt consensus hellyett, annyi meg is történt 
hogy az el adóra nézve in casu inminentis defectus sem tagadhatja meg 
a Földes Ur consensusát, s hogy a jobbágy vagyona nem feléről, mint 
a III. 30.21 de tellyes szabadsággal fog rendelkezést tehetni. (Ez ugyan 
tsak enunciálva van, mert a határozás másuvá tartozik.) Ellenben fájda
lom, a X. §-us meg állott25 * s a derék votum separatum minoritásba 
maradt. A deserta sessiók ha a Földes Ur kegyetlensége miatt pusztul
tak el, a községnek, vagy más akárkinek is úgy rendeltettek által adatni, 
hogy usque legalem inpopulationem a vétkes Urnák semmit se adózzon 
azon telektől.28 A Constitutivumnak az Adózások meg határozásának 
hellyes alapjával rögtön ellenkező régi Urbarialis Classificatiója az ujj 
osztályzástól elválaszthatatlan zavarok ki kerülése tekintetéből, úgy 
mint az operatumban van, tovább is meghagyattatott.27

Febr. 14-én 10 órakor érkezvén a Nádor vissza Bétsből, már 
11 órakor ülést tartott, mellyben is az Operatumok sorozatjára nézve 
a Fő rendek propter pacis el fogadták a Karok, és Rendek javallatát, 
de a junctimot újólag félre vetették nagy hartzal in procinctu a két 
Tábla között. *

A február 11-iki kerületi ülés egy részletét a bővebb Jegyzőkönyv egy töre
déke (Kossuth-Archiv 506. 9—12. I.) az alábbiakban hozza:

1833. Februar 11-én Kerületi ülés. Elölülők a voltak.
Mielőtt az urbariumbeli l-ő t. ez. 7-ik §-ussának a) és b) pontjai felvétet

nének, l émellyek kívánságára
Pázmándy mint Elölülő, a tegnapi végzést ezekben jelenti ki:
1. Hogy a jobbágy teleknek a földes úr részére elvehetése csupán az l-ő 

R. 40-ik czimjónek, vagyis osztályoknak esetére értetődhetik, jószágokra nézve 
az osztozó leányokra is kiterjesztetik. — Ekkor is

2. nem többet mint egy jobbágy telket külső tartozandóságaival egyetem
ben lehessen elvenni, s csak akkor

3. ha valamelly osztozó félnek az egész országban nincs lakásul szolgálható 
egy majorság! telke.

4. Azon esetben, ha a kimozdítandó jobbágy nem a most alkotott szabad 
adás vevési czikkely következésében pénze után, hanem úgy szólván az első 
adományból bírta telekét, a földes úr csupán az építmények és javítások teljes 
becs árát, — ha pedig vette, az egész adás vevésbcli summát tartozik kifizetni, 
számításba jővén a netalán közben jött javítások vagy pusztítások is.

5. Nehogy akár mind ez önkényesen történhessék, minden ilyes osztály 
esetét tartoznak a felek az illető vármegyének bé jelenteni honnan is valamint 
annak megvisgálására ha váljon a törvény esete valósággal felforog e? úgy a 
fizetendő summa meghatározására küldötség rendeltetik, s csupán ennek jelen

23 Proiectum, 2. 1., VII. §.
24 A Hármaskönyv idézett pontja szerint az utódok nélkül eihúnyt job

bágy örökölt vagyona a földcsúrra száll, ha azonban szerzett birtok, csak a fele.
25 A § megállapítja a falvak nagysága szerint változó felső határt, ameddig 

egy-egy jobbágy telkeket szerezhet és felsorolja a kivételes eseteket. (Modifi
cationes, 2. 1.)

28 Modificationes, 3. I., I. art. 15. §.
27 A telekállományról a Proiectum II. articulusa szól. közölve a megyék

osztályozásának táblázatait is
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tése következésében közgyűlésből adandó engedelem után szabad az elmozdí
tást meg tenni.

6. Mind ezen határozások külön §-usba foglaltassanak.
Borsiczky az 1. számú végzést a leányokra nézve úgy kívánja megszori- 

tatni, hogy ha férjének lakóhelye van, ne élhessen a 40. 1-ae jóvoltával. — Patay 
a végzés mellet szólt. — Hertelendy azt tartja, ezt nem kell különösen említeni, 
mert magában értetődik. — Bük ellenkezőleg Ítél, mert tud esetet borsodban 
hogy a Helytartó tanáts a kibecsültetést meg nem engedte mivel úgymond a leány
nak férjhez kell menni, s férjéében lakni.

Tisza, Szabó úgy kívánják a törvényt alkotni hogy semmi sem értetődjék, 
de minden világosan meg legyen határozva. — Marad a kijelentett végzés.

Dobóczky kívánja elhatároztatni, lesz e a közgyűlés itóletjétől feljebb vitel
nek helye, külömben a Dicasteriumok fognak béavatkozni. A Zsellérekre nem 
kívánja a szabad adás vevést kiterjeszteni, külömben a földes úr nem fog a 
zselléreknek földet adni, hasonlóul a remanentialis földekre sem, a redactióhoz 
még azt kívánná hozzá tétetni, hogy azok ,qui propria manu terram non culti- 
vant“, telket ne vehessenek.

Pázmándy: Ha telekbeli földeket bírnak a zsellérek, egyforma tekintetbe 
jönnek a jobbágyokkal, ha nem bírnak, akkor sem lehet őket házaiknak szabad 
eladásától megfosztani. A remanentialis földek kérdése majd elő fordul későb
ben. A javallott megszorítás csak önkényre nyitna utat, el nem fogadható.

Márjássy a zsellérekre nézve ezen megszorítást javalja: „urbanum ingressi“.
Tisza mindezekben idővesztést lát, a szerkeztetéshez majd akkor kell szól- 

lani, ha az egész törvényezikely megálapitása után a végzésekhez alkalmazott 
módosítások javallata a jegyzők által felolvastatik.

Ebergényi: Miután küldői minden nemtelennek is személyes felpercsséget 
(actoratust) adni kívánnak, elhatároztatni kéri hogy a vevőt az eladó atyafiai 
egy esztendő lefolyta után az előintés elmulasztása miatt se háborgathassák s az 
előintést csak hárem hónapra kívánják szoritatni. Továbbá azon esetben, ha a 
jobbágy a földes úr által, vagy az ö fájábul -épített házban lakik, a betsnek tiszti 
ügyész jelenlétiébe, szolgabiró által kellessék megtétetni s ha nem akarná ezen 
becs árt a jobbágy kifizetni, az úrnak szabadságában álljon eladni akinek akarja.

Szabó a vevésbeli elsőség parasztok között szőlőkre, egyebekre eddig is 
gyakoroltatott, ezt fel tartani kívánja, de nem itt, hanem a törvénykönyvben 
látja helyet lenni.

Répás ollcmben azt hiszi, minden elsőbségi privilegium a növelésnek aka
dálya, azért annak helytt adni nem kíván, s annak kijelentését épp e helyen 
látja szükségesnek.

Pázmándy: Ezen kérdést a tárgy jelenleges fekvésében eldönti az, hogy 
itt nem tulajdonosság, hanem csak használhatás engedtetik a jobbágynak, ennek 
pedig, mint ingó vagyonnal egy tekintetbe jövőnek eladásában, elsőbségnek helye 
nem lehet.

Olvastatván a 7-ik § a) és b) pontjai,
Pázmándy: Ezek a kérdések: szükséges e minden eladásra vevésre a földes 

úrnak megegyezése? ha igen *— úgy két tekintetbe jő a megtagadás szabadsága, 
1. az eladóra nézve in casu manifesti defectus, a mint a javallatban van, a job
bágy magva szakadtának esetére kívánják e a RR feltartani a 3-ik R. 30-ik 
czimjeinek rendelését? — 2-or a vevőre nézve természetesen csak azon okok 
miatt, ha már a telekben ülne is azon jobbágy, őt kimozditatni lehetne, ezen 
kérdés öszveolvad a 13-ik §-ussal, melly de casibus amotionis szóll, — végre 
szükséges e a javallott bejegyzés (improthocollatio) s meg áll e a hatvanadnak 
fizetése?

Balogh: Elhatározván a szabad adást, ha ennek p[rincijpiumábol örökké 
elcsípünk valamit, végtére elvész az ajándék s csak árnyék marad, már a 
40 : 1-ae meghagyása is nagy korlát, ne a-lapitsunk meg több feltételeket, mely- 
lyek a szabad adást gátolják. Áltlátja hogy a földes úr megegyezését kizárni nem 
lehet, de nehogy önkényé váljék, a helytelen megtagadás esetére kezcsitő bisz- 
toság (garantia) kell. A magva szakadás esetét a mi illeti, mit ád el? nem a 
földet, hanem a használhatást. ez az ő szerzeménye, azt pedig csakugyan adhatja, 
a kinek akarja. Az improthocollatio ismét korlátozás, de ha szükséges, ne fizes-
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sen semmit, mert ugyan miért is fizetne? iv papirosért, vagy azon helyért, mely- 
lyet a szekrényben elfoglal? a Bánátban eddig sem fizetett a jobbágy, s tehet
jük e sorsát rosszabbá, mint volt?

Pázmándy: A szóba hozott garantiára nézve azt javallá, hogy a melly kötés 
és büntetés van téve a költözködés gátolására, tulajdon azt kell az eladásra 
nézve is felállítani.

Ezen javallatot az egymásután szóliók egyenként megemlítve köz akarattal 
elfogadták. (Az tehát töbször nem ismételtetek.)

Novák már kijelentette hogy küldői a birtoki sajátságot is kívánván meg
adni minden jobbágyoknak, most midőn még nem erről, har.em csupán a hasz
nálatnak szabad adás vevéséről van szó, igen természetesnek látják hogy ezt 
mindenképp könyiteni szükség, de váljon könyités e az, ha a földes ur vefő 
hatalmával ruháztatik feli? ezt pedig, bár mit mondjunk is, a Consensus szó 
magában foglalja, — méltán tart tőlle hogy ha a földes úr megegyezésétől íüg- 
gesztetiik fel a szabad adás vevés, ennek elve a foganatban elvész, a Consensus 
szót tehát praescitussal kívánja felcseréltetm. A Bánátban eddig is igy van, 
s nem is sértődik általa a földes úri jus, mert ez csak a jobbágyi adózások meg- 
kivánására terjedhet ki, ezek pedig nem csak mentve maradnak a földes úr 
részére, hanem biztosításul az elmozdítás is felhagyatik. A szabad rendelkezés
nek a 3. rész 30-ik czimjében foglalt megszorítását eltöröltetni, s a szabad 
végrendclés gyakorlásának természeti jusába a jobbágyot is részeltetni kívánja.

A mi a vevőt illeti ha hogy a RR a praescitus szót elfogadják, természetes 
hogy de casibus justae consensus recusationis szó nem lehet, s ekkor csak azt 
szükség hozzá tenni, „hogy casu amotionis in sensu §. 12. in salvo permanente, 
melyről majd ott kíván szóllani. — Az improthoconatiot szükségesnek tartják 
küldői, s ezért a vevcsbeli summa egyszázad részét fizettetni kívánják.

Majthényi (Bars) a végrendelkezés szabadságára nézve azon külömbözte- 
tést teszi, hogy a nem vett, hanem ugv szólván az első adományból bírt telkek 
haszonvétele esetében a 3 :30. felmaradjon, a többiről követ társa véleményét 
már kii jelentette.

Szabó: A földes úri megegyezést fel kell tartani, mert megmaradt a nexus 
subditelae, de meg is kell szorítani hogy önkényé ne váljék, s a szabad adást ne 
gátolhassa. Azt kívánja tehát hogy az eladóra nézve semmi esetben sem tagadhassa 
meg a földes úr megegyezését, még a magva szakadás közelítésének esetében sem. 
A jobbágyot telkére nézve leginkább véli hasonlithatónak egy haszonbérlőhöz, 
s meg nem foghatja, minő alapon épülhet az hogy a haszonbérlőnek a tulajdonos 
legyen örökössé, úgy hogy amaz másnak ne is adhassa tulajdonát. A földes úr 
tulajdonosi jusát tehát csupán ad casum intestati kívánja szorittatni. A vevőre 
nézve úgy hiszi, ha jusa van a földes urnák bizonyos okok miatt a telek haszná
lásában bent lévő jobbágyot is elmozdítani, jusának kell lenni azt tulajdon azon 
okok miatt el is mozdítani. — A prothocollatiót s ezért az első eladás esetében 
a vevésbeli summa huszad részét fizettetni kívánja.

Deák: Jusa van a földes úrnak tudni, ki jő telkére lakni, és igy a meg
egyezést ki zárni nem lehet. A végrendelés hatalmára nézve akár itt, akár a tör
vényes tárgyakban kerüljön is ezen kérdés elő, arra adja szavát hogy keresmé
nyeiről a jobbágy teljes szabadsággal rendelkezhessék, de az ősiségre nézve vala
mint a melleslegcs atyafiainak, ugv a földes úrnak tekintctébül is meg nem egye
zik, hogy a magvaszakadáshoz közelitő jobbágy szabadon eladhassa telkének 
haszonvételét. Az improthocollatiot szükségesnek tartja, de azon pontot hogy si 
culpa exeuntis coloni intermittatur, Contractus pro nullo haberi debeat, ki ha
gyatni véli, — szükségesnek látja hogy az improthocollált öröklevél kivonatja a 
kötő feleknek kiadassák, de a laudemiumot szokatlan uj tehernek tekintvén* egy
szerűen félre vettetni kívánja.

Péchy kívánja hogy az eladást a közelgető magvaszakadás esetében se gátol
hassa a földes úr, a vevőre nézve majd a 12-ik §-usnál kíván az elmozdítás esetei
ről szóllani. Küldői laudemium fejében minden fttól 2 xrt kívánnak azon eset
ben, ha magvaszakadtéhoz közel lévő jobbágy adja el telkének használását kor
látlan szabadsággal, a prothocollatiot két párban kívánják s ezért minden 
fttol 2 xrt.
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Zmeskál: Minthogy a töbség mellynek engedni kenteién, a telek használ- 
hatásának szabad adás vevését elhatározta, ezen elhatározásnak elvéből 
indulván ki, az úri megegyezést oly értelemben kívánja venni, hogy az 
eladás esetje béjelentessék a földes úrnak, hogy ő tudhassa ki az ő 
jobbágya, de hogy a defectus közelítésének ürügye alatt az eladást gátolhassa, 
ebben, a már megálapitott szabad adás vevés princípiumából indulván ki, meg 
nem egyezik, s kívánja hogy a deficiens is szabadon adhassa, vagy testálhassa 
vagyonát, — a prothocollatiora s laudemiumra nézve mint Szala.

Torkos úri megegyezést, — a rendelkezési szabadságra nézve mint Szala, 
az improthocollatio, és Iaudemium iránt mint a redactio, azon hozzátétellel, hogy 
ha az improthocollatio a földes úr miatt maradna el, ne kaphasson laudemiumot.

Gyertyánfy: Az ősiségre nézve a 3 :30. rendeléséhez ragaszkodnak küldői, 
a keresmény iránt szabad rendelkezést engednek, az úri megegyezést szükséges
nek látja, minthogy a tulajdonosi jus az úrnál meghagyatott, az improthocolla- 
tiót tapasztalásból jótévő következésünek valja, de azt minden fizetés nélkül 
kívánja.

Bene: Küldői sajátsági jogot is adván a jobbágynak, ennek megkülömböz- 
tetése végett a használhatás (usufructuatio) esetében a redactio pontjait meg
tartatni kívánták. De a dolog belső érdeme másként dűlvén ell, szabad rendel
kezési just, úri megegyezést garantiával kíván, egyéberánt mint Szala és Torontál.

Bük: Még a földes úrnak munkával s adózással tartozik a jobbágy, nem 
lehet a megegyezést ki zárni, a defectus iránt kenteién utasításánál fogva a redac- 
tióhoz ragaszkodni a jobbágy ősi vagyonára nézve, de csak ez iránt, mert a 
keresményben szabad rendelkezést óhajtanak adni küldői. Mi a laudemiumot 
illeti, benne van az emberi természetben, hogy lassan engedje által a magáét és 
surrogatuniokat keres, a laudemiumot most úgy tekinti, mint generale surrogatu- 
mát minden adandó kedvezéseknek, hiszi a jövő törvényhozás fogja tudni ezzel 
is mit tegyen.

Szutsits a földes úri megegyezés, és defectus eránt mint Torontál, a pro
thocollatiora nézve mint Szala, a iaudemium iránt mint a redactio.

Benyovszky: Egyik fő oka annak, miért kívánták küldői az usufructuatiót 
megtagadni? az volt, hogy jó erköltsü, jámbor jobbágyot kapjon a földes úr, — 
ez el lóvén ütve, a consensus szükséges, de a megtagadás esetének nem felel meg 
elegendőleg az elmozdításról szóHó 12-ik §., az elmozdítás esetében ismeri embe
rét a földes úr, de nem a vevőt, ennélfogva a megtagadás eseteit világosabban 
kívánja kifejeztetni.

Hogy a jobbágynak, nincs szabad rendelkezési igaza, ezt az egész Corpus 
Jurisban a legnagyob igasságtalanságnak tartja, s erre nézve nem lát külömbsé- 
get a pénzen vett s nem vett telek között, sem az ősi úe szerzeményes között, — 
a földes úrnak jusa van a törvényes adózásokat megkívánni, ezen felül mi köze 
van jobbágyának véres verejtékéhez, minő igassággal kívánhatja ezt is cl 
ragadni? Ha gyermekei vannak a jobbágynak szabadon eladhatja telkének ha
szonvételét, s a nincs, el ne adhassa? A földes úrnak éhez több jusa legyen, mint 
az eladó fiának? A 30 : 3-ae rendelésének e részbeli meghagyását gyalázatunk 
ezégórének tartaná. Vannak a consensus megtagadásának más esetjei p. o. ha 
adósságokkal meg van a jobbágy terhelve s eladással kívánja hitelezőit kijádzani. 
A Iaudemium iránt azt mondják hogy a kedvezések surrogatuma, ő nem akar 
úgy ajándékozni, hogy a mit jobb kézzel ád. ballal elvegye — a gyűlöletes laude
miumot az Ausztriai törvényhozásból, me'lyből egy törvényt sem akar hazánkba 
általültetni, elfogadni szörnyűségnek tartja. Vigye az improthocollatiót a lie'vség 
jegyzője, ki egyébként is a község által fizettetik.

Bük törvényhatósága nevében kéntelen annak ellene mondani, hogy a 3-ik 
rész 30-ik czimjének az ősi természetű jobbágyi vagyonokra nézve meghagyása 
gyalázatos tett. — Benyovszky feleli, hogy ő csak magáról s nem másról beszélt, 
s hogy maga részéről azt gyalázatnak tartaná, ismételi.

Ebergényi már mászor is kijelenté, hogy ezen egész engedélyt sáfrán gya
nánt kimért dolognak tartja — mint követ kéntelen utasításánál fogva in casu 
intestati a földes úri örökösödést feltartani, maga a Status Cassáját kívánná, — 
az improthocollatiót is kéntelen megtartani.
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Plíithy: Nem csak azt kell a földes úrnak tudni hogy jobbágya ki lesz, de 
azt is hogy milyen lesz és így nem praescitust. hanem consensust kíván, — a 
magva szakadás esetét ki magyaráztatni kívánja, azon hozzá tétellel hogy ha 
csak leánya van a jobbágynak, adoptio jusáva! bírjon. A testandi facultas iránt 
a maga helyén kivan szólani, — improthocollatio minden fizetés nélkül. 
Itt látja helyét azon elhatározásnak mi történjék, midőn a jobbágy vagy 
cgcszlen a földes úr által, vagy legalább a földesúr fájából épített házban lakik, 
a mit kárpótlás nélkül a szabad eladás jusával bíró jobbágynak odaadni igasság- 
talanság lenne, — első esetben a becslés legalkalmasb mód, második esetben csak 
tűzifa gyanánt gondolná a matériáiét becsültetni.

Prónay: Küldői valamint egy részről a szabad költözködés minden követke
zéseit biztosítani, úgy a földes úr tulajdonossi jusait is feltartani kívánván, az 
úri megegyezést szükségesnek tartják, nehogy azomban ennek megtagadhatása 
önkényé váljék, azt korlátok közé szorítani kívánják. —■ A magva szakadás ese
teit csak úgy értik küldői, ha a jobbágy minden örökös nélkül már megholt, és 
úgy halála előtt szabad rendelkezését megszorítani nem akarják, sőtt a dispo
nendi facultas eránt, a 3 :30. czimjében kijelelt korlátokat eldönteni kívánják, 
— cllemben megtagadhatási just adnak a földes úrnak azon esetben, ha az eladó 
jobbágyi szolgalatjait, s adózásait le nem róta, kívánják azt is hogy a dismem- 
bratib minimumja K résznél kevesebbet, sőt K részt is olyannak a ki K rész
nél kevesebbet bir, eladni tilalmaztatik, mivel ki akarják azt kerülni hogy egye
netlen számú telkek szaporitassanak, hanem vagy 2/i, vagy K, vagy egész telkek 
maradjanak. — A szabad költözködés iránt megálapitott sanctiót öszvefüggés- 
ben látja a szabad eladással lenni, mivel a ki az eladást gátolja, az a szabad köl
tözködést is akadályoztatja, szükség tehát azon sanctiót ide is kiterjeszteni. 
Végre mi a laudemiumot illeti, küldői azon szempontból indúlnak ki, hogy az 
usufructuatio szabad eladásának megengedése után az l-ő R. 40-ik czimje eseté
ben kibecslő földes úr a föld használatának árát is tartozik megfizetni, a miért 
eddig nem fizetett, annakokáért a laudemialis V«o részt nem a bejegyzésért, ha
nem az érintett veszteség pótolása fejében megálapitatni kívánják.

Desőffy: Akár consensus, akár praescitus tétessék, nem bánja, csak az ön
kény korlátoltassék sanctio által, — kétoldalúnak s viszonyosnak kell a tjorjvény 
rendelésének lenni, a tanátskozás alatt lévő §. azt rendeli hogy a prothocollatio 
végett magát nem jelentő vevő vételi jogát elveszti, méltó viszont, büntetődjek 
a helyes ok nélkül egyezését megtagadó földes úr. -  A magvaszakadás iránti 
pontot egyszerűen kihagyatni kívánja, ha az eladhatja szabadon telekbeli tulaj
donát, a kinek fia van, még inkább az, kinek nincs, mert a vér csak elsőb tekin
tetet érdemel. — Prothocollationak lenni kell, de laudemium s minden fizetés 
nélkül, ez igazságtalan új teher, s még azt is szülheti, hogy a vevő föld tulajdont 
gondoljon venni, pedig ez mostan még nem adatott.

Szentpály: A defectus iránti pontot kihagyni kívánja, nem tartván igazsá
gosnak hogy a kinek maradéka nincs, mostohábbul tractáltassék, mint a kinek 
van, egyéberánt a redactióhoz ragaszkodik.

Jiöthy: Ámbár a szabad adás vevésbeli elv felálitása után megálapitott fel
tételek, a p[rinci]piumot nagyon korlátozzák, úgy hiszi még is, hogy bennünket 
az idő meghaladott s el nem ijjed, hogy ezen csekélységnek látszó dolog igen jó 
következéseket ne szüljön. A consensus megtagadása okaira nézve küldői úgy 
vélekednek mint Bars. A prothocollatiót kivált széles terjedésű uradalmakban 
terhesnek vélvén, ezen kölcseg pótolására a vevcsbeli summának század részét 
fizettetni kívánják, a mi ha meg nem áll, ahoz ragaszkodik, a mi a századrészhez 
legközelébre járul.

Vay: A magva szakadás esetebeli (provisiót) ellátást küldői arra is ki ter
jeszteni kívánják, ha a jobbágynak 25 évi házassága után nincs gyermeke. 
(Nevetés.)

La Motte küldői az usufructuatio szabad eladásában meg nem egyezvén, 
azon módosításokat, mellyeket hallót, utasításától meg inkább eltávozni véli, 
mint a redactiót, s azért eliez ragaszkodik.

Rohonczy: A magvaszakadás esetebeli földes úri örökösödés a 3-ik r. 30. ez. 
alapulván, azt épségben feltartatni kívánja. Minden bejegyzésért 30 xrt fizetetni 
javai, de semmi laudemiumot, a mi nem egyéb mint majmolás.
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17 .

1833. február 9 
A főrendek ülése.

Tárgy: Az előleges sérelmek és kir. propositiok tárgyában a rendek
től kapott válaszizenet pontonkénti vizsgálata. [[.] Az országgyűlés 
törvénytelen elhalasztásának kérdése. [II] Az előleges sérelmeknek a 

kir. propositiókra adandó válasszal együtt való felterjesztése.

Februar. 9-én Fő Rendek ülése.

[I.] Fel olvastatván az előleges sérelmek és Kir. propositiok iránti 
viszon izenet,1 szakaszonként tanátskozás alá vétetett.

l-ö Kérdés. A RR. nem akarnak a Diaeta Cholera miatti elhalasz
tásának az Ország gyűlés rendes tartását biztositó meg említésétől el 
állani, mint hogy már az RRek is azt vették leg inkább sérelemnek 
hogy a Cholera meg szünte után is 14 hónapokig halasztatott az 
Ország gyűlése s kivált azon aggodnak, ne hogy az ország gyűlés 
önkényes elmulasztásának esetei, a[z 1]741 : 22 czik. törvényesített két 
esetén túl ki szélessittessenek.2

A Váczy, Rosnyói Püspökök s a Barsi (Keglevich), Zemplényi (Maj- 
látii) és Körösi (Bedekovits) Fő Ispányok ezen két okokat vették tzáfo- 
lás alá, s ki fejtvén azon mirigyes nyavalyának öldöklő dühösségét, vala
mint azt hogy a 14 holnapok számítása hellyes volna tagadták, úgy az 
1741 : 22. ezik is, mellynek históriáját G. Majláth elő terjesztette, úgy 
magyarázták, hogy az nem a Diaeta nem tartásának eseteiről, hanem a 
palatinalis concursusok tarthatásának esetéről szóll, s hálás tisztelettel 
említvén Ö Felségének azon veszélyes körülmények között bizonyított 
Atyáskodó gondoskodását, — és Mailáth a Diaeta élő törvénybe nem 
ütköző el halasztásának meg említését ki hagyni, a többiek pedig eggye- 
sülés tekintetéből az említést úgy módosíttatni kívánták, hogy valamint 
ő Felsége ki jelenti azt, hogy fájdalmasan veszi hogy [l]831.S-ber 2-án az 
Ország Rendéit egybe nem hivathatta, úgy az Ország Rendel is nyilat
koztassák, hogy ezt hasonlóan fájlalják. Illy értelemben szóllott:

B. V ay M iklós, azt adván hozzá, hogy ha Ö Felsége nem az [ 1 ]830 : 6. 
czik[kelyben] ki tűzött tzélra,3 hanem subsidium, vagy más illy es kíván
ság tekintetéből hívta volna most egybe az Ország Rendéit, azt. s tsak 
azt, mint a törvények el mellőzesit sérelemnek venni lehetne, azonban ha 
a Diaeta tartásának jussát egy szent erekle gyanánt őrizzük, ezt rossz 
néven senki sem vehetvén, minek utánna az RR. aggodalmuk hellyes, 
vagy hellytelen — de aggodalom, ezen ízéiből eredet, azt mint a törvény 
hozó test nagy részinek aggodalmát azon kijelentéssel szükség meg szün 
tetni, hogy távol vannak a F[ő] RR azon értelemtől hogy a[z 1 ]741 : 22. 
czik ki széltssedjen. Az említésben tehát, mint az előtte szóllók azon 
tekintetéből is meg nyugszik, hogy a különös törvény czik által ki ren

1 Iratok, I. k. 52. s köv. 1.
2 V. ö. 67. 1., 4. jegyzet.
3 A törvénycikk az igazságszolgáltatás zavartalanságáról gondoskodik, ha 

az 1830. okt. 2-ra összehívandó országgyűlés a rendszeres munkálatok tárgyalá
sával hosszasabban foglalkozik.
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delt Diaeta meg szabotti határ napja meg nem tartásának oka a Decre
tum elő szavában meg emlittethessék.

A Fő lovásznok Z ytsy (s  Bihari Fő Ispány) beszédje közben emli 
test tevén hogy Posonv vár[me]gve táján ő volt kir biztosnak ki ren
delve s azért tudja hogy miként folynak a dolgok, — erre

G. E szteriiázy M ihály: E ő Excellentiája a Fő Lovász mester magát 
Posony tája béli kir. Commissariusnak nevezte, én mint Poson Vár[me]gye 
Nemessé annak el nem esmértem, el nem esmérem, ellene mondok s 
ellene mondásomat közös napló könyvünkbe iktatni kérem (ide tzélzott 
a Groff hogy Napló könyv vitelére lévén a F[ő] RR. a KK. és RR. által 
fel szóllitva, azt azon nyilatkoztatással mellőzték el hogy az RR napló 
könyvét a törvény hozó test napló könyvének tekintik.) Egyébb aránt 
mint a Barsi Fő Ispány, mert nem akarná Ö Felségét meg sérteni, ki a 
veszélly közepette is hív alatt valói közt meg maradván, szép példát 
adott azon nagy Uraknak, kik sietve hintóba ültek, s messze távolból 
várták a dolog bizonytalan végét, mint a rósz katona ki pintzébe, vagy 
a markotányosnénál várja a tsata ki menetelét.

O rszág bíró: Veszéllyel tellyes dolog lenne ha az Ország gyűlés 
tartása akár mely ok miatt meg gátoltathatnék — ez eránt sarkalatos tör
vényünkbe alapul az igazságos aggodalom, azon törvényeket sértetlen ép
ségben feltartani kívánja, de úgy hiszi hogy a fel forgó különös esetben 
a polgárok életének meg tartása, a köz társaságnak ezen Fő tzélja, ezen 
minden másnál nagyobb törvény tiltotta az Ország RRnek egybe hívá
sát. Milly atyai gondal ügyelt a társaság ama Fő czéljára Felséges Urunk, 
az már előtte ékesen s hizelkedés nélkül s épp azért ékesen mivel hizel- 
kedés nélkül ki fejtetett (G. Mailatra ezélzot.) Az említésbe meg egye
zik, úgy hogy azon közbe vetés Törvényeinket meg nem eggyeztethető 
t. i. el halasztása ki hagyattassék.

B. V eselényi a KK. és RR. mellett szólván ékes beszédjében a többi 
között azt is meg említette, hogy a Kormány által az epe mirigy el 
távoztatása tekintetéből tett elrendeléseket sok Megyék törvényeikkel 
összve eggyeztetni nem tudván, felírásokat tettek, meílyek ha a törvény 
hozó testnek az RR. által javallott tisztelő kímélettel tellyes meg említés
ben némi visszhangra nem találnak, Flazánk számos törvény hatóságai
nak törvényes lépése karhoztatodni láttzatnék. Ezt

A N ádor rossz néven láttzatott venni, nyomban felelvén, Censeo 
(úgymond) in discussione hujus objecti manendum esse in sphaera res
ponsi statuum az ő ellen vetéseik felől kell szollani. Az előttem szolló 
azon ujj thesist allitá fel hogy azért kell említést tenni, minthogy olly 
rendelések jöttek közbe, mellyeket törvényeinkéi nem eggyeztethetőnek 
ítél. Annak idejében lehetne erre felelni, most tsak ennyit; hogy rend
kívüli esetekben, ha valami történik, azoknak kik othon békével ültek 
s a veszély alatt oly országban mulattak, mellvet az Isteni Gondviselés 
ezen tsapástól meg kiméit, könnyű in medium prodire s gántsokat ke 
resni. Iliacos intra muros peccatur et extra. De minden kormánynak első 
kötelessége hogy a polgárok életét s egésségét lehetőleg meg óvja, hogy 
ö Felsége minden gondjait ezen fő nemes tzélnak szentelte, nints ki 
tagadhassa.

G iiyczy (Torontáli Fő Ispány) akkor látna sérelmet, ha nem volt az 
említés téve a kir. elő adásokban, ez volna önkényes elhalasztása az 
Ország gvülésének. Tsak annyiban távozik el véleménye a B. Veselé- 
nyiétől hogy nem mint Gravament kívánja meg említeni, egyébb aránt 
az RRekkel tart.
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G. K árolyi: Hasonlóan az RRkel tart mivel valahányszor nevezetes 
történetek előzték meg a törvény hozást, az előleges törvény Czikkelybe 
mindég említés volt irániak. Nem teheti fel senki hogy az RR szemre 
hányást akarnának tenni ő Felségének, tsupán óvást kívántak jövendőre 
is, igy meg kell említeni, hogy az el halasztás törvényeinkéi meg nem 
eggyezik, leg alább a minime hellyett haud componi qvcuntem változást* 
kész el fogadni.

B. Szepesy (Péchy püspök): Ha említést kelletik tenni, azt hálás 
köszönettel tétetni kívánja, különösen azon oknál fogva is, mivel az 
1830 : 6-ik Czikkfelyben] 2-ik 8-ber lévén határ napul rendelve, arról nints 
említés, mit kellessék akadály esetében tenni, már pedig a határ napra 
tartani nem lehetett s ennél fogva Ö Felsége nem lett volna köteles a 
szokott törvényes idő előtt az Ország Rendéit egybe hívni.

G. Szétsényi István: Ha egy felsőbb Hatalom melly Nemzet és 
Fejedelem közt ítél, s egykor bizonyára ítélni fog, kérdeztetne, valyon 
azon viszonyokba, mellyek a Magyar Királly s Nemzet között fenn álla
nak, hol határozott kormány s képviselői rendszer létez, meg tette é a 
Kormány leg szentebb kötelességét? t. i. azon gondot fordítani a polgá
rok éltek meg tartására melly véget a fejedelmek egy nagyobb Hatalom 
által a Földre állíttattak, úgy hiszem, azt ítélné hogy M [agyar] országnak 
leg kisebb keserű kitételre is oka nints, gántsot keresni a kormány tettei
ben szokás, ama szomorú idő szakban, mellyben sok ember sokat tanul
hatott, találni is lehet, de az igazságos ember, bár leg nagyobb gántsoló, 
igy lenne kéntelen szóllani, tegnap én gántsolódtam, — ma minthogy 
felsőbb parants nem érkezheték, magam tettem rendelést s annak még 
rosszabb következése lön. Sokan mondják, melly szcrentsétlcn gondolás! 
el zárni a szabad közösülést? vallyon mit mondottak volna, ha a Kor
mány semmit sem tett volna, mi tám a foganatot tekintve jobb is lett 
volna de a Kormány is emberekből, gyarló emberekből áll. Vidékemen 
az tartatott félelemnek hogy a vármegyének érdeiklett része Austinéhoz 
nem tartozott, ki hozzon itt ítéleteit! hányszor futottak zárkóztak, hogy 
az orrok tsutsa nem láttzott, a Kormány melly áldozatokat tett, tudjuk, 
hiszem e részben a halhatatlanság koszorúját vívta ki magának a Kor
mány s köszönetét érdemel.

Vegyük fel practice, törvény van hogy minden harmadik éven Or
szág gyűlés tartassák, de az egybe hívás a Király hatalmában volt eddig
ien leg alább, én ebben nemű anomáliát látok azt azonban most nem 
visgálom, de kérdem, ha a Fejedelem túl lelki esmeretségből minden 
eggves vármegyét ez viszont minden eggyes embert meg kérdezett volna, 
légyen e Diaeta Oct. 2-án, Nemesi Szavamat adom, a többség ezt 
mondta volna, Istenért ne légyen! Ha már a kormány ezen köz véle
ményt szerentsés volt el találni, minek a gánts.

De át látom helyes, igazságos a RR. aggodalma, [11812-iktől f 1]825 -iß 
nem volt ürügy, Diaeta még sem tartatott, hát ha most egy ürügy tsuzna 
be? itt tökéletesen kezet fogok, a törvények fel tartását alkotmányi 
országban nem egy jó kormány miatt találták fel, illy kormány csábitó! 
el altatja a Nemzetet, mig végre azt valja, bajos a halom aetákat for
gatni, kényelmesebb dolog, ha ezt más teszi, de a törvényhozás figyel
mének jövendőre is ki kell terjedni. Minden harmadik évben Diaeta 
légyen, mondja a törvény, még is 1812-től 1825-ig, a mi számolásunk sze- 4

4 A rendek felirat-javaslatában: „cum legibus nostris componi minime 
queuntem hucadusque interventam dilationem“. (Iraiok, I. k. 13. 1.)
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vént 13 évig nem volt, s ha ez jó kormány alatt történhetett ok nélkül, 
máskor is történhet — történjék tehát említés úgy, mint a Borsodi Hely
tartó javallá, ezt idő nyerésnek is tekintem, ha eggyet értést eszközlünk 
általa, kivált oly tárgy felett, melly talán nem is érdemel hosszú időt.’ 
Szollottak még G. Bethlen D omonkos: Azon elvből hogy bár hogy tör
tént légyen is az 1830-ki 6-ik törvény tsak ugyan nints bé töltve, ,s törvény 
el törlését tsak törvény s nem egy oldalú hatalom által illő meg tenni. — 
A Fő Pohárnok, Nyitrai Püspök, G. Pongrátz, a T árnok, némellyek ugyan 
említést, de köszönettel eggyesitve kívánván, annyival inkább mivel 
mind a T árnok mondá, Ő Felsége non exorata pure e clementia rendelte 
a később törvénybe ment Diaetalis törvény napot.

Ország bíró: Hia valaki, én jelentettem ki Ö felségének Atyai gon
doskodásáért hálás tartozásunkat, ugv hiszem mégis a már el fogadott 
említést köszönettel egybe kötni, itt nints hellye. Az RRnek aggodalma 
abban gyökereztetik, ne hogy a törvény által el rendelt Ország gyűlés 
el mulasztassék, valamint cl esmérem hogy az egyben hívás a Felségi 
jussok közzé tartozik, úgy azt is vallom hogy azon felsőbbi hatalom tsak 
a törvények értelmében gyakoroltathatik, következőleg a törvénynek, 
légyen bár ő Felsége fel szollitására, vagy meg eggyezésével hozva, bé 
kell töltetni, — már pedig a bé nem töltés iránti biztosítás és köszönet 
nem jól fér eggyüvé.

Á  N ádor szokott elölülői járatossággal fel fogván a mondott erőssé
geket, a kérdést úgy fejezé, hogy:

1. ) a 14 hónapi számlálás nem áll, de úgy- véli a RR. nem is igen 
hartzolhatnak ezen 'argumentummal, mivel 1830-ban magok az RR. azt 
jelentették ki hogy a rendszeres munkákba alig fogna valami sikerrel 
történhetni ha tsak előbb a törvény hatóságokban fel nem vétetnek s 
nem kételkedik ha első Januariusra öszve hivattak vólna az Ország Ren
del, oda nyilatkoztak vólna, hogy nem jővén el készülve, semmit sem 
tehetnek, ez úgy véli, nem tsak meg, s az 1830-ki állapodás tekintve, kö- 
veteltséggel is történt vólna meg.

2. ) Hallottam hogy az 1741 : 22. czik. érdeklőleg a törvény szellemére 
kellessék tekinteni. E véget szükség azon törvény eredetét meg vizs
gálni. Midőn az RR. át látták, hogy az ország védelmére rendes katona
ság, s ennek fel tartására állandó 'adó kívántatik; ennek fel állításával 
a rendes szükség fedezve volt, de kellett a rendkívüli esetekről is gon
doskodni, meg egyeztek tehát hogy ezeknek fedezéséről palatinalis Con
cursus is tehessen rendelést, azt mind az által egyedül a subsidiumokra 
határozták. Csak hamar úgy fordultak a háborús időnek körülményei, 
hogy már 1723-ban sérelemnek vetetett a Concursusnak gyakorisága, a 
Kormány hivatkozott a rendkívüli esetek eránti törvényes ellátásra. Ez 
igy ment [1]729. háború következésében, mig végre 1741. az RR. országos 
sérelmeket terjesztettek fel, kívánván a[z 1]715-ki törvényt szabályosab
ban meg határozni s a Concursust tsupán két esetre szorítani. így nyere 
léteit [az 11741. 22-ik Czik. mellynek szelleme koránt sem Ország gyűlé
sét, hanem a sérelmesen meg gyakorított Nádori összve jövetel korláto
zását tárgyazza.

így fogván czáfolás alá a RR. többi támogató okait is, végre azzal 
rekeszti bé, hogy van egy ügyelésre méltó tekintett, t. i. hogy hol a tör
vény sértetlen maradása mellett az időt kiméllő eggyeztetés, a Fő RR
nek hozzá járultával meg eshetik, kivált már két holnapja tartván a 5

5 V. ö. Zichy: Széchenyi beszédei, 100. s köv. 1.
11 K ossu th : O rszággyűlési tudósi'tlások.
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tanátskozás, a dolgok folyamatjának könnyítése miatt engedni lehet, s 
azért meg egyezik, hogy a Cum legibus minime componi queuntem ki 
hagyásával az említés meg maradjon.

[II.] Felvétetvén a 2-ik kérdés t. i. hogy a KK. és RR. az clőleges 
sérelmeket továbbá is a kir. elő adásokra adandó válasszal egy felírásba 
foglalva, még pedig ennek homlokán fel terjesztetni kívánják, annak ki 
nyilaitkoztatásával hogy ezen több Ország gyűlésein ki jelentetett köz meg 
eggyezéstől magokat semminémű ellen vetéssel el vezettetni nem engedik.

Tárnok: Nem titkolhatom hogy ezen ki jelentésben a tractátusnak 
oly ujj nemét látom, melly minden eggyesülést meg szakit, mellynek 
követését javallani szentség törésnek tartanám, mi lenne belőlle ha mi 
is azt mondanók? A tárgy velejét érdekelve oda megy ki okoskodása 
hogy az Ország RR. .mostani egybe gyűlésének tzélját meg szabja az 
[l]830-ik 6-ik Czikkely hogy a javallott modalitás világos törvénybe ütkö
zik. Hogy az előleges sérelmek előleges fel terjesztését a Fő R gátolni 
nem akarják, hanem az 1791-ik 13. Czikkelynek0 tetleges meg törésében 
meg nem eggyezhetnek tudván hogy a magyarázat hatalma a törvényhozó 
test mind két részét egyenlően illeti, hogy 1807. nem azt mondották az 
Ország Rendei hogy kir. elő adások előtt veszik fel a sullyokat, sőt azt 
hogy késznek bé menni az elő adásokba, de egyszersmind a sérelmek 
orvoslását is kéntelenek sürgetni.6 7 8 — Ezeknél fogva kéri az RR-ket fel- 
szollitani hogy a sarkalatos törvények iránti engedelmességnél fogva a 
790-ik 13. Czik. is töltsék bé, a sérelmek eránt pedig nyújtsanak módot, 
hogy azok az idézet törvény meg sértése nélkül szintén fel terjeszthes
senek.

B. V esej.ényi: Azt állítják, sérelmek nem lehetnek tanátskozás és 
fel Írás tárgyai, mi előtt ia kir. elő adások cl nem láttatnak és ebből kö
vetkeztetik, hogy a praeferentiálék együtt sem küldhetnek fel. Az elsőt 
régibb törvény és szokásból az 1791-ik 13-ból s az ottanni szokásból akar
ják a Fő RR. meg mutatni A[z 1]791. előtti időszakra illetőleg a kir. elő 
adásoknak minden sérelmeket ki rekesztő elsőbbségét meg mutatni 
nem lehet. (Itt fel veszi leg előbb az Ulászló 2 : 25,s s meg mutatja hogy ez 
nem Diaetáról, hanem tsak a kir. senatusról szóll, de nem is az országos 
sérelmeket, hanem tsak eggvesek ügyét rekeszti ki az elsőségből, sőt 
amazoknak, még pedig leg előbbi tanátskozás alá adását a királynak 
kötelességévé teszi.) Továbbá a következő időszakból 50 évet hozván fel 
például 1550. egész 600-ig 11 ország gyűlést talál, mellyben a Czikkelyek 
sorából ki tettzik, hogy a tanátskozás előlegesen sérelmek eránt folyt 
s ezt az 1550. 54. 59. 82. 83. 88. 93. 95. 96. 98. és 599-ik Decretumoknak itt ott 
tisztelkedés utáni czikkelyeiből bizonyítja, azt húzván ki, hogy nem tsak 
a kir. elő adások mellett sőt előtt a sérelmek nem tsak fel írás tárgyai 
voltak, hanem azokból előlegesen törvények is alkottatak.

Az 1791 :13. czélja és szavai hellyesek. Minden Ország gyűlési köz
tárgy vagy a Fejedelmet vagy a nemzetet érdeklő, közelébről szükség

6 A háromévenkénti országgyűlésről szóló törvénycikk szerint a király gon
doskodni fog, hogy „pertractatis debite propositionibus regiis cuncta iusta grava
mina universorum statuum et ordinum regni. . .  tollantur“.

7 A rendek 1807. május 23-i feliratukban kifejezték készségüket, hogy elő
teremtik a háboiú folytatásához szükséges eszközöket, kérték azonban, hogy ezt 
megtehessék, az ország anyagi megerősödésének útjában álló akadályok elhárí
tását. (Az országgyűlés írásai, 47. s köv. 1.)

8 Az 1495. évi 25. te.
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tehát hogy munkássága mind a két részre egy aránt ki terjedjen, külöm- 
ben egy vagy más fél rövidséget szenyved. E tzélra hozatott a 13. czik. 
melly egyenlően oszt kedvezést a királlynak, mert az elő adások leg elébbi 
fel vételét, a nemzetnek, mert minden sérelmek okvetetlen orvoslását 
rendeli. De minden törvény nyújtotta kedvezésre garantia kell. A Feje
delemre nézve van, mert ő hívja összve, ö  nyitja meg elő adásaival s ő 
végzi bé, mit nem tesz, mig kivánatai el nem láttatnak. Hát a Nemzetre 
nézve miben áll a garantia, hogy mivel nyittassék meg, nem tőlle függ, 
az sem hogy meddig tartson, midőn reá kerülne a sor hogy osztály 
részével éljen, a másik fél véget vet, miben áll tehát a garantia? (felelet, 
kegyelemben, ami igazábban önkény, vagy Constitutionalis nevével 
nevezve — semmi.) Ország gyűlésnek három idő pontja van: kezdete, 
folyta, vége, — A kezdet és vég a Fejedelemé, márha az első középsőre 
olly hatással van, melly ki rekesztőleg munkál, mig a harmadik mindent 
el vágó hatalmát űzheti, úgy a nemzetnek osztály része leg fellyebb a 
remények ingadozó körében létezhet. Lehet ennél osztály igazságtala
nabb? Fejedelem s Nemzet Diaetán jön összve költsönös számvetéseit 
el igazítani, gondoljunk már oly szám vetési viszont; mellyben tsak egy 
félnek szabad computusria fel szollitani, tsak néki rovó kötelező leveleit 
leg elébb be adni. A másik fél pedig tartoznék ezeket meg vizsgálni, s a 
tisztába hozattakat el esmértetni, de mikor reá kerül a sor hogy meg 
mutassa mivel adós néki a másik, ez azt mondaná: Már mennyen az Ur 
haza, tovább nem számolunk, majd máskor. Máskor ismét nem a félbe 
szakasztott számvetést folytatná, újra tsak a magáét követelné s azt 
meg nyervén megint haza küldené, — nem valóban furtsa szám vetési 
manipulatio lenne ez.

Nints is törvény melly tzéljának kevésbé felelne meg, mint az 
1791 : 13., szükség tehát hogy változást szenyvedjen, még pedig ollyat 
hogy hasznát mind a két fél egyenlően vegye. A mint a dolgok eddig 
folytak s most állanak, azon tzikkely hason fele el van gázolva. És ki által, 
nem a Nemzet által — természetes tehát hogy a csonkulás az okozónak 
osztály részéből pótoltassék. Aki okozta a megíélszegitést, annak köte
lessége a ki egésszités, úgy hogy ahol ő a törvényt félbe szakasztottá, ott 
kell nekie azt folytatnia. Mellyért az lenne igazságos hogy elébb minden 
függőben tartott sérelem orvosoltassék, s mi után a szám vetés illy 
tisztába jött, akkor kezdődjék elől a 13. czikkelly.

Végre hogy a píaeferentiálék a Kir. elő adásokkal eggyütt, s azok 
közt terjesztettek fel, élő tanul vagyunk. Hogy az RR azokat most 
külön fel terjeszteni nem akarják, annak oka, hogy tsak igy reményihetik 
hogy el nem mellőztetnek. Ezen aggodalom szülte tekintetbe osztozik, 
s mi után a Fel terjesztés szükségét már úgyis el esmerték a Fő R., 
javalja hogy idő kiméllés tekintetéből is egyezzenek meg a rendekkel. 
— Ezt oppugnálták:

Fő pohárnok B. Ö t v ö s : Hogy [1]647. régibb Diaetális actákat nem 
forgatót és igy se pro, se contra nem lehet régibb erősségeket szőni, de 
úgy hiszi a[z 1 j 791 : 13. régibb szokáson épül, a magyarázat hatalma az 
Ország RR. egy oldalulag nem tartozik, mi törvényes szabás által kor
mányoztatok s akarunk kormányoztatni, azért maradni kíván annál ami 
eddig divatozott. Kérdi, ki lessz a bíró, hogy mellyik az el nem intézet sé
relem? ha némellyet minden kir. válasz ellenére is újra fel terjesztünk.

G. Mailath (Zemplén): Igaz, két része van a[z 1J790 : 13. nem akar
ják a Fő RR gátolni a második részt, mert meg egyeznek a külön 
fel terjesztésbe, tsak azt kívánják, hogy a törvény meg sértésének 
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orvoslása más törvény sértésében ne kerestessék. A szokásra nézve 
[1]807. eránt mind a Tárnok, [1]825-be rendkívüli körülmények, tör
vény kívüli hellyzet, de akkor is ki nyilatkoztaták az Ország RR, 
hogy sujjaikat ő Felsége kebelében s annak fel szollitására ki öntvén, 
a 13 Czikjkelyt] sérteni nem akarják. A törvény czikkelyek rendje 
nem jele a pertractatio rendjének. Végre az RR azon áldására, hogy 
nagyobb rész vétellel váratik a praeferentiálék orvoslása, mint az opera- 
tumok, azt hiszi, meg van a sérelmeknek fennen nyomosságok, de a 
propositiokkal hasonlításban nem jöhetnek. Példában teszik a sót, de mi 
elsőbb ez e vagy hogy 8 millió ember a törvény paizsa alá hellyheztessék 
—- mit annak a só birtoki és személyes biztosság nélkül. Az idővel való 
gazdálkodásnak nem akarja a törvény meg tartását fel áldozni.

Ezen s ehez hasonló okokat fel hordva, s bővítve szollottak 
még Horváth püspök, Orczy (Aradi) Bedekovits (Körösi) Keglevits 
(Barsi) Fő Ispányok, B. Vay (szokott csábitó ékes szobásai), Örményi, 
G. Fekete, a Pécsi püspök s az Ország bikája, ki Veselényinek azon mon
dására hogy az Országnak nints garantiája, azt feleié, van a Fejedelmi 
esküben, a két oldalú kötetü Diplomában, az uralkodók tulajdon érdek 
jekben — mert (nem szóll a mostan uralkodó Felségről) ha lenne Feje
delem, ki esküje iránt hűséggel nem viseltetne, nem kéntelenittetnék e 
ált látni, hogy az erőszak el törli a Fejedelem eránti szeretetett, mely 
a Királyi Széknek egyetlen legerősebb támasza.

G. Károlyi G yörgy sajnálja hogy a RR. ama minden traetatust 
kizáró ki jelentéssel éltek, s őket az attól való el állásra baráttságosan 
fel szóllitatni kiványa.

Azt mondják hogy ők mint képviselők jobban tudják mit óhajt a 
nép, mitsoda képviselőket értenek? ha a privilegiált statust, jó; de ha 
parasztokról van szó, azt tartja, itt több repraesentanea van a népnek, 
mint ott. (Ország bíró s mások tettzést jelentenek.) B. V ay később ezt 
támogatja, de az izenetben emitetni nem kívánja, Valamint a[z 1]790 : 13. 
javítását is nem ide tartozónak Ítéli. — A tárgyra nézve G. Károlyi úgy 
nyilatkozott, hogy az RR. cl álván attól, hogy a propositiók előtt, 
hanem tsak azt kívánván, hogy ezekkel egy papiroson küldődjenek fel 
a praeferentiialék, ez magyarul anyit tesz mint egy pecsét vagy két pe
csét. ö  idő nyerés miatt is reá áll a RR. kivánságára.

G Szécsén yi istvá n : Minő theoria, praxis volt 1790 előtt divatba 
nem vizsgálom, minek ezer két száz fajára vissza menni, hol ujjabb tör
vény van t. i. 1790. 13. Én állítom hogy soha még ezen törvénynek elég 
nem tétetett, ha bár az Ügyvédek Attyának, Mister Blackstonénak9 elébe 
tennénk is azon Czikkelyt, bizonyai azt mondaná; ez két oldalú ,s csak 
akkor marad épségbe, ha mind két része tellyesittetik. Azért mind ahoz, 
mit már e tárgyban hallottam, tsak anvit teszek hogy a kegyelem 
kenyere, ha bár eggyesek meg híztak is rajta, az egész hazának igen 
silány sovány koszt volt ediglen. De én szóról szóra bé akartam menni 
a propositiókba, mert úgy hittem, nekünk mint philosophiai törvény 
hozóknak egy nagyobb állásunk vagyon most, s kérdem, ha [l]790-ből 
bittzent vágásba a dolog, most van e ideje azt erőltetni. Szabad légyen 
egy példa, —· néhány nap előtt az Algemeine Zeitungban10 azt olvastuk,

0 Blackstone William (f 1780), az angol közjog első rendszerezője.
10 A mérsékelten liberális Allgemeine Zeitung 1810 óta Augsburgban jelent

m eg.
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hogy bizonyos tartománynak Országgyűlésén, három napokig disputál- 
tak, szabad légyen e az Asszonyoknak meg jelenni a karzaton. Tudjuk, 
34 voxal igenre dűlt a kérdés, mi az egész kérdést magosb szempontból 
véve, — nevetjük. Casselbe bizonnyal volt olly ember, ki a régi törvé
nyeket porából ki mentvén meg mutatta, hogy az Asszonyoknak ott 
hellyök nints, menjenek a rokkához. Ha nékünk jussunk őket nevetni, 
hát valyon a külföldiek, kik fentebb állanak, mivel inkább szeretnek 
gondolkozni, sem mint a régi könyveket betűzni, s azért a jövendőt 
jobban ált látják, mit fognak mondani, ha olvassák mire voltunk a pro- 
positiók által fel szóllitva, s hogy egész napot a Cholera említése felett 
huztunk ki. Valóban midőn annyi évek utánn itt az idő hogy tsudákat 
mivelhetnénk, kétlem, nem siratjuk e meg hogy ezen pillanatban nem 
emeltük magunkat magasbb állásra, s nem tettük azt ami törvényhozói 
kötelességünk lett volna.

Azon állítás, hogy nagyobb rész véttel váratik a praefcrentiálék 
orvoslása, el szomoritott, mert sinor mértékét látom benne az adandó 
kedvezéseknek. Hogy lehet azt mondani hogy a só dolga nagyobb 
érdekű, mint a személly s vagyon bátorsága, az önkény meg szüntetése 
s az igazság ki szolgáltatása, a polgári jussok biztosítása sat. Épp ollyas, 
mintha demonstrálni akarnám, hogy akinek se háza, se kenyere, se 
asztala, annak jó léttére só tartó a fundamentum. Midőn az önkénytől 
való fel szabaditásról, a népről van szó, azt mondani, hogy mindennél 
több a só dolga! minő színben fogunk állani Europa előtt. G. Károlyi 
lelkemből szóliott, mi földes Urak tudjuk, hol kell segíteni. De a fel írást 
illetőleg, ha tsak arról van szó egy vagy két pecsét alatt kezdjük e, én 
biz azt tartom, van elég papiros is, petsét is, petsételjünk kéttzer, ez az 
én véleményem. De én más morális külömbséget látok a kettő között, 
s a ki tűzött magos tzélt nem akarnám el veszteni s kívánom hogy egész 
erővel akarjuk azt telyesitoni ami leg szentebb kötelességünk.11

G. Esztekházy M ihály Károlyival tart a fel küldésre nézve, külöm- 
bcn majd oda jutunk, mint azon ország rendei, kik Diaetára egybe 
hivatván misére mennek, onnan ebédre vatsorára és sietve haza. A só 
igaz nem mindenkinek használ, mert némellynek kenyere sints, de akinek 
van, mással süti nem sóval, tudjuk mivel, én tehát azt tartom, a só kér
dése is nagyon fontos.

A Nádor reassumal; lehetne a mellett is szóllani, hogy most éppen 
el kellessék a praeferentiálékat mellőzni, de már a minap meg eggyeztek 
külön fel írásba a Fő RR., tehát erre vissza nem lép. A RR. első argumen
tuma a 13. Czik 2-ik része, ennek magyarázatja ellen a mondottakon 
felül még kettőt hoz fel: 1-ör) hogy a közönséges törvényen kívül, még 
van egy különös törvény, melly ezen Diaetának rendelési körét ki 
szabja, u. m. az [1]830. 6. 2-or) a napló könyv bizonysága hogy a sérel
mek fel terjesztését ugyan fel tartották az RR., de nem a propositiók 
előtt tétetett a többi gravamenek iránt [l]830-ban azon indítvány, ne 
kellessék e a Diaetát rajtok kezdeni — de el vettetett, a[z 1]830. 6. t. ez.12 
tehát erősíti a Fő RRk thesisét. i— 2. [l]807-ben subsidium kéretvén, 
az RR nem akartak bőkezűségeknek határt szabni, de bé eresz
kedtek a propositiókba s hogy ennek voltakép meg felelhessenek, 
ki jelentették, hogy mig az operatumok fel nem vétetnek, azon czikkely

11 V. ö. Zichy: Széchenyi beszédei, 102. s köv. 1.
12 Az 1830-i országgyűlés erre vonatkozó tárgyalásait olv. a Jegyzőkönyv 

79., 89. s köv. 1.
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töltve nem lesz.13 3.) az 1495 : 25. vagy tsak a sonátusról szóll, vagy ha 
tsak a Diétáról, a propositiók elsőségét bizonyítja 4.) Hogy a[z l]825-ki 
példa semmit se bizonyít, mert akkor rendkívül környülmények voltak 
s mégsem küldettek fel propositiók előtt a gravamenek, hanem 4 hónap
pal későbben. 5.) Hogy a közönség több hasznot vár a praeferentiáléktól, 
nem kíván RR tudomássának derogálni, de itt mást hallott s a dolog 
természetéből azt látja, hogy a leg számosabb nép jó létté, az igazság 
szolgáltatás, magános hitel hellyre állítása, az igazgatás coordinatioja, de 
maga a Diaeta el szerkeztetése is bizonyára fontosabb. Mert ha jobban 
lennénk coordinálva, nem huztunk volna ki két holnapot végzés nélkül. 
6.) Magok el ismérik a RR. hogy a propositiok is tsak gravameneket 
foglalnak magokba, és igy a dolog nem más, mint disputatio de seric, 
vagy az élő reménynél fogva fel kell vinni a openatumokat, mint hogy 
sérelem a fel nem vitel, vagy meg kell ismérni, hogy a praeferentiálék 
nagyobb, tekintetüek, amit nem lehet. Amit Napkeleti Stylussal a kegye
lem útjáról egy valaki mondott, ide nem alkalmaztatható, mert a Király 
semmit sem kíván magának, a propositiók a gravamenekkel egybe forra- 
nak. Azt sem tartja, hogy tsak egy vagy két petsét kérdése forog fel, 
mert az RR. olly elsőbbséget tulajdonítalak a sérelmeknek, melly a tör
vényei meg nem fér. Azon nyilatkozást qvod status semet demoveri 
haud patientur,14 15 Iágvabb értelemben veszi mert ők azt tsak a Diaetale 
conclusumról értik.

Conclusum: Az együtt fel terjesztésben meg nem egyeznek a Fő RR. 
de ha más módot ajánlandanók az RR a praeferentiálék mihamarébb fel 
küldésére, ellenkezni nem kívánnak.16

Febr. 14-ik és 15-én folytatott RR izenetje feletti tanátskozás, a 
sorra nézve reá állottak az RR. kívánságára, jelentvén.hogy óhajtanák a 
Commercialéval egyetemben ia Juridicumnak is mind azon részeit fel 
venni, a mellyek a kereskedéssel összve köttetésben állanak. A junc- 
timra és vissza léphetésre nem állottak.10

Az előleges sérelmek eggyes pontjait Febr. 15-én meg rostálván, 
Erdélyre és a partiumra nézve a modalitás eránti ki halgatás mellett 
maradtak, a partium eránt is. Az Erdélyi Diaeta eránt úgy változtatták 
a ki tételt, nehogy határ napot látzassanak szabni ö  Felségének. A só 
iránt többnyire elébbeni végzések mellett maradtak, a többi pontok 
eránt többnyire azt deelarálták hogy nem akarják hátráltatni.

Febr. 15-én az efeletti választ rostálták meg a Fő RR. — A KK és 
RR. bé végezvén az Urbárium 2-ik articulusát, febr. 17-én Kerületi Ülések
ben vissza mentek az első articulus iránti módosítások redactiójára.

13 Az 1807-i országgyűlés írásai, 49. 1.
14 Az Iratok-ban közölt akták nem tartalmazzák ezt a kifejezést s így 

összefüggése sem állapítható meg.
15 V. ö. Széchenyi, IV. k. 362. s köv. 1.
18 A febr. 14-i ülésre vonatkozólag v. ö. Széchenyi, IV. k. 363. s köv. 1.
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18.

a)
1833 február 15 

A főrendek ülése.
Tárgy: Az elöleges sérelmeket tartalmazó válaszizenet egyes pont
jainak vizsgálata, fi.] Erdély és a Partium visszacsatolásának kérdése.

[II.1 A só árának kérdése.

b)
1833 február 16 

A főrendek ülése.
Tárgy: A rendeknek küldendő válaszizenet szövegének megállapítása.

c)
1833 február 17, 18, 19 

Kerületi ülések.
Tárgyuk: Az Urbárium első és második cikkelye szövegének meg

állapítása.

d)
A főrendek február 20-iki, valamint a rendek február 20-iki és 21-iki 

országos ülésének előzetes rövid ismertetése. A Tágen-eset.

a)
A Fő RRnek Február. 14-i ülésükben a sorozatra és junctimra nézve 

megtörténvén a már megirott állapodás;
[I.] Februarius 15. az elöleges sérelmek egyes pontjai iránt költt 

észrevételeket vették a Fő RR. tanácskozás alá. S itt legelőbb Erdély s 
a partium beli megyék vissza csatolásának kérdése nyújtott vitatásra 
alkalmat, minthogy a RR. a Részek iránt még a modalitásra nézve sem 
ítélték Erdély kihalgatása szükségét felforoghatónak — magára Erdélyre 
nézve pedig a kölcsönös értekezés eszközlése végett Ö felségét kérni 
kívánták, hogy még ezen Orsz[ág] gyűlése alatt hívja egyben Erdélynek 
is országos Rendéit.

A Fő Pohárnok nem akarta a Részeket külön tekintetbe venni, meg
említvén, hogy azoknak belső igiazgatásbeli municipalitásaik vágynak, s 
határbeli kérdések is jönnek elő, -mivel Zarándnak 1790-ben vissza csato
lást kérő négy kerületei Aradhoz tartoznak.1 Erdélyre nézve pedig úgy 
hiszi, azt sem tudjuk, kívánnak é az Erdélyiek hozzánk csatoltatni? Az 
1790-ben ide küldött Erdélyi küldöttség nem volt országosan küldve, s

1 Zaránd megye 1790-ben a budai országgyűléshez intézett folyamodványá
ban azt kérte, hogy ismét egyesítsék vele a zerendi, zarándi, borosjenői és 
buttyini járásokat, amelyeket 1744-ben Mária Terézia elcsatolt. (Az 1790/1-i 
magyar országgyűlés Iratai, 50. s köv. 1.)
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egyik tagja Bétsben egészlen ellenkező folyamodást nyújtott bé, honnan 
világos hogy azok nem voltak az unió kérésére meghatalmazva.2

B W esselényi felelt, s azt mutogatá hogy a Partium beli megyékre 
nézve a jus vagy megegyezés iránti kihalgatásnak helye nem lehet, s 
nem is lenne kivihető, minthogy azok egy moralis testet nem képzenek, 
egyes megyékkel pedig a jus iránt alkudozásra lépni kisebbítés lenne. 
1738-ban sem kérdeztettek meg,3 1790-ben az egyesülés eszközlése végett 
küldöttséget neveztek, s 1791-ben csupán azon óvással tették le Erdély
ben az unió esküjét, hogy a M[agyar]Országgal való egyesülésről le nem 
mondanak.4 Egyéb eránt nem kivántatván az hogy parancsolat által rög 
tön magyar igazgatási lábra állítassanak, aggodalomnak anyival kevésbé 
van helye, minthogy 'az a manipulatio praxisában foglaltatik, hogy a 
valóságos reaplicatio actusa az érdeklett megyékkel való kölcsönös érte
kezést ki nem rekeszti, annak pedig elitélése, minő municipalitások áll
hatnak még a kiküldendő Commissio jelentése után, ide tartozik. 
Erdélyre nézve felhozza hogy az egyesülést még Leopold alatt kellet 
volna meg tenni; az elszakító szerződésbe pedig sem M [agyar] Ország
nak, sem Erdélynek Diaetája bé nem folyt. Hogy az 1791-ki küldöttség 
egy tagjának hibás tette az egész küldötség egy nem értésére anyival 
kevésbé bizonyság, minthogy azon egy Erdélyben szoros feleletre huza- 
tott, s tette itt is a többieknek ellenmondása által meg semmisitetett.5 
Hogy nem Erdély Ország küldé azon deputatiót igaz, mert az Ország, 
csak diaetáról küldhette volna, diaetája pedig sok ideig nem volt, de 
küldötték minden Vármegyék, és székek. Hogy Magyar és Szabad Nem
zet, erőltetni még jóra sem kívánhat senkit is, természetes, s ha Erdély 
meg nem egyezését országosan ki jelentené, hogy ez győzhetetlen aka
dály lenne, kétséget nem szenved, de hogy Erdély ohajtá, s óhajtja az 
egyesülést, mutatja az 1791-ben országgyűlésen de nexu cum Hungária 
hozott törvénye6— s az 1792-ki királyi válasz következésében tett azon 
óvás, hogy az a szorosb egyesülésnek ne ártson:7 8 mutatja A. Fehér Vfár- 
me]gyének legközelebbi körlevele, jelentvén hogy egy más Erdélyi 
Megye hasonlót határozott, s azt is, hogy az egyesülés véget ide fog 
folyamodni. Hogy a modalitásra nézve kell Erdélyei értekezni, azt a RR. 
elismérik, de hogy ez megtörténhessék, Erdélynek országos gyűlésen kell 
öszve jönni. A RR. izenetje tehát minden tekintetben tökéletesen helyes.b

A T árnok illetlennek tartá, hogy M [agyar] Ország Rendei az Erdélyi 
fejedelemnek azt mondják hogy mindjárt tartson országgyűlést.

W esselényi felelt, hogy immár a M [agyar] Király az Erdélyi fejede
lemtől el nem választható, s hogy a testvér haza oly törvényének telje-

2 Becsben gr. Nemes János székely főkirálybíró igyekezett elgáncsolni az 
unió ügyét.

a Helyesen: 1732 ben, amidőn az ú. n. Carolina Resolutio a részeket meg
osztván, Középszolnok és Kraszna megyét Zaránd megye felével és Kővár vidé
kével Erdélyhez csatolta.

4 Az uniós esküt az 1790/1-i erdélyi országgyűlés résztvevői a három nem
zet középkori hagyományainak megfelelően s az 1744-i formula szerint tették le. 
Kraszna, Középszolnok megye cs Kővárvidék követei hangsúlyozták, hogy eskü
jük nem akadályozhatja a reincorporatio sürgetését. (Az országgyűlés Jegyző
könyve. 1832-i kiadás, 81. 1.)

5 Valószínűleg Fekete Ferenc esetére céloz. (V. ö. 129. 1. 3. jegyzet.)
0 A 6. articulus.
7 Az 1792. szeptember 7-i óvás az országgyűlés Jegyzőkönyvében, 227. I.
8 A beszéd teljes szövegét olv. Kardos: Wesselényi, I. k. 175. s köv. 1.
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sitését, niellyet ő felsége maga hozott, megerősített, s hé töltése felől 
szándékát ki jelentette, kérni, még pedig e végre kérni illetlen nem lehet.

Az Országriró a Részekre nézve is szükségesnek tartá a kihallgatást 
ne hogy „mit ein Federstrich“ százados municipalitásaik, s az adó, köz 
igazgatás, és más tárgyak iránti szerkeztetésök eltöröltessenek. Az Er
délyi Diaeta kérését, hogyha csak ugyan meg kell lenni, e helyet, hogy 
in Comitiis sub hac adhuc Diaeta, igy kívánja tétetni proxime asser
vandis. Éhez G. V a y  azt teszi, hogy intra legale tempus asservandis, 
Wesselényi pedig ismét meg jegyzé hogy ez egyre üt mert ha intra 
legale tempus kéretik, úgy inkáb ma mint holnap, oly rég elmúlt a legale 
tempus. — G . Széchényi, G róf Bethlen és G yürky Főispán Wesselé
nyivel értettek egyet.

A Pétsi P üspök felhozván erdélyi püspöksége alatt szerzett 7 éves- 
7 hónapos tapasztalását, az erősité, hogy az egyesülés szándékát egy 
esetet kivéve nem tapasztalta, midőn t. i. Zaránd megye az Erdélyi 
országházának tatarozására (reparatiójára) fel szólitatván azt felelte 
hogy néki az erdélyi országházára szüksége nem lesz. Ennélfogva nulla 
injecta Comitiorum mentione marad az elébbi állapodás mellet. Erre

Az Orszáchirája ki jelenté, hogy maga is úgy látja, a diaeta kérése 
el távozik a tramite diaetalis pertractationis, ha ma Erdélynek, holnap 
Cseh országnak kérnénk Diaetát, mi következnék. (Wesselényi felállót 
hogy feleljen, de a hasonlithatatlan praesidiális tactusal biro) N ádor a 
kérdést azzal végzé bé, hogy mivel a Részeknek a belső igazgatásra 
nézve is különös szerkeztetésök van, p. o. nállok nincs cassa domestica 
s a t. ő pedig az egyesülést állandónak óhajtja, a mi csak úgy történhe
tik meg, ha jusaik mentői kevésbé sértetnek, a RRnek a töbség állapo- 
dása szerint az fog válaszoltatni, hogy a kihalgatást a Részekre is kíván
ják a fő RR ki terjeszteni. Erdélyre nézve úgy látja, semmi sem áll ellent 
hogy ő felségét miért ne kérnénk meg, hogy a kölcsönös értekezésre 
módot nyújtani méltóztassék, csupán úgy kell változni a kifejezésnek, 
ne hogy határ napot látszassunk az Erdélyi diaetának szabni, tehát gy, 
in proximis comitiis. Azt adván hozzá, interest ut objectum hoc tandem 
ad finem perducatur, ne semper inter gravamina et postulata maneat.

Gróf Széchényi: A legméljeb alázatossággal meg jegyezni bátor
kodom, hogy felvévén a dolog philosophiáját, a RR azért kívánják innen 
az Országgyűlését, mivel Erdély magában fel nem találja azon praesi- 
diumot, mellyet a testvér hazától vár, Az Orszfág] bírája ő Exfcellen- 
ciája] azon mondására hogy ab usitato tramite nem kell eltávozni, én azt 
tartom hogy minden dologban, hol a trames czélhoz nem vezet, más 
trámeshöz kell nyúlni.

[II.] A só kérdésében
Pétsi püspök igy szóllottü Vehementer miror SS. et OO. tam stricte 

inhaerere enuntiationibus, agitur potius de clementia regia, quam de 
jure, ex art[icu]lo 20 : 1791.9 jus SS. deduci nequit, quin potius illud quod 
pertineat ad jura M<a[ieste]tica, augere salis pretium in casibus extra
ordinariae necessitatis, determinare istos casus, et minuere salis pretium! 
— (ily hangon beszéllet sokáig, töbszöri zúgás között) s úgy végzé nem 
az hogy sérelem lenne, sőt inkáb alázatosan meg kell köszönni Öfelségé-

" E szerint a király a só árát országgyűlésen a rendekkel együtt állapítja, 
meg, s nélkülük csak rendkívül sürgős körülmények közt emeli fel.
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nek, hogy az 1830-ki diaeta alatt a só árát 90 xral leszállítani méltóz- 
tatottü!

G Z ichy Károly Vasi Adm[istrator] felállott, hogy szokott haza- 
fiúsággal czáfolja ezen anticonstitutionalis elveket, de ö  Herczegsége 
A N ádor meg előzte mondván: úgy vélem tanácskozásainkban a tárgy 
mellet kell maradnunk, a só tárgya mint sérelem már töbször fel van 
terjesztve, most csupán a kifejezésekről van szó. — (Éljen!)

Abban hogy az 1790-ki 20-ik czikely záradéka káros, mindnyájan 
meg egyeztek, hanem csak ugyan törvény lévén, s azt ő felsége hozzá 
járulta nélkül eltörleni nem lehetvén, e czélra nézve a Zászlós Urak 
közzül némelyek szerfelett keményellették a RR stylusát, a dignitariusok 
között leginkább az öreg G hyczi Főispán volt, ki a RR véleményét szokott 
rövid, de praecisus észrevételeivel támogatta, a T árnok kihagyatni kiváná 
azon kifejezést quod juribus nationum praescribi non possit,10 minthogy 
alkalmaztatólag bévág a fen álló 1790-ki 20-ik t[ör]vénvbe. G hyczy védé 
azon szavakat, minthogy azon argumentum, bár accidentale, hanem a 
jus publicumban gyökereztetik. A Tárnok azt sem tartá sérelemnek 
hogy a diaetán kívül felemelt sónak árát ő felsége ismét diaetán kívül 
leszállította, erre az Országbíró felelt, hogy felemelés, leszálitás mindegy, 
arról van szó, hogy a só árának meghatározása, az Országgyűlésről elvo
natott. A N ádor is azt jegyzé meg, hogy azon előzményből indulván ki 
a RR hogy ezen tárgy az Ország béfolyásátol elvonatott 1807-től kezdve, 
az izenet textúrája, e részben egészlen consequens.

Azon kifejezésre nézve hogy Jus publicas status necessitates tani 
cognoscendi quam modalitatem etc. determinandi in sensu fundamenta
lium legum praecise comitiis reservatum est. erre azt jelenté ki

az O rszágbirája ha azt mondanák a RR hogy Regni necessitates, 
nem lenne aggodalma de igy maradjon, bár ha kívánják, ő mind azáltal 
azt hogy Status necessitates, azon kapcsolatatát tekintve, mellyben az 
örökös tartományokkal vagyunk, ily kiterjedésben soha nem mondaná, 
mert jusal viszonyban áll a kötelesség s ő fájlalná hogy ha a fedezendő 
Status szükségei alatt majd a Monarchiát értenék idővel. Dixi úgymond 
et salvavi animam meam.

B. W esselényi azt feleié hogy meg egyez, ha a mint az Ország 
bírája mondá Status helyett Regni tétetik.

O rszágbíró (magyarul) igaz mondottam, de csak úgy7 hogy nem 
volna aggodalmam, a textúrára nézve ezt sem kívánnám, mert viszont 
az következnék, hogy semmi esetben sincs jusunk a Status szükségeit 
meg tudni, a mit szintén károsnak tartanék, hanem inkább úgy gondol
nám Jus enim publicas necessitates in sensu fundamentalium legum tam 
cognoscendi quam etc. G hyczy a princípiumot védelmező, az Országbíró 
módosítása elfogadtatott.

A sérelmek többi pontjaira nézve egyéb érdekes alig fordult elő 
annál hogy a Fiscalisi jószágok tárgyában a RR azon panaszkodván, 
quod in Collationibus oblatae pecuniae principalis habeatur ratio.11 K eg- 
levits (Barsi F[ő] Isp[án]) a szerkez.tetést úgy kiváná módosítani, quod 
interdum oblatae etc., de ezen módosítást az Orszábirájának azon fele
lete, hogy ha nem lehet azt mondani hogy mindég, bizon azt sem lehet 
mondani hogy csak néha (interdum) elmellőztettek.

10 A teljes szöveg: nec iuribus nationum quamvis impeditis ullo unquam 
temporis tractu praescribi possit. (Iratok, I. k. 22. 1.)

11 A rendek szerint az adományoknál nem az érdem, hanem a felajánlott 
pénz a döntő tényező. (Iratok, I. k. 24. 1.)
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A nevetlen vádak tárgyában:
Tárnok: Ha igaz hogy az e részben hozott törvény nincs betöltve, 

elismerem hogy sérelem, de a panaszhoz nem álhatók, mig a törvény 
sértés felöl meg nem győződöm, a RR pedig semmi adatot sem hoznak 
fel mellyen a sérelem épülhetne.

G. Fekete nem tartaná tanácsosnak a RRket bizonyításra kihívni.
B. W esselényi pedig úgy hiszi, ha nem volnának datumjaik a RRnek, 

nem panaszkodnának, de meg is van győződve hogy magok a Fő RR 
sem mondhatnák közönségesen, hogy tudomások nincs e dolog felől, 
ha provocáltatnak a RR igen könnyen adhatnak példát, s bizonyságot is, 
a mi oly kellemetlenségekre nyújthatna alkalmat, mellyet bizonyai leg
inkább az Fő RR óhajtanának elkerülni.

N ádor: Ha spccificumra kívánnánk menni, a tárgy nehezebben fogna 
elintéztethetni, a dolog elvét illetőleg úgy hiszi in thesi nagyon igazságos 
dolog kérni hogy ő felsége a nevetlen vádakat ne használtassa.

b)

Februar 16-án a Februarius 9-ki 14-ki és 15-ki ülések állapodása 
következesében P lathv ítélő mester által feltett válasz izenetet12 vévén 
a Fő RR rostálás alá, e következendők valának érdekessek: Az előleges 
sérelmek iránti Czikelyben az ítélő mester az 1495 :25. czikely szavaira 
hivatkozott, csak egy betű volt hibásan idézve, a N ádor azt is észre vévé, 
s megigazittatá, mert nem úgy van a törvényben hogy sua Ma[iee]tas 
proponet hanem proponat i—· továbbá hivatkozott az ítélő mester arra 
hogy 1807-ben feltartották ugyan az Ország rendei sérelmük felterjesz
tésének szabadságát, de 1808-ba mégsem terjesztették fel. Ezen példára 
hivatkozást a Nádor kihagyatni vélé, mivel az 1808-ki Országgyűlés 
rendkívüli volt, akkor a RR dicső hazafisággal egyedül a fenyegető 
veszélyre fordítván figyelmüket különösen a haza védelmével foglalatos
kodtak, s ezen tekintetből súlyaikkal felhagytak volt; ezen hazafi kéz
ségből nem léhet a RR ellen erősséget szőni, mert arra könnyen felelhet
nének. Midőn ennek következésében a módosítás olvastatna, a Nádor 
magyarul jelelte ki az izenetek azon szavait, mellyektől a kihagyást kez
detni vélé.

Továbbá fel lévén az izenetben azon okoskodás hozva, mellyet Feb
ruarius 9-én G. Károlyi hozott indítványba, hogy a Fő RR. inkább tekint
hetik magokat a nép képviselőinek, mint a KK és RR s azért jobban 
tudják mit vár a nép nagyobb részvétellel,

a N ádor ismét ily észrevételeket tett: 1 ) Censeo non debere dici 
quod a népnek köz várakozása quia nec status utuntur hac expressione, 
tantum dicunt quod communis exspectatio praeferentalium gravaminum 
relevamen magis desideret, 2.) Igaz hogy mondatott itten az, mit az 
izenetben megemlít ítélő Mester Ür (a Károlyi mondása), úgy véli mégis 
jobb lesz azt kihagyni, s kellemetlen vitatásokra okot nem nyújtani. 
Ennek ellenére szóllott az Országbirája, ragaszkodván ahoz, hogy ez 
enunciálva volt, s meg kell érteni hogy a Fő RR mint jobbágyaik gyám- 
attyai tartoznak ismérni jobbágyaik állapotját, ha valaki nem ismeri 
elég rósz.

12 Végleges szövegében: Iratok, I. k. 83. s köv. 1.
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W esselényi a Nádorral tartott s valamint a képviseleti rendszer 
practicus fekvését, mellyből az jön ki, hogy a megyék követjei bizonyos 
tekintetben magokat a fő RRket is representálják, úgy a nagy és széles 
kiterjedésű birtokoknak és a jobbágyság sorsa szivökön viselésének 
emlegetéséből indirecte folyó hasonlitgatásnak kedvetlen oldalát velősen 
kifejté. — G. Széchényi anyiban egyet ért az Országbirájával, hogy 
ezen kérdést meg kellet ütni, s hogy defacto jobbágyait a törvényhozó 
teremben mindétig repraesentálni fogja, újra is állitá, de nem tartja oly 
nyomósnak a megemlítést, hogy általa kedvetlen vitatásokra okot kelles
sék nyújtani. B. V ay M iklós is azt hitte, jó volt szó közben a tárgyat 
megemlíteni, de elismérvén azt hogy a RR bizonyos tekintetben a Fő 
Rendek személyeit is representálják, nem tartá tanácsosnak s helyes
nek a repraesentatio szövevényes kérdésébe bé ereszkedni, azt vélvén, 
lesz ideje tettel meg mutatni hogy a jobbágyság sorsát a Fő RR sziveiken 
viselik

Azon érintés tehát kimaradt az izenetből, s csupán a Rendek állítá
sára egyenesen felelőleg az hagyatott meg, hogy a Fő RR tudomása s a 
dolog belső érdeme szerint, a közönség nagyobb részvéttel várja a Rend
szeres munkáknak mint a preferentialéknak elintézését.

A sorozat iránti czikely olvastatván
A Pétsi P üspök újra indítványba hozá a diaetale diurnumok kérdé

sének felvételét, különössel! azon oknál fogva, mivel úgymond a törvény 
nem csak nem ismér két hónapnál hoszabb országgyűlést, sőtt azt egye
nesen tiltja is, annál fogva a néptől két hónapi diurnumoknál többet 
kívánni nem lehet, már pedig ma két hónapja hogy tart az ország 
gyűlése, s még csak az sincs megállapítva mily rendel fognak az Ország- 
rendei dolgozni.

A nádor emlékezteié a tanácskozás tárgyára, s indítványát, bár 
dicséretre méltó legyen is ezélzása, idő előttinek tartá; az országgyűlés 
törvényes idejétől vett erősséget alkalmaztathatónak nem vélé, mert 
az csupán az Ország folyó dolgait intéző rendes diaetákról szól, a mos
taniról kiki átlátja, hogy a kitűzött munkákat két hónap alatt végezni 
nem lehet, az indivány velejére nézve azt hiszi az initiiativa a RRket 
illeti, s nem kétli, annak idejében, mind a Felség által kijelentett szán
déknak, mind a Nemzet nagylelkűségének megfelelő lépést fognak tenni.

A junctim iránti pontot illetőleg: Minthogy a RR. úgy nyilatkoz
tatták ki értelműket, hogy a Sanctiónak (melly egyébkint csak ország
gyűlés végén történhet) a két első propositio után való tétele szülte az 
ezen elhatározásra vezérlő aggodalmat,13 G. Károlyi indítványt tőn, fejez
tessék ki a válaszban hogy ezen aggodalomban a Fő RR is osztoznak, 
s Ö felségét kérni kívánják hogy erre nézve nyugtató világositást adni 
méltóztassék. Ezt G róf Fekete, a Fő Lovásznok, B. V ay M iklós támo
gatták, hasonlóul G. G yőry Bátsi fő Ispán is azon ki jelentéssel, hogy 
ezen aggodalom, melly méltán lelkesítette a KK és RR távol van a bizo- 
dalmatlanságtol, mert midőn a haza jogaira vigyáz, azt bizodalmatlan- 
ságnak nevezni nem lehet.

Az indítványhoz az RR megnyugtatása tekintetéből a z  O r s z á g b i r á j a  
is hozzá álván, az a kifejezésnek b. Wesselényi által javallott módja

13 Az uralkodó az I. királyi propositióban az Urbariale, a 11.-ban az Iuri- 
dicum tárgyalását kívánta, mielőtt azonban a III.-ban felsorolta volna a többi 
munkálatot, már itt meghagyta az országgyűlésnek, hogy szentesítés végett ter
jessze majd fel eléje azon pontokat, amelyekben a két tábla megegyezik.
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szerint e lfogadtato tt, úgy fejezvén bé N ádor ő H [erczeg]s[é]ge a k é r
dést, hogy ám bár önm aga azon aggodalom ban nem  osztozhatik , mind- 
azáltal a lelkek m egnyugtatásáról lévén szó, nem  ellenzi, hogy ő  felsé 
gének fiúi nyiltszivüséggel ki jelentessék, nem  kételkedvén, hogy azt 
bizonyai el fogja oszlatni.

Ezen egész ülést az Izenetnek érintett rostállása húzta ki.

c)
A KK és RR Februarius 17-kén 18-kán és 19-én Majthényi (Bars) és 

Dobóczky (Heves) előliilések alatt tartatott kerületi ülésökben az Urba- 
riumi l-ő és 2-ik czikkelyek szerkeztetésével foglalatoskodván, itt ott 
már elhatározott elvek is újab vitatás alá hozattak, nevezetesen a 
40 : 1-ae14 mostan úgy magyaráztatván, hogy ha valamelly földes úrnak 
az egész országban egy telket tevő majorsági belső s külső birtoka nem 
jut, szabad legyen egy jobbágytelket magához váltani, letévén azon 
esetben, ha a jobbágy nem az elhatározott szabad adás vevés következé
sében pénzen vett, hanem úgy szólván e collatione domini ingyen bírt 
telken lakott, épségeinek, s javításainak becs árát, ha pedig vette, az 
usufructuatióért is fizetett summát.

Balogh ezen különböztetést igazságtalannak tartá, s nem foghatta 
meg, miért kellessék valamelly jobbágyot azért hogy ő munkás, ipar
kodó, nem pazarló lévén telkét el nem adta, az usufructuatio becsárától 
megfosztatni, s vagy igy vagy amúgy minden jobbágyokat egyenlő lábra 
tétetni kívánta, igy hasonlóul

Bezurédi az l-ő  czik[ely] 10-ik §-ussát, melly megköti a jobbágy 
kezét hogy bizonyos számú teleknél többet ne vehessen, eltöröltetni 
javallottá,1"' azon oknál fogva, hogy ezen korlátozás az ipart legelső csirá
jában el fojtja; hogy a lex agrariának sehol sem volt jó foganatja, hogy 
roszabbá tétetik a jobbágy sorsa mint eddig volt, s hogy a c) pontban 
megengedtetvén adósság fejében több teleknek is elfoglaltatása, ezen 
törvény a fortélyos kijádzásra ezernyi utat nyit, s csak az együgyüséget 
korlátozza. így hasonlóul

Pázmándy a földesurak kegyetlensége miatt elhagyott (deserta) 
sessiók iránt tett azon ellátást hogy a valóságos impopulatio idejéig, a 
község, vagy akárki más minden praestatiok nélkül a telket mivelhesse 
az impopulatio sikeresitése tekintetéből, mindennémü desertákra ki ter
jesztetni kívánta, mellyet

Somsich úgy kívánt módosítani, hogy a fatalitás által elromlott 
telekre nézve — a telek számból való ki törlés — a kegyetlenség miatt 
elpusztultra nézve az ingyen növelésre kiadás által lévén provisio téve, 
a harmadik esetről is kell tenni, midőn p. o. az adó terhes voltából 
következett elszegényülés miatt pusztult el a telek, melly esetben nem 
látja igasságosnak hogy a földes úr, a praestatiok elvesztésével bünte-

11 A Hármaskönyv, I. 40-re vonatkozólag v. ö. 140. 1. 12. jegyzet.
15 A 10. § (Modificationes, 2. 1.) így állapítja meg: 40 telken aluli helység

ben egv, SO-ig két, 120-ig három, ezen felül négy telek a maximum. Kivételnek 
van helye a) közvetlen vagy végrendeleti örökség esetén, b) ha bírói ítélet juttat 
valaki birtokába lelket vagy ezt a legtöbbet ígérő árverésen szerzi meg, c) ha 
a te'ek elhagyott s más nem hajlandó megművelni, d) ha a jobbágy fiai számára 
akarja a többletet biztosítani, e) ha a faluban a telkiállomány másfél vagy 
ötnegyed sessiós
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tödjék, hanem inkább licitatio utján kell kiadni annak a ki legtöbb 
munkát vagy fizetést ajánl.

Mindezen, s más több indítványok iránt hosszabb vitatás után is 
csak az határoztatott, hogy a már egyszer megállapított elveket, csupán 
az Országos ülésben lehet újabb vitattás, és változtatás alá venni. Az 
elhatározott két törvényczikkelynek nevezeteseb változtatásai közültetni 
fognak.

d)

Februar 20-án A Fő RR a Magyar felírás és törvény ügyét vették 
tanácskozás alá. Mellette szóllottak b. Wesselényi, G. Széchényi, B. Yay 
Miklós, G. Fekete, G. Bethlen, G. Győry (Bátsi fő Isp[án]), G. Wald- 
stein, B. Jeszenák, G. Csáky (Szepesi fő Isp.), G. Zichy Károly, G Sza- 
páry Miklós, G. Colonits, B. Podmanyiczky Lajos, ellene a Fő Pohárnok 
(ötvös), B. Bedekovits, B. Orczy, a fő Lovász Mester, G. Vay Ábrahám, 
b. Révay kamaragróf, B. Pongrácz, G. Keglevits (Barsi Fő I[spán], 
G. Zichy Ferraris, Örményi, G. Battyányi Imre, az Ország bírája, mind 
a két érsek és Szepesy Alagovits, Belánszky Jordánszky, Vurum, Szufics 
püspök, és igy 13 mellette, 20 ellene. Alagovits Püspök, valamint 
Széchényi és Íj. Wesselényi, úgy a RR táblája ellen is legsértőbb kikelé
sekre fakadott. De valamint a megsértett felek, úgy a Nádor ő Herczeg- 
sége által is rendre igazitatott.18

Február 20-án és 21-én a RR tábláján a vallásos súlyok, és kívánsá
gok tárgyában költt izenet vétetett tanácskozás alá,17 az 1-ső, 2-ik ponton 
mentek keresztül, gyönyörű mérséklés, felvilágosodás, és kimivelt érte
lem dicsőité mind a két napot, de Februar 21-ét egy kedvetlen jelenet 
végzetté. Az ezen ülésben is el törlött 6 héti censura tárgyában Lonovits 
azt állitván, hogy a hathéti oktatás kiállása után, többé senki sem kény- 
szeritetik, B öthy utasításánál fogva kéntelen volt ellenkezőt állítani 
megyéje részéről, mellyre T agen N[agy]váradi kanonok megfelejtkezvén 
minden mérséklésről, a Bihar vármegyei követ állításának valóságát 
kereken tagadta, erre B öthy fel állót hogy utasítását fejére olvassa, 
s követi hitelességének, s tennen személyében az egész követi karnak 
megsértéséért elégtételt kérjen, a P ersonalis hirtelen eloszlatta az ülést, 
de ez által a dolog csak rosszabbá lett, mivel holnap systematisálva fog 
a dolog felvétetni, Tagen ellen actio kéretni, s az ülés el oszlatása is 
keserű censura nélkül alig marad. A Nádor mindent elkövet, hogy Böthy 
illő elégtételt kapjon, s a dolog extremumokra még se kerüljön, holnap 
meglátjuk. Tagen bizonnyal kéntelen lesz cl menni.

111 Az ülés részletes ismertetése 181. s köv. 1.
17 A két országos ülésről részletesebben olv. 192. s köv. I.
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a)
1833 február 22 
Országos ülés.

Tágért János váradi nagyprépost és Beöthy Ödön ügye. Tágent ki
tiltják és ügyészi eljárás indul ellene.

b)
1833 február 25 
Országos ülés.

A Tágen-ügy folytatása. A kitiltás nem volt törvényes erejű hatá
rozat.

a)
Előbbi levelünkben meg említettük hogy a 21. Febr. Országos ülés

ben a hatheti vallásos oktatás eltörlése feletti tanátskozások folytában 
Böjti Bihari követ annak meg mutatására hogy némellyek a hatheti 
Censura ki állása után is kénszeritést és háborgatást szenyvednek, utasí
tásánál fogva bizonyos egyes esetet beszélt el, ami Biharban történt volt, 
s úgy Tagen kanonok ezen elő adás valóságát és ez által a követi hiteles
séget kereken tagadta, és hogy sem Böthy sem más felelni nem akarók 
szóhoz nem juthattak, mivel a Personalis az ülést el oszlatta. Erre

Febr. 22. bár kellemetlen tárgyú, de tsak példátlan ritkaságánál fogva, 
is oly nevezetes ülés következék hogy feltartván a Febr. 20. és 21. ülé
sekre való visszaléphetést, ezt sietünk tudatni tisztelt levelezőinkel. Az 
ülés folyta igy következik:

Personalis: Sajnosán említem tegnapi tanátskozásaink csendes foly
tában közbe jött azon nem kevésbé kellemetlen, mint véletlen történetet,, 
melly anyival kedvetlenebb minthogy oly fontos tárgynak folytatásában 
történt, melly hajdan véres betűkkel foglalt a világ év könyveibe hellyet, 
most pedig tellyes szelídséggel s költsönös baráttsággal cl intézés alá 
vétetett. De mi után tegnap egy nemes káptalanbéli követnek kímélet
len ki fejezése által egy nemes vár[me]gve követe magát hitelességében 
meg sértve találja; ezen szent hellynek méltósága kötelességemmé teszi 
káptalan béli követ Urat fel szollitani hogy figyelmezvén Ulászló Király 
2. Dfecretum] 25. s az 1723. 7. t. ez.1 bővebben magyarázza ki szándékát 
és sértő szavait. (Tágén és Böthy egyszerre felállanak szóllani— köz fel 
kiáltás Bihar! Bihar!) P ersonalis: Illy utón tanátskozni nem lehet, (Böthy- 
hez) tessék követ urnák folytatni.

Beöthy: Vannak esetek, mellyek a magok egyszerűségébe, minden 
érzelgéstől távol elő adva betsökben nem hogy vesztenének sőt nyernek, 
illyen a tegnapi napon történt dolog. Betsületem, hitelességem meg sér
tésével kéntelen voltam ezen ülést elhagyni, bár velem együtt többen 
állotak, bár velem együtt többen kívántak szóllani, mert az ülés akara
tom ellen el oszlott. Tisztelem én Mélt[ósá]gos Personalis Ur Elölülői 
hathatósságát, nem kívánom azt távolyról is meg szorítani, de ezen 
tisztelet koránt sem ragad el anyira hogy magam jussairól meg felejt
kezzek. Szép ily fényes gyülekezet előtt szóllani, de koránt sem olly

1 Az 1495. évi 25. te. a királyi tanács, a másik az országgyűlés rendjének, 
biztosításáról szól.



1 8 3 3  FEBRUÁR 22 .  ORSZÁGOS ÜLÉS176

érdekes, amily fájdalmas egy éjtszakát mint hazug ember el tölteni. (En
nek folytában jövendőre óvást tesz.)

Mármost a tárgyhoz. A nagy Váradi Káptalan követe egyenes uta
sításom következésében tett elő adásomat nem átallotta kereken tagadni, 
álitván hogy amit mondtam nem igaz. Kérdem összve fér e ez egy kép
viselői alkotmányai olly országba, hol a törvény paizsa alatt mindnyájan 
egyenlően szabadon élünk. Óhajtottam volna a vitatás tárgyának szentsé
génél fogva, eggyes esetek elő számlálásába nem ereszkedni, de ezen 
fövenyre akaratom ellen ki állitatván, kéntelen vagyok magam betsülete. 
küldőim hitelessége s az egész törvényhozó test méltósága fen tartására 
elő adásomat törvényesíteni. (Ismételvén amit tegnap mondott, így ioly- 
tatá) Bátor vagyok küldőim utasítását hogy annál kevesebb gyanút ger
jesszek követ társam által fel olvastatni. (Instructióját Tiszának által 
nyújtja, nagy lárma, maga, maga, olvassa. Böthy vonakodik, végre át 
nyúl az utasításért, köz fel kiáltás, ne olvassa, egy szót sem, van hiteles
sége, hisszük, semmi legitimatio — éljen! éljen!)

Perényi: Követ tsak küldői előtt tartozik magát legitimálni, éljen.
B öthy (utasítását Dolmányába dugván): Jól van, tehát ismételem 

amit tegnap mondottam, s küldőim előtt mindég bátor lészek felelni 
(éljen) s tagadván bár kinek is hatalmát hogy engem itt hazugsággal 
vádolhasson, én mint Bihar vármegyének képviselője becsületemnek e 
szent helyen történt megsértése miatt kívánok magamnak törvényt és 
igazságot szolgáltatni.

Ezen elő adást Böthy követ társa T isza tellyes erővel támogatván, 
álitá hogy ezen sérelem képviselői hellyzeteknél fogva minden követet 
egy aránt érdekel, minthogy kinek kinek leg szentebb törekedése lelké
nek tisztaságát fen tartani, ha valakinek Charaktere, hitelessége meg 
sértetik, s akkor midőn a meg sértetett, úgy mint törvényhatóság kép
viselője hivatalának szentségétől vezéreltetve szóll, ezt olly fontosnak 
tekinti, hogy az a RR figyelmét tellyes mértékbe magára vonhatja. Kér
vén ezen méltatlan meg hántást az 1723 : 7. t. ez. értelmében meg bősz 
szülni. Továbbá azon való aggodalmát jelentvén hogy a Personalis 
tegnap a helly szentségével meg nem egyezhető módot fogadván el, az 
ülést eloszlatta, követ társának nyomba védelmet nem engedett s e 
miatt bár alaptalanul reá ruházott szennyet tovább volt kéntelen viselni, 
ebből eredeti fájdalmát el nem halgathatja, mivel az által a szokás sza
badságát korlátok közzé szorítva látja. Meg van győződve hogy azt a 
Personalis legjobb ízéiből tette, noha a tzél ez által távolabra esett s 
emlékezetbe hozván az [l]825-ki ország gyűlése alatt minő óvással éltek 
a RR, midőn Nógrád követe szollani akart, hogy az akkori előlülő az 
ülést el oszlatta, hasonló óvást kér a Jegyző könyvbe be iktatni. ,

A P ersonalis há lával v e tte  annak  e l e sm erésé t h o g y  jó  tzé lb ó l s  
tisz ta  szá n d ék b ó l tö r tén t az e lo sz la tá s , m ert m ás tzé lja  n em  v a la  annál 
h ogy  am i tán  h ev eseb b  in d u la tta l a  ta n á tsk o zá st m ásra v eze th e té , el 
m eílő z tessék , ő  szen tn ek  tartja  a zo n  prin cíp iu m ot, m e lly e t RR m a te tte l 
b izo n y íto tta k  h ogy  t. i. e g y  k ö v e t  a vá g y a  e llen  lég itim atiova l nem  
tartozik .

T ágén keserű szívvel veszi észre hogy nyilatkoztatása az RR meg nem 
elégülését szülte, sem meg sértésbeli, sem más kedvtelenséget okozható, 
indító okból nem kívánt szóllani. Böthynek azon álitását hogy egy 70 
esztendős személy 30 esztendeig, sőt a sírig szenyvedett hurtzoltatást, 
gyermeke fajtalanságba élni kéntelen, minthogy eskető papra nem talál 
ugv fordítja, mintha Böthy azt állította volna hogy 70 esztendeig hurtzol-
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tatott s ezt vicariusi hivatalába szerzett tudományánál fogva egy áltál
jába tagadta, de lehetetlennek is állította, mivel a törvény léte 42 éves. 
Allitá hogy a Böthy utasítását isméri s hogy abba 70 esztendőről szó 
sints, hanem 30-ról, mint hogy az érdeklet személly már meg is halá- 
lozot, ujjabban is úgy nyilatkozott ki, hogy voltak okai azon szégyent 
mellyet Böthy a papi statusra ruházott, kereken tagadni, követvén az ő 
példáját, ki egy más követnek hasonlót mondott.

T isza ezen elő adásban nem mentséget hanem önvádolást látott s 
ismételvén hogy a követ társa nem úgy mondotta, amint Tágén álitá; 
hanem úgy, hogy egy valaki a hathéti oktatás által, 30 esztendeig, még 
70 esztendős korában is a Catholica vallásra erőltetett, ezen esetet, mely 
Fő jegyző korában kezein hivatalosan ment keresztül, bővebben magya
rázván, úgy adta elő hogy azon embert, ki az 1791. törvény alkotása 
előtt már 20 esztendőt haladót, azért mivel nagy Annya Romai Catholi- 
cának praetendáltaték, 1790—1831-ig mindég kénszeritést szenyvedett s 
midőn [l]831-be meg halt, Attyafiainak folyamodására a Megyebéli 
Alispány volt kéntelen el temettetése iránt rendelést tenni s nyugodal
mát holta után sem találta. Ennek következésében 4 gyermekei vallások 
állapotja is kétségbe hozatott s egyik Leányának házassági egybekelése 
meg nem engedetett, ámbár házásságon kívül már öt gyermeket szült, 
nem találkozván lelki pásztor, ki őt a felsőbb rendelések ellenére öszve 
ósszve esketni merte volna.

B alogh: Egy tagnak meg hántása az egész gyülekezet meg sértése, 
fékünk egymás iránt garantiával kell lenni, s kötelességünk egymást 
védeni. Hitelesség a követnek legdrágább kintse, ki ezt kétségbe huzza, 
annak betsületét feszegeti s ki ezt teszi annak moralis gyilkosa. (Itt 
ujjitja azon való fájdalmát, hogy tegnap, midőn azon szörnyű dolog 
történt, a megsértet követ rögtön elégtételt nem kérhetet, ami ha meg 
engedtetik, mai nap ezen kellemetlen mondásokat nem hallanók, — 
óvását ő is Jegyző könyvbe tétetni kéri.) Mi magát a sértést illeti: ha 
princípiumról lett volna szó, elhiszem hogy azt kaptalanbéli követ Ur- 
kereken tagadhatta volna, mert miután még a Romai Pápa tsalbatatlan- 
sága is meg szűnt, már senki sem tsalhatatlan, mivel azomban Bihar 
Vár[me]gye követe utasításából merített faetumot állított elő, ezt kereken 
tagadni a leg méllyebb meg hántás, mellyet el halgatni nem lehet és ha 
az élő törvényt olvasom, az nem mást mint actiót rendel, én is tehát 
mint Bars V[árme]gye követe actiot rendeltetni kívánok.

Az actio kiáltás százszorosán hangzott vissza, számos követek szól- 
lani akarva feláltak, a P ersonalis csilapitni kívánván az indulatokat, 
kéré a Rket hogy csendet kívánó bírói foglalatossághoz illő nyugoda
lommal intézzék el a tárgyat, világos úgymond a sértés, a RR a felhozott 
mentséggel meg nem elégedtek, a törvény tartalmát tudjuk, menyen tör
vény útjára, ítéljen a bíró, hagyunk fel a személlyességgel, nagy a tárgy 
melly előttünk van, menjünk tovább. Tágén szóllani akar de szóhoz sem 
jut, végre nagy nehezen tsilapulván a zaj, Tágén mentségére felállott

T resztyánszky Kanonok: Úgy tartom, a bűnösnek könyörgése akkor 
sem késő, mikor a vesztő hellyre vitetik. A tegnapi történetet jóvá 
hagyni nem akarom, tsak menteni kívánom, meg lévén győződve hogy a 
N[agy]Váradi káptalan követe, midőn Bihar Vármegye követének elő 
adott esetére akkép nyilatkoztatta magát, hogy azt kereken tagadja, 
ezzel sem a törvényhatóságot, sem Követ Ur hitelességét sérteni nem 
kívánta, egyedül tsak azon esetre szorítván kifejezését, mellyre nézve 
tán meg lehet hogy a törvény hatóságnak nem lehetett elegendő hiteles

KoMsntli: Ors/Ji'iíífi’yíílési lmlósí'ások.
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tudománya. Illy meg hántás tsak akkor fenyitődhetnék, ha sértő szán
dékkal történt volna; kéri a Rendeket, méltóztassanak kimélléssel lenni, 
kéri azt az egyházi rend nevébe, mellynek betsülete szivén fekszik. 
Vagyon erre úgy mond egy kis érdeme is az egyházi Rendnek. Midőn 
e follyó Hónap 6-ik vagy 7 ik napján az Egri Fő Káptalan követe (Pémer) 
a magyar nyelv ügyében, hogy t. i. azt a törvényekre kiterjeszteni nem 
akarja, illendően elő terjesztette észre vételét, nem szóllott az Egyházi 
rend nevében, ámbár azt most is el fogadná, annak részéről mert ditsős- 
ségére vált a szóllómak, de szólt tsak a maga nevében. Mégis egy V[ár- 
mejgvebéli Követ Ur, kit mivel igen tisztelek, nevezni nem akarok (Pa- 
lótzy) azt az egész egyházi Rendre ki terjesztette, mondván, tsudálom hogy 
az egyházi rend mer szóllani a magyar nyelv ellen azon hazában, mellynek 
legfőbb javaival bir. Könyü lett volna felelni, hogy javait nem eggvcs 
személlyek, vagy törvény hatóságok, hanem apostoli királlyaink kegyel
méből bírjuk, lehetet volna mondani, hogy az Egyházi Rendnek, melly 
országunkban nem utolsó, szavazati szabadságát ne feszegesse, mégis az 
Egyházi Rend egy szóval sem illette az érdemes Követ Urat, és elnyelte 
azon keserű falatot, mellyet igen nehéz volt meg emészteni. Ha valahol, 
itt van hellye a reciprocitásnak, reményű a felek szorosabb barátságos,, 
és hivatalos egybe köttetések nem fogja ellenezni, hogy azon meg hán
tást feledékenységbe botsátjuk. Ezért kéri s reménvli a RR nagylelkűsé
gétől.

Újulván a kimondhatatlan zaj, a P ersonalis ismételve kéri a Rkct 
hogy ha eddig hivatala nem kellemes részének egyedüli ditsőségét, s 
vigasztalását a RR bizodalmába találta, most is hasonló figyelemmel 
viseltessenek eránta. Erigáltassék az actio s nyugodjanak meg ebben 
a RR.

M a .tthiiénv (Bars): Ha ezen Conclusum meg áll, nints egyébb szóll- 
nom, mint hogy kérjem méltóságodat hogy a Fő Tiszt[elenedő]Ur, mint 
actio alatt lévő, ezen gyülekezetből ki utasittassék. (A Personalis halgatt, 
Majthényi folytatja): Ha ezen törvényes kívánságom nem tellyesitettik, 
más alternatívát nem tudok, mint hogy vagy ő, vagy mi mindnyájan 
ki menjünk. Köz zaj és zavarodás támadván s a Vármegyei követek 
nagy része menni készülvén; a P ersonalis kérdé a RRet, lehet e azt cl 
határozni, azt actio el van határozva, de az még nem ítélet; a törvény 
azt mondja: citetur ad tertium, tovább menni nem lehet.

K öltsey: Kérdem, hogy miután a meg sértés el ismertetett, mi utánn 
a mentség el nem fogadtatott, mi után az tökélletesen megtzáfoltatott, s 
miután itt nem az egész Egyházi rendről van szó, mellyet tisztelek, 
hanem egyes személyről; ki a helly szentségét felejtve tett sértéséért 
actio alá vetetett; kérdem mondom, vallyon illy személly jelen léttéhen 
tanátskozásainkat folytathatjuk e? azt mondom hogy nem, állok tehát 
a mellé amit Bars V[árme]gye követe ki jelentetett, s a Nagyváradi káp
talan követének eltávoztatását kívánom. Azonban én mint Szatmár vár- 
[mejgye követe az actio el rendelésével nyugodalmunkat hellyre áhított
nak nem tekintem s mélt[ósá]gos Personalis Urnák érzékenyen panaszlom 
meg, miképpen mélt [ósá] god ön maga a tegnap elő hozott sértő szavakat 
nem tsak nyugodalmasan végig halgatta, nem tsak nehéztelését ki nem je
lentette, nem tsak hogy az 1723 : 7. t. ez. mindjárt gyakorlatban vétetni 
nem rendelte, hanem a darabb idő óta fenn állott, maga meg tisztítására 
utasítását kezében tartó, s elégtételt kérni akaró Bihari követnek minden 
mentséget lehetetlenné tett, őtet az előlülőség kiméllésére inteni s más
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napra utasítani jónak látta. Azt méltóztatott Nagyságod mondani, hogy ez 
által a köz csendet akarta fenn tartani, nem kételkedem érzésében, de ki 
kell mondanom, hogy ez által az ülést megtisztelve s a köz bátorságot fenn 
tartva nem látom, s kérdenem kell, a meg sértet képviselői betsület nem 
vala e méltó hogy az ülés miatta néhány pertzel meg hosszitassék. Cse- 
kéllység vala e hogy egy katonai s polgári köz tiszteleteit s szeretetett 
férfiú mint ki kiáltott Hazug, meg tisztítás és vigasztalás nélkül ment ki 
a gyűlésből, s jött ma vissza? csekéllység vala e hogy e tettel az ország 
gyűlési köz bátorság ingadozó lábra állittaték? mi még tegnap bátran és 
szabad nemzet képviselőihez illő büszkeséggel léptünk e terembe, hívén 
hogy törvény, igazság és haza mellett korlát és bántás nélkül szólhatunk. 
Mi kardjainkat csak jelül hoztuk oldalainkon hogy minden törvényes 
alkalommal, Hazáért és Királyért, halni készek vagyunk, s nem oltalom
ért? És ma ki tész engem bizonyossá hogy e bátor szavak után nem 
mond e reám valaki gyalázó szavakat, s az előlülő az ülést eleresztvén, 
nem lészek e kéntelen a gyalázat égető fájdalmával szállásomra térni. 
Én tékát azon szollási szabadsággal, (melyet mint magyar nemes őseim
től nyertem,) mit küldőim kötelességemmé tettenek, azon ön érzéssel, 
minél fogva tudom, hogy ajakaimról 30 ezer nemes szavazata szokott zen
geni, kívánom vissza méltóságodtól a képviselői testület betsületét, 
melly itt tegnap el gázoltatott, kívánom vissza a köz bátorságot, melly 
itt tegnap ingadozó lábra tétetet, kívánom vissza a köz nyugalmat és 
csendet minek fen tartását a királyi Fenség kezére bizá s úgy hiszem 
kivánataim tellyesedését várnom is lehet. (Sokszorozott éljen.)2

A Personalis ezen érzékeny elő adásra emlékezetbe hozá hogy a 
szabad szó meg szorítására soha alkalmat nem adott, s kéré a Rket, ha 
el ismérik jó szándékát, vegyék e tettet úgy, mint amilly szándékból 
eredett.

B oksitzky: Hallottam mondatni, hogy a bűnös akkor is könyöröghet, 
midőn a vesztő hellyre vitetik, de én semmi könyörgést nem látok, sőt 
magát a Bihari követ szavainak fére magyarázásával védi, jelét adván, 
hogy ujjabban is kíván sérteni; azt tartom, az actio el van határozva, 
illyes emberrel ezen szobába nem lehet, aki betsületét szereti, ha ki nem 
lép, én Trentsin várfmejgye részéről declarálom (közönséges zaj miatt 
beszédét tovább érteni nem lehetett) Tágén szollani akart, M artzirányt 
fel kiált hogy aki actio alatt van annak szava nem lehet. A P ersonalis 
Tagennak szóll valamit, az irtóztató lárma közt Tagen el távozik, a P er
sonalis jelenti hogy minden kelletlenség el kerülése véget maga kíván ki 
menni. A közönséges zaj közt Péchi felkiált, ezzel egy átaljába meg 
nem elégszem, azt kívánom hogy (ki parantsoltassék. P ersonalis: Be fog 
menni a jegyző könyvbe.

R ohontzy add ig  továb b  m enn i nem  akar, in ig  az a c tio t o lv a sta tn i 
nem  halja.

A Personalis jelenti hogy iratik, s a tanátskozást egy kevéssé meg 
szünteti — szünet — beszélgetés — a királyi fiscus elő lép, s bé nyújtja 
az aetiót,3 * mellyet tán a Kir. Fiscus, most készítet leg elébb magyarul. 
V él ii ítélő Mester fel olvassa, az ülés a vallásos tárgyban folytattatok.1

2 V. ö. Kölcsey, VI k. 107. s köv. 1.
3 A királyi fiskus Tagen elleni keresetlevele: Iratok, I. k. 94. 1.
1 A febr. 22-i, 22 országos ülés tárgyalásainak további jegyzőkönyve 200. 

s köv. 1.
1 2 *
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b)

Febr. 23-án a vallásos izenet 2-ik pontja változást szenyvedvén, 
annak ujj redactiojia miatt kerületi ülés tartatott,5 * mellynek resultatuma 
a febr. 25-ik országos ülésben lett volna a tanátskozás napi rendjén.0 De 
C sászár Temesi követ ismét fel melegité a 22-ik febr. kedvetlen esetét 
s azt hogy Tágén káptalan béli követ az actio elrendelése után a tanáts- 
kozásból ki tiltatott, törvénytelennek igazságtalannak s a törvény hozó 
test méltóságával meg nem egyezőnek nyilatkoztatván annak ellene mon
dott. 28 vár[me]gye követé példáját, de ezeknek töbsége úgy nyilatkoz
tatta ki magát, hogy a kitiltás nem volt határozás, hanem hogy Tágén a 
Majthényi által felvett alternativa következésébe önként ment ki. Voltak 
követek, akik egyenesen ki jelentették hogy a követi kar az auditorum 
influentiája alatt szenyved; sőt ollyanok is voltak, akik P échy által 
kérdeztetvén, ezen ellen mondásokat miért nem tették nyomba tegnap 
előtt? a többi közt azt is felelték hogy az egy pár fiatal embernek fel
kiáltásai miatt kik jelen voltak ugyan, de egyebet koránt sem tettek, 
mint hogy tettzéseket vagy nem tettzéseket hangosan ki jelentették; 
nem volt meg azon szabadság és bátorság mellyet a tanátskozás szent
sége meg kíván. Ennek ugyan Bezerédy hathatósan ellene mondott s 
tagadta hogy a követeknek tellyes mértékű szabad szobások csak egy 
pertzentig idegen bé folyás alatt lett volna mégis alkalmasint oly formán 
hangzik a vitatások resultatuma hogy febr. 22-én inkább az Auditorium 
ítélt, ehez nem kell glossarium, ítéljen a közönség. — Balogh, Péctiy, 
M ajthényi (Bars) védik minapi tselekede.teket a fiscalis actio iránti 
szokásból, a szív törvényéből, melly a meg sértet betsület mellett gyen- 
géded büszkeségre buzdulni késztett.

M ajthényi d eclará lta ,, n em  sz é g y e li h o g y  tő lle  e red e ti az in d ítván y  
m elly e t m in d  a zo n  álta l n em  k én y szer itő le g  h anem  tsa k  a ltern a tive  tett, 
h o g y  h a so n ló  e se tb en  h ason ló  b ü n te tésn ek  m agát örö m est alája veti.
.— Borsitzky hasonlóul inhaereál tettének, már úgy mond, sokszor jelét 
adtam annak; „si fractus illabatur orbis Impavidum feriunt ruinae“ 
(éljen). Szóba jött az actio elengedése is. A végzés a lett: 1. Az actio 
marad, Ítéljen a bíró. 2.) Hogy a kitiltás szokott törvényes módon ki 
jelentett conclusum nem volt. 3.) Hogy az aetio alatt lévőt voxától meg 
fosztani nem is lehet. 4.) Hogy a mai tanátskozásnak Jegyző könyvbe 
foglalása elengedő óvás, mert ki lévén jelentve hogy Tágén ki tiltása 
végzés nem volt; természetesen következik, hogy vissza is jöhet.7

5 Ennek tárgyalásairól olv. 201. s köv. 1.
0 A vallásügyi sérelmek III. pontja, amely az áttérésre csábításról szól, első 

fogalmazásban: Iratok, I. k. 67. 1., átdolgozott alakban u. o. 95. 1.
7 A részletes ismertetést olv. 204. s köv. 1
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20 .

a)
A február 26-iki és 27-iki események rövid összefoglalása.

b)
1833, február 20 

A főrendek ülése
A magyar nyelv kérdésének másodszori vitatása. Wesselényi és 

Széchenyi beszéde a magyar nyelv mellett.

a)

Februar 26. és 27-én a vallásos tárgybeli izenet Istennek hálá további 
meghasonlás, és kedvetlenség nélkül, nagyobb részint szelíd kíméléssel 
ment át a KK és RR tábláján, s a Fő RRhez átalküldetett. Püspök 
Osegovitz Zágrábbi és Püspök Trsztyenszkv Pétsi káptalanbeli követek
nek, amannak a Protestánsok vallásos, és polgári szabadságának Tót, 
Horvát és Dalmát Országokra is lett kiterjesztése, ennek az Egyházi 
Rend nevében az egész vallásos tárgynak e helyen, s ily kiterjedésben 
lett felvétele ellen közben tett ellenkezésök majd majd újabb kedvetlen
séget szült volna, ha az elölülő personalis, az első tárgyat a RR. köz- 
akaratjának végzés gyanánti kijelentése, a másodikat az egész követi kar 
viszontellenmondásának elfogadása, és annak hogy a kisebb rész, min
den országos tanácskozás iránti tárgyakban a többségnek engedni 
kéntelen, kinyilatkoztatása által bé nem rekeszti, s a már már zúduló 
szélvészt le nem csillapítja.1

Február 27-én a Nádor conferentiára hívta meg a követeket, melly- 
nek tárgya: az auditorium féketlenségének megzabolázása, resultatuma 
pedig az volt, hogy a RR fognak gondoskodni.2 A mint hogy Februar 
28-ára a törvényhatóságok követei magános conferentiára meg is hivat
tak Czindery kerületi Elölülő által

b)
Már most visza menyünk a Február 20-ki és 21-ki ülésekre.
Februar. 20-án a Fő RR tábláján, mint már megiránk, másodszor 

lön vitatás tárgya a magyar nyelv, mellyre nézve a RR azon kívánsá
goktól, hogy valamint a felírások, úgy a kir. válaszok, de a törvény- 
czikkclyek is egyedül honi nyelven szerkeztessenek, egyátaljában 
elállani nem akartak.® Első szóllott e tárgyban

B. W esselén yi férfias bátorságu beszédjének rövid summázatja ez:°l 
Nemzetnek egyik drága kincse, nyelve. Azért tekintetem nyelvünk

a)  I tt  oldalt K ossuth  kézírásával, áthúzva: 4-ta  árkust vagyis két lapot kell hagyni ezen beszédnek» 
(Ú gy látszik, a szónoktól elkért kéziratból utólag készítette el a beszéd kivonatát.)

1 Részletesebben I. 210. s köv. I.
2 A konferenciáról Kölcsey, VII. k. 131. s köv. 1.
1 Az alsótábla viszontizencténck szövege: Iratok, I. k. 61. s köv. 1.



182 1 8 3 3  FEBRUÁR 20 .  FŐRENDI ÜLÉS

régibb, s újabb sorsára fordítom: Hajdon a régi magyarnak ajkairól 
magyar szó dörgött véres csatáiban, magyar szó volt mellyel királyokat 
tett törvényeket hozott, s azon felséges testet alkotta, melly 8 század
nak leve képes zivatarival vívni. Az erős és igaz, de durva magyarra 
miveltség kezde átszivárogni, a külföld áldást, s átkot hozó ajándéki 
közt volt a latin nyelv is. A sors és ellenség csapásai közt elhunyt Róma, 
áldásul hagyta nyelvének tudását s az által tudományait az őket követő 
erős nemzeteknek, de hogy élő nyelvük el mellőzésével a meg
holtnak majmolják szavát, ezen törekedést gyötrő kisértet gyar.'ánt 
bocsájtotta ki véres sírjából hogy bosszút áljon azon vadnépeken 
kik őtet le tiporták. Itt előadja mint kezdette ezen holt nyelv a 
a magyar felett is űzni hatalmát, darab ideig nem hajtotta a magyar 
büszke nyakát idegen nyelv járma alá, végre még is — s hogy később 
ezen mostoha egy más mostohának nyújtotta kezét, s innen származtak 
ama gyáva, s undok kortsok, a honi nyelv felejtése, megvetése s a 
nemzeti elhidegülés. Minden köz dologból ki zárva, már csak a házi 
életben létezett; De hiú fény vadászás, s udvari kegy szomja kitsalta 
a magyarok birtokosabjait honokból. A nagyurak, s az őket majmolok 
szolgai csordája németesedni kezde, s nyelvünk számkivetetten bujdosók. 
Végre midőn erőszakkal akarák az önként sikámlót sírjába hurczolni, 
az erőszak órájának ütése lárma harangként riasztá fel a magyart, 
győzelmi pompával hozták visza az elűzött nemzeti szokásokat, a nyel
vet, s bár a nemes tiiz csilapodni kezdett, de az előítéletek hamuja 
alatt sem aludt ki a magyar nyelv szeretető, s egy országgyűlésről a 
másikra halkai, de folyvást előlépések történtek, s most már forrásig 
hevült azon közönségessé vált érzés hogy Isten s ember előtt nem lehet, 
nem szabad, nemzetet legszentebb természeti javától nyelve köz hasz
nálásától elzárni. Ezen közönséges érzés tolmátsai a KK és RR midőn 
azt kívánják; hogy felírásaikat ezentúl csak magyarúl tegyék (mi az 
[l]805-ki t[ör]vény után nem újság hanem szükséges, és természetes 
előlépés)’ — s hogy törvényeink magyarúl szcrkesztessenek. Nemzet 
csak törvényében szól úgy mint Nemzet, s ezt ne tehesse saját élő 
nyelvén? Teremtőjétől nyert örök jusa ez, mellytől ha soká el van 
zárva, az nem az ő jusát gyengíti, hanem azoknak kettőzteti tartozáso
kat, kik rajta e sebet ejtették, vagy gyógyitatlan hagyták. Csak azon 
ország lehet biztosan boldog és csendes, mellynek törvénye polgárai 
szivükbe van metzve, s minden kor és karbeliek tudása s érzése 
tárgyává válik — Oly törvény, melly nem a nemzet nyelvén van Írva, 
hasonló ama Zsarnok törvényéhez, melly oly magasra volt függesztve, 
hogy a nép ne olvashassa. (Itt azon ellenvetésre hogy sok ajkú nép 
lakja hazánkat, azt feleli: hogy azon nyelvet, mellyen eddig törvényeink 
írattak, szint oly fáradságai kell a magyarúl nem tudóknak, mint a 
magyarúl tudóknak meg tanulni. Horvát Ország lakosinak is kevésbé 
rokon a latin nyelv mint a magyar, mert magyar s nem latin korona s 
polgári alkotmány oltalma alatt élnek) — Mondják: ö  Felsége már más 
ízben is kéretett, de nem hajlott a kérésre, s most sem lehet ily kegyel
met reményleni. Hát az értelem világa csak nálunk nem oszlatja e szét 
az önkényes középkor azon tévedését, hogy mint kegyelmet, úgy keljen 
uralkodástól koldulni azt, a mi megkívánni nemzetnek tagadhatatlan 
jusa van? Megmutatván továbbá, hogy honi nyelvünk eléggé gazdag 
tárház, erős mint a zúgva rohanó árvíz, elhatározott mint férfias elszánt

Az 1805. évi 4. te. szerint a feliratok latinul és magyarul fogalmaztatnak meg.
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akarat, s egyszerű és tiszta mint az anyai hű kebel aggodalma, azon 
nemzeti felség sértő állítást, hogy nyelvünk nejn alkalmatos a törvény- 
hozásra, nehogy fekete hazafiságtalanságnak legyen kéntelen nevezni, 
nyelvbeli értetlenségnek tulajdonítja s az ilyest mondók ellen nem szol
lkja fel a köz vélemény ostorát, nem a megsértett nemzeti genius boszú- 
ját, hanem Idvezitőnkkel igv fohászkodik: Uram! bocsáss meg nekiek, 
mert nem tudják mit beszélnek!! — Végre állítja hogy a KK és Rknek a 
magyar nyelv igazinak visszaszerzésére intézett hazafiu törekcdésöket 
előmozdítani a fő RRnek még talán nagyobb kötelességök. Eleven 
színekkel festé, mily szép, mily ditső egy magyar mágnás helyzete, 
menyi tömérdek javaival bir a hazának, ő azzá születik a mivé másik 
csak kevés válhat, s amelly fényes polczra másutt csak fáradság, s 
érdem által juthatni, ő született törvényhozó, mind ezen fény, boldog
ság hatalom teher nélküli osztály része, s utánna teszi hogy az Isten 
mindezen reá árasztott áldásnak birtokához, csak egyetlen egy könyü 
bért, csak egy feltételt csatolt t. i. ezen menyei parantsának teljesítését: 
Légy magyar, légy hazafi! Kérdi bé töltötték é ezen parantsot? S meg 
valja hogy nehéz bűnök terhelik a mágnásságot s hogy sokat vétkezett 
hazánk geniusa a honi nyelv ellen. Éles ecsettel rajzolá mint támadt a 
mágnásság körében s onnan mint harapódzott a magyar nyelv felej
tése, megvetése, tömérdek pénzét az országnak mint vivé külföldre el 
fecsérelni. És a helyet cserébe németesedést hozott, mig végre ó szégyen 
ó fájdalom! elég van kinek ezen tisztes nevezet hogy magyar gúnyára 
válik, mert még magyarul sem tud. Enyi bűn helyrehozására eljött 
(úgymond) az engesztelő áldozat ideje, ne késsünk, nehogy a boszús 
egek el vegyék a mit nem akartunk meg érdemleni. A ki közülünk nem 
tud vagy nem akar magyar úr lenni, nem érdemli hogy úr legyen!!“ — 
Nagy sensatiót gerjesztett beszédjét hangos éljen közt azzal végzé; 
kéressék ő felsége hogy szólhasson királyához a Magyar magyarúl, s 
lehessen a Magyarnak Magyar törvénye!

Erre λ NAi i o r : Kötelességemnek ismérem az előttem szóllónak 
beszédjéből némellyeket felvenni: Azt tartom, annak a mit mondott 
legnagyobb része nem tárgya jelenleg tanátskozásunknak, hanem 
egyedül az, most kelessék c felírást tenni, vagy ezen kérdést, az Ország 
gyűlése rendszeres elszerkeztetésének idejére halasztani. Engedjen meg 
nekem az előttem szólló úr, midőn azt mondom, hogyha akarnám, meg 
tudnám mutatni, hogy nem a maga helyén, nem a maga idején, s nem 
is őseink iránt tartozó tisztelettel szóllott. De ezekbe nem ereszkedem, 
csak azt jegyzem meg 1.) Hogy akár ki is, nem kiálthat előre átokzárt 
(anathémát) azokra, kik netalántán más véleményen lesznek, az ellen
kezik a szóllás szabadságával melly nemzetiségünknek, s polgári 
alkotványunknak őrangyala. 2.) Azt mondá hogy nem illő e tárgyban 
kegyelmet (ha jól említem ezen kifejezései élt) koldulni; figyelmezte
tem, hogy törvény változtatás forog kérdésben, hogy a törvényhozó 
hatalom közös, itt tehát arról van szó, hogy a törvényhozó hatalom 
azon félrészenek, melly egyszersmind a summum imperiumot! is bírja, 
megegyezése kéretik. 3.) Azon állítását sem mellőzhetem szó nélkül, 
hogy ha tovább is megtartjuk törvényeinkben a latin nyelvet, elvész 
nemzetiségünk, s mind az, mit szentnek, kedvesnek nevezünk. Eddig 
még csak latin volt a törvényhozás nyelve, s mondhatjuk e hogy őseink 
kevésbé voltak magyarok? kevésbé szerették a Hazát, és királyt? 
kevésbé viselték sziveikön alkotványunk feltartása gondját? mint mi? 
Nagyon kételkedem, váljon ha a jelenkornak divatozó szelleme hozzánk
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is beharapódznék, a mindnyájunk által elővinni óhajtott honi nyelvhez 
való hő ragaszkodás mellutt is, nem inkább mi lennénk e képzelt ujonart 
szülött (regenerált) magyarok helyet, alkotványunkhoz híven ragaszko
dott őseinknek elfajult ivadékai? (Degeneres.)

Fő Pohárnok (B. Ötvös) a felírás ellen szóik Azt vetik ellen úgy 
mond hogy a nyelvöktül megfosztott népek megszűnnek élni; kérdi 
lehet e ezt M[agyar] Országnak Ve-ad részéről mondani hogy nem él? 
Azt mondják a RR hogy az 1805 : 4-ik czikely nem változhatatlan; igaz, 
de azon törvény, még az 1792-ki Június 22-ikén kiadott királyi válaszra5, 
alkottaték, 14 év lefolyta után, s miért oly későn? mivel a polgári alkot- 
vány feltárására híven ügyelő RR, méltán aggódtak, nehogy az orszá
gunk bölcsőjével egyidős szokásnak hirtelen változtatásával, a heves- 
kedő újításnak veszélyes örvényébe merüljenek. (Itt fel hozván hogy 
1805-től minő felírások, s kir. válaszok jöttek közben a magyar nyelv 
tárgyában, végre azt is megemlíti, hogy az 1827-ik Aprilis 11. költ reso
lutio5 6 következésében, országos küldötség neveztetvén ki, ez javallatba 
hozta a 3-ik t. czikelyt, melly a honi nyelvnek a közigazgatás ágaiba 
leendő kiszélesítéséről szóll,7 8 mellyre a RR azt mondták hogy ezen 
art[icu]lusra nincs szükség, mivel előforduland a rendszeres munkákban. 
1830-ban pedig újólag azért folyamodván a RR hogy a törvényhatósá
goknak küldendő Decretumok példányai is diák magyar nyelven küldes
senek, ezen kérdést a Felség újólag a rendszeres munkákra halasztotta.' 
nincs tehát egyéb hátra annál hogy azon ideig a kir. resolutióknak 
engedelmeskedjünk. Azon ellenvetésre hogy ha nem alkotjuk most 
hozandó törvényeinket magyarúl, csak a fordítandók garmadája neveke- 
dik, azt feleié: tudni kellett volna a RRnak, hogy már két országgyűlé
sen magyar törvényezikelyek is irattattak. Végre azt mondják, hogy 
forma dat esse rei. — igaz, —- de az alaknak nem kell magát a dolgot 
alájavetni, — a RR azon panaszkodtak, hogy a rendszeres munkák 
szűnjenek meg végre, mindent elnyelő örvény lenni, s most úgy látszik, 
azon Munkákat a Magyar nyelvnek subordinálni akarják. Végre követ
keztetést vonnak a RR hogy mit tennénk idővel, ha ők most elállanának 
kívánságoktól, —■ vonhatnak a mily következést akarnak. [l]830-ban 
is igy tettek, nem várták bé, akarjuk e nem e, csak ránk küldték a 
magyar izenetet.9 — Hasonló értelemben szóllott

B. Szepessy  emlékezetbe hozván, hogy Magyar Országnak 10 millió 
lakossal közzül még alig beszél 4 millió magyarúl. Erdélyben sokkal 
nagyobb kiterjedésben virágzik a honi nyelv s a közigazgatás ágaiban 
is majd nem közönséges, még is a latin nyelv ott is anya, s diplomaticai, 
törvényeik, honi fejedelmeik alatt igaz magyarúl alkottattak, de az 
ausztriai Ház uralkodása alatt latinúl, ennek példáját követve nem látja 
átal, miért kellenék a nemzetiséget félteni, ha most a honi nyelv 
diplomaticai pólezra nem emeltetik. Mondá azt is, hogy nincsenek a

5 Az 1792-iki országgyűlés Iratai (Acta), 110. 1.
0 Az 1825—7-iki országgyűlés írásai, II. k. 1120. 1.
7 De lingua patria ad institutionem et administrationem publicam uberius 

extendenda. (U. ο. II. k. 1304. 1.)
8 1830. dec. 2-án a király hozzájárult, hogy a magyarnyelvű feliratokra 

a helytartótanács magyarul válaszoljon, ragaszkodott azonban a circularek latin 
fogalmazásához. A rendszeres munkálatokról ezekkel kapcsolatban nem esett 
szó. (Az országgyűlés Írásai, 411. 1.)

* Az első magyarnyelvű üzenetet az alsótábla 1830 október 5-én küldte át 
a főrendeknek.
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szükséges előlépések megtéve, mert elébb szükséges lenne hogy oskolák
ban minden tudományok azon tanitassanak hogy a törvény könyv 
hitelesen leforditassék, s at. — ha 1825-ben azt óhajtották volna a RR 
hogy a rendszeres munkák iránt hozandó törvények magyarul alkot
tassanak, azon munkákat is magyarul rendelték volna készittettni, de 
igy mennyi vita lenne szavak felett!! Végre nem áll a mit mondanak 
a RR hogy csak ezen lépés van hátra, mert az [1] 830 : 8. következésben,, 
a Helytartó tanács, még csak magyarul levelező törvényhatóságoknak 
felel magyarul, a Kir. Curia csak a feljeb vitt magyar pörökben ítél 
magyarul s a t, — még minden a mit eddig tettünk, az országhoz csatolt 
részekre ki nem terjesztetett, és igy még egy ivadék szakig van mit 
tennünk, míg a RR mostani könyörgésére (preces) eljutunk, annyival 
kevésbé van tehát ennek ideje, mivel Ö Felsége a királyi kötéslcvélben 
arról is biztosit, quod bonas et approbatas consvetudines fel fogja tar
tani, már pedig a latin törvényhozás 800 éves, annál fogva et bona et 
approbata consvetudo és igy ha nem tenné, inkáb arra kellene Ö Felsé
gét kérni, hogy ezt feltartsa. Ezekhez

B. Bedekovits (Körösi Fő Isp[án]) a honi nyelv iránti buzgóságának 
előre bocsájtásával azt adá: hogy a magyar nyelv ügyében mindég úgy 
hozódtak a törvények hogy egyszersmind a jövendőre tennivalót 
kijelelnék. 1791-ben az mondatott:10 in dicasteriis lingva latina „nunc 
adhuc“ relinquitur, most már ezen „nunc adhuc“ ideje lefolyt, s jelenleg 
azt kellene tenni, mit a[z l]830-ki törvény ki jelel. Tapasztalta a szónok, 
mily könyűséggel foglal helyt honi nyelvünk a főtörvényszékekben, de 
a technikus szavak iránti kécség el nem volt kerülhető. Várni kell míg 
i ki rendelt kiildötség, mig a magyar tudós academia ezen hijánt ki 
pótolja. Nem is élünk már oly időket, mint midőn valamit a rendszeres 
munkákra utasítani anyit tett, mint félrevetni. Ezen mostani csekély 
halasztás, eléggé kipótoltatik azon gazdag nyereségei, hogy midőn ezen 
kérdés rendszeresen vétetik fel, mind jobban készen lesz.

G. Széchényi István: Minap e tárgyban szóllván, okom van hinni, 
hogy nem elégé világosan fejezém ki magamat, mert más következtetés 
váratott. Azt mondottam, az erőltetést károsnak, czélt vésztőnek tar
tom, mivel a visszahatás hatalma erősebb szokott lenni a hatásnál. 
Én csak olyan erőltetést értettem veszélyesnek, hogy ha mi országunk 
külömböző népeire magyar nyelvünket úgy tolnánk, hogy a tót legényt 
ki tótul is rosszul tudja ki fejezni a mit érez, arra kénszeritenénk, azt 
mátkájának magyarul még rosszabbul mondja meg. Ezen erőltetés értel
mét, én csupán belső viszonyainkra szorítottam. De ha megfontolom 
hogy nemzetiségünk 40 év óta halálos álmából felébredvén, honi nyel
vünk természeti jusait mily erővel kívánja visza, szeleskedést nem 
látok, sőtt éppen most látom idejét tenni, a mit a KK és RR kívánnak. 
Ha súlyos körülmények között, egy két subsidionalis kérdés lenne jelen 
gyűlésünk tárgya, inkább vélném a dolgot halaszthatónak, de most, 
midőn ily létegesitő (organicus) sorompóba lépünk, nem látom okát mi 
állhatna ellent. A Fő Pohárnok tagadta a RR azon állítását, hogy a 
Nemzet nem éli, ha nyelvét nem használja, én azt állítom, bár mint 
magyarázzuk is, nem lehet mondani hogy él, igaz ugyan, a kalitkába zárt 
kis madár, idegen hangokra tanítva is él, sőt talán biztosb, mert a raga
dozó nagy madarak hozzá nem férhetnek, de ezen hasonlítás Nemzetre 
nem alkalmazható, mert Nemzet elég erővel bír, magát a ragadozó nagy'

10 1791. évi ló. te.
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madár ellen is védeni. Azt mondják: „előttünk vannak a rendszeres mun
kák, ott majd előfordul nyelvünk kérdése is, procrastinatiotui feni nem 
lehet.“ Kérdem azon Fő Ispán Urat ki ezt mondá. (Bedekovits) tudja e 
bizonyosan hogy 12 évig megint békesség lesz? s vettük e 12 évi béke 
után nagy hasznát az operatumoknak. Vannak itt némellyek kik a 
Corpus Iurisbol mutogatják (B. Ötvös) hogy még kora a kívánság, én 
a világ évrajzaiból mutatom meg, hogy 12 évi békesség, csuda történet, 
s hogy a procrastinatiotol félni nem lehet!!

A természetnek szent törvénye előtt kéntelen minden argumentum 
vissza vonúlni. Valamint ha valakire azt mondja a nagy természet: meg 
kell halnod, rajta semmi Consilium nem segít, — úgy azt hiszem egy 
nemzet, ha maga erejét érzi, s szándékában magát eltökélli, úgy mint 
én, ki inkább magyarul halok, mint másként éljek!!! természeti jusait, 
minden ellenzés ellenére is gyakorolni fogja. — Én anathemát senkire 
nem kiáltok, de magam véleményét is férfias bátorsággal ki mondom, 
s amit mondtam, úgy hiszem, úgy vallom, a mint mondtam!! Két 
osztályból áll az emberi nem, egyik a stagnans, másik melly az idővel 
megy elő; ha nézem a históriát, úgy látom, a stagnáns rész azon szemre
hányást szokta tenni a másik osztálynak, hogy mindent felforgat, ha 
az idővel megy elő; én kérdem ki háborgatja fell a viz csendét az e 
a ki csendesen folyni hagyja, vagy az aki erőszakkal feltartóztatja? ki 
akarja a természet rendjét felforgatni, az e aki márul holnapra, holnap
ról holnaputánra megyen, vagy a ki felkiált: idő állj meg, ne haladj!! 
De én mind a mellett is azt tartom, egy ember élet lefolyta után, vagy 
magyarabb világ lesz mint ma, vagy elvész a magyar. Nem tagadom 
én a latin nyelvnek minden elsőségét, de valamint érdemeden ember 
is ül a királyi széken, oly bizonyos mint kétszer kettő négy, hogy az 
élő a hóitat ki fogja helyéből mozdítani. Angliában mily lárma, mily 
búsongás volt, hogy meg szűnik az angol angol lenni, ha törvénye nem 
diák nyelven hozatik, azomban látjuk a dolog foganatját. A ki kétel 
kedik, azt Lord Brougham munkájára útallom11 meg fog győződni, hogy 
az angol nemzet nagysága progressiv idomzatban az óta megy elő, 
mióta ön nyelvén hozza törvényeit. Kiküszöbölték e azért a latin nyel
vet? Isten mentsen — mindég miveit nyelv marad az annak, ki felfogta 
valódi classicus szellemét, ha nem tud is beszélleni, mi beszéllünk szélté 
ben, s tudunk e egy Mórust s a t. mutatni, — mi Kollárra szoktunk 
hivatkozni.12 De Kollár azt szokta mondani, nem fog Magyar országon 
írott diák könyv olvasásához, mielőtt tudná, magyar, tót vagy német 
irta e, mert mig azt nem tudja, nem érti, .— ha így beszövődött a latin 
nyelvbe az élő nyelvek bélyege, classicusab lett a diák nyelv, mióta 
a gőz hajózás feltaláltatott, oeconomia politica íratott s az emberi érte
lemnek más találmányai születtek, mikről Julius Casar, Quintilianus 
nem is álmodtanak; könyü megfejteni. Ha valaki, mint tisztelt barátom 
b. Wesselényi nagyobb tűzzel veszi fel a dolgot, az némellyek előtt 
ábrándozásnak, theoriának látszik, én azt tartom, az igazi praxis, ellen
ben a ki azt mondja hogy nem lesz magyarab világ, az ábrándozik a 
theoriák országában.“ — Beszédje folytában felhozta, Gallilaeit azon 
igasság feltalálásáért, mellynek tengelyén forog a teremtett világ isme
rete, mint nevezték bolondnak, Fulton, a gőz hajó feltalálója mint

11 Brougham Henry jogtudós és publicista, az Edinburgh Rewiew megala
pítója, 1830-ban lordkancellár.

12 Kollár Ádám Ferenc (fl783) történetíró, a bécsi udvari könyvtár igaz
gatója.
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támasztott előbb barátinál is szánakozást, kérdi mit fognak 50 év múlva 
ezen discussiokról mondani, olvasván menyit vesződtünk azon hogy a 
magyar magyarul szólljon e? nem tsudálkozna, ha élőnyelvek között 
folyna a harcz. De meg nem foghatja miért ragaszkodnak olyan nyelv
hez, melly a magyartúl úgy mint németiül egyformán távol van, s nem 
egyéb, mint egy rég megholt diák spectrum, mellyet illő helyére temetni, 
eléggé nem siethetünk! Fel hoz példából egy Angol Lordot, egy franczia 
Marquist, egy spanyol Grandot, gyönyörű elmésséggel tünteti ki mind
egyiknek személyes becsét, érdemét, dicsérendő tulajdonit, de mindenik- 
nek utánna teszi, hogy honi nyelvét nem érti — mily nevetséges!! — 
alkalmaztatja magunkra! végre honi nyelvünk ellenségeit belsőkre s 
külsőkre osztja. Amazok a törvények érthetetlenségét egy bánthatatlan 
nimbusznak tekintik, ő azt tartja, polgártól nem lehet kívánni hogy 
törvény szerint éljen, ha a törvényt úgy hozzuk hogy nem értheti. Azt 
mondják, nyelvünk nem eléggé miveit, s az Academia munkáitól akar
nák várni; úgy de Cuvier13 300 nyelvet számol, s e közzül hánynak nincs 
nyelvmivelő academiája, ne legyen tehát hazai nyelvén írott törvénye 
is, vagy az Eskimónak is diák törvénye legyen. Azt mondják, most nem 
ez van a nyelvre nézve tenni valók közt progressivus renden, hanem a 
tudományok magyarűl oktatása, én fogadom, ha ez volna indítványban 
azt mondanák: nem lehet míg magyar törvény nem lesz, s nékik mindég 
más lenne a tennivaló, de soha sem tennének semmit — ez hasonlít 
azon utza nemhez, mellyből nincs kijárás, ha csak vissza nem térünk. 
Azt mondják, nincs idő a Corpus Iuris fordítására; én azt tartom, a 
mit az ember szívesen tesz, arra mindig van idő, a mit nem szívesen 
tesz, arra soha sincs idő, ha fordításról van szó, azt hiszem találkoznék 
sok ki étkéről, álmáról el felejtkezne, s nem követné példáját egy bizo
nyos gyűlésnek, mellyből kiki haza siet, bár mily fontos dolog maradjon 
is függőben, mert két fertály kettőre!! Azt mondják idővesztés! de én 
azt hiszem, diák törvényt hozni s magyarra fordítani több idő vesztés, 
mint magyar törvényt hozni. Azt mondják, hogy lehet kívánni hogy 
azon tanácsosok Bécsben magyarul tudjanak de én kérdem miért ne, 
és valóban miért ne lehetne tőlük kívánni, hogy nemzeti erőnk jövendő 
kifejtéséről szólva, a Monarchia egy fél részének nyelvét tudják, fáj
dalom bizon! azt igen is tudják hogy kellessék a magyarból mentői 
többet ki facsarni, de nyelvét meg tanúlni még egynek sem jutott 
eszébe, —- etc., etc. (Felhozza Gróf Cziráky azon munkájának mellyet 
,,de modo consequendi supremum imperium in Hungária“ irt volt 
franczia mottóját.)14

A külső ellenségek azt mondják, „es ist eine nebensache“. ez s ez 
fáj leginkább, hogy a mit ennyin, s ily szív szakadva kívánunk, ezt 
,,nebensache“nak nevezik. Legyen bár nem a szent természet sugallása, 
legyen bolondság a mit kívánunk, de kívánjuk, s ki azt tőlünk elragadja, 
egy nagy résznek leg szentebjét ragadván el, ne kívánja hogy jó barátjai 
legyünk. Azt mondják veszedelmes, mert kifejlődik a magyar, igaz 
kifejlődik, de ez nem lehet egy szeretett kormánynál akadály. Ép, erős, 
egéséges oroszlánnal barátságban lenni nem veszély, de egy beteggel,

13 Valószínűleg Cuvier Georges, 1802. a francia közoktatásügy főfelügyelője, 
majd az akadémia titkára.

14 Gr. Cziráky Antal országbíró Disquisitio historica de modo consequendi 
summum imperium in Hungária c, munkájának (Buda, 1820) mottóját Pradt 
mecheleni érsek Du congrés de Vienne c. munkájából vette.
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ki megromlott gyomra miatt gyakran nem jó kedvű, igen is. Amar 
art tartom igen jó alliance.

Végre felhozza hogy bár a paputs kormánynak nem barátja, még 
is kénszeritve int azon napkeleti nemzetek példája, mellyeknél az 
asszonyok minden közérdekű tárgyak tudásából, s közvetett befolyásá
u l  is ki lévén zárva, az egész nemzet nagyon alacson fokán áll a mivelt- 
ségnek s itt ezen hazában, hol az özvegyeknek különös jusaik vannak, 
s az Országgyűlésére követet is küldenek, vagy kénszeritik őket hogy 
diákul declináljanak, vagy hozzunk általok is érthető magyar törvénye
ket. Árpád apánk kihozott minket Ásiából, de egy lábunk még ott 
maradt, illő hogy ezzel is lépjünk egészlen a civilisált Európába.

Bizonyosakká teszi a fő RRket hogy egy negyedét sem mondta el 
annak, a mi mondani szándékozott, s hogy ezen tárgyról 4 hétig foly
vást el tudna beszélni. S azzal végzi hogy kérni s mindég ismételve 
kérni kell a királyt, míg csak a RR kívánsága nem teljesítetik. (Beszéd
jét hangos tetszés követé, az ülés hátra lévő része következni fog.)15·

21.

a)
1833 február 20 

A főrendek ülése.
Tárgy: A magyar nyelv vitájának folytatása. Döntés: újból elútasít- 

ják a rendek kívánságait.
b)

1833 február 20 
Országos ülés a rendeknél.

Tárgy: A kerületi ülésben megállapított vallásos izenet feletti 
tanácskozás. [I.] A z izenet általános vitája. A z egyházi rend tiltakozik 
a kérdés felvétele ellen. [II.] A részletes vita. A reversalisok kérdése-

c)
1833 február 21 

Országos ülés a rendeknél.
Tárgy: A vallásos izenet részletes vitájának folytatása. A hatheti

oktatás kérdése.

d)
Érdekességek az országgyűlésről. 

a)
(Folytatása a Fő Rendek 20-ik Februari ülésének.)

A lagovics (Zágrábi Püspök) a RR kívánságának ellenére mondott 
beszédjét, Gróf Széchényi és b. Wesselényi ellen intézett Oratione in 
Catilinam kezdi, állitván, hogy részint inkább gyönyörködtetés végett.

15 V. ö. Zichy: Széchenyi beszédei, 104. s köv. I.
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mint az ülés czéljára szóllottak, részint pedig dorgálólag jegyezvén meg 
„quod multa in hunc Excelsum Senatum injuriosa protulerint, quae 
magis suae Serenitatis censuram et Excelsi hujus Senatus indignationem, 
quam acclamationes meruissent.“ — Ezután „indignando“ szóllott a RR 
ellen is hogy kívánságoktól el nem állanak, s kérdé, hová vezetne a 
dolog? ha mindenbe amit kívánnak, s akár miként kívánják, megegyez
nének a Fő RR, ő ezt a felső tábla méltóságával ellenkezőnek Ítéli.

A tárgyat illetőleg, megkülömbözteti a nép, és a törvényhozó test 
álláspontját, s úgy véli az élő honi nyelvnek helye a népnél van, de nem 
az illető tehetséggel felruházott kevés számú törvényhozóknál, azt hiszi, 
nem tartozik a nemzetiséghez hogy honi nyelven gyakoroltassák a tör
vényhozás, sőtt azt veszedelemesnek látná, példa gyanánt hozván fel 
Galliát, mellyről állitá, hogy a latin nyelv kiküszöbölése volt boldog
talanságának kezdete, nem akar jóslásba ereszkedni, de kívánja hogy 
polgári alkotványunk legalább anyi tizedig álljon magyaron, ahány 
századig állott latin törvényhozás mellett.

. Azt mondják a RR elő kell lépni ő is azt hiszi ·— de a közönséges 
életben, s nem a törvényhozásban, — tudva van úgymond minő kút
főből eredett a nemzetiségnek hirtelen kifejlése, már már eddig is ked
vetlen kénszeritések történtek, az esedező levelek, hacsak magyarúl nem 
készültek, az igazságszolgáltatás nagy hátra maradásával el nem fogad
tatnak, sőtt már a matriculáknak magyar nyelven vitelét is merik köve
telni, most azt kívánják hogy a Királyhoz magyarúl szóljunk, majd azt 
kivánandják, hogy a menyei felséghez is így fohászkodjunk, ezt nem ok 
nélkül mondja, mert a másik táblánál egy követ, midőn az Egri Káptalan 
követének előadására, minden szerénység nélkül, s beszédjét kevés 
bölcseségi sóval fűszerezve felelt (Palóczyt értette) ezen határt nem 
ismerő törekedésnek nyilvános példáját adá. 0  úgy hiszi, gátot, határt 
kell ezen előhaladásnak tenni, végre azt hiszi a RR kívánságában meg 
egyezni, anyit tenne mint megfosztani magunkat azon örömtől, hogy 
ő Felsége fölirásainkat eredetikép maga olvassa.

N ádor: Kötelességemnek ismerem az előttem szólló Püspök Ö Ex- 
celentiáját némellyekre emlékeztetni. 1.) Arra hivatkozott, mi monda
tott a másik táblán, én úgy vélem az ottani egyes előadások nem tehetik 
tanakodás tárgyát, a RR táblája tagjainak enunciatiói bírálatunk alá 
oly kevéssé tartoznak, mint a mi szavaink az ő bírálatok alá, s azért 
azon hivatkozás rend ellen s nem helyesen történt. 2.) Már más ízben is 
emlékeztettem a Fő RRket, hogy a király szentelt személyének említése 
minden képviseleti rendszerű országban ellenkezik a parlamentaris 
rendel. Egyébiránt kérem a fő RRket bogy a fenforgó tárgynál maradja
nak, s ne lépjenek ki a tanácskozási rend sorompójából.

G. Széchényi István: Én törvény szerint akarok élni, s ezen háznak 
méltóságát nem kívánom sérteni, úgy hiszem nem is sértettem, de ha 
gyarlóságból hibázok, ö  Herczegségétől mint törvényes Elölülőtől min
den dorgálást térdet fejet hajtva elfogadok, a mint ennek jelét adtam 
1826 február 11-én, midőn ő Herczegsége engem méltóztatott megdor
gálni, s én anélkül hogy egy szót szóllottam volna, halgatva leültem,1 de 
mástól legyen bár az akárki is, sem rendre igazítást, sem dorgálást el 
nem fogadok Ezt kívántam a Zágrábi Püspöknek értésére adni. Amint 
tisztelem személyét, s mint férfiú férfiútól tanátsát magános körben

' Helyesen április 1-én, amidőn Széchenyi kifogásolta, hogy a felsőtábla 
mintegy elvből vonakodik a rendek érveinek engedni. Széchenyi, III. k. 36. I.
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tisztelettel fogadom, de itt ezen teremben voksom szabadságát gátoltatni 
nem engedem, s dorgálását teljeséggel el nem fogadom.

A lagovits: Amicus personae, inimicus Causae.
Széchényi: Amicus personae inimicus Causae, (kezét az éghez 

emeli) de én bízok a magyarok Istenében, hogy mind e mellett is a Magyar 
nyelvnek, s nemzetiségnek egy szebb reggel hajnala virrad föl.2

B. W esselényi: Úgy hiszgm engemet illet inkább a felelet, azért én 
is tudtára adom a Zágrábi püspöknek, hogy a rendre igazítás hatalma 
ő Herczegségének Elölülői jusai közé tartozván rajta kívül mástól, 
légyen bár az akárki is, dorgálásnak semmi nemét el nem fogadom, 
szólási szabadságomnak akárki által is korlátolását soha el nem szenve
dem, sőtt azon szabadságomat feltartatni akarom is, tudom is.

N ádor: Ismét emlékeztetem a fő RRkct maradjanak a tárgy feletti 
tanácskozásnál, magam is kijelentem hogy a rendreigazitást igen is, 
egyedül az előlülő hatóságok körébe tartozik. — Egyóberánt azon urak, 
kik magokat megsértve találják, úgy hiszem ez úttal meg elégedhetnek 
a Zágrábi püspök azon nyilatkozásával hogy nem személyeik, hanem 
e gyedül a thesis ellen kívánt szóllani.

Hogy kik szóllottak a tárgy mellet, kik ellene, már 18-ik számú 
levelünkben meg irtuk.3 Jövendő gazdag reményekkel biztat az ifjú G. 
W aldstein  derék előadása, mellyet ily formán kezdett: Mielőtt 300 évek 
előtt ősei által szerzett helyét elfoglalná, nyilván kijelenti hogy külföld 
unokája s magyar nemzet fia, mindent mi a honi nyelvnek, s általa a 
nemzetiségnek elővitelére szolgál, védeni legszentebb kötelességének 
ismeri. Utóbb derekasan felfogván a hallott ellenvetéseket, azokat 
pontonként czáfolgatja, s kérdi ha a kir. előadások által is főképpen arra 
vannak az Ország Rendéi felszóllitva, hogy a jobbágyság sorsán segít
senek, váljon csak mi nálunk ne legyen e gyakorlatban a természet tör
vényének azon rendszabása quod lex non promulgata non obliget? 
pedig non promulgare vagy oly nyelven hozni a törvényt, mellyet a nép 
nem ért, mindegy; s mi sújtjuk úgymond a népet azon törvény álthágása 
miatt, mellyet nem ért! Azon ellenvetést, hogy csak 4 millió beszél 
országunk lakosai közül magyarúl, procátori fösvénységnek tartja; mert 
ha mind a tizenegy millión nem segíthetünk egyszerre, váljon legalább 
a négy millión ne segítsünk e? Alagovitsnak azon argumentuma hogy 
csak azért ne tegyük mert a RR kívánják, nem gondolja hogy itt vala
mit nyomhasson, s csak egy kebelben is viszhangra találjon, ő azt bi
zonnyal sajnálkozva hallotta. Beszédjét azzal végzi hogy nemzetünk 
keletről a világosság országából eredeti, s azért kedvelni, terjeszteni 
köteles a világosságot, mint eredeti örökséget.

B. P ongrácz azon erőséggel alván elő a magyar nyelv ellen, hogy midőn 
Jósef császár a közigazgatás ágaiból ki akará küszöbölni a latin nyelvet, 
ahoz minden vármegyék menyire ragaszkodtak, ennek bebizonyítására 
Poson vármegyének akkoriban készített fölirását hozta fel, s azt szorul 
szóra soká olvasá, míg végtére a N ádor azzal szakasztá félben az olva
sást, hogy egyes törvényhatóság fölirásából, példa gyanánt enyit fel
hozni annyival is inkább elég, mivel az mindenki előtt tudva van. 
Pongrácz menté magát hogy már nem igen sok van hátra, végre azzal 
végzi, hogy a latin, s magyar nyelvet testvérnek nevezvén, ha a magyart 
a közönséges használás dicsőségére felemeltük, illőnek véli a latinnak 
engedni honestum receptaculum in repraesentationibus et legibus.

- V. ö. Zichy: Széchenyi beszédei, 109. 1.
3 V. ö. 174. 1.
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G róf Z ichy Károly (Vas V[ármegye] Administr[átora]) a Pongrácz 
által felhozott példára azt válaszolá, hogy nagy külömbség van a Jósef 
ideje, s a mostani kor közt. Akkor a régi szokás által felszentelt latin 
nyelvet, nem a honi, hanem nemzetiségünket örök halállal fenyegető 
német nyelv ellen vedé a haza. De azt is tudjuk hogy maga Jósef Csá
szár sem volt nagy barátja a latin igazgatásnak, mert azt német tarto
mányaiból kiküszöbölte, s nálunk is azt czélzotta, s helyette a magyart 
akarta behozni, de a Cancellaria oly véleményt adott, hogy honi nyel
vünk nem eléggé miveit, ezen véleménynek lett következése a német 
nyelv erőszakoltatott béhozatiala.4 Ő ha Királyunknak a fenforgó tárgy
ban bébizonyitott mindenkori kézségét megfontolja, nem hiheti, hogy 
ő Felségét a RR. kívánságának elfogadása távolról is sérthetné, s nem is 
fél atol, hogy a Cancellaria most hasonló káros véleményt adjon.

V urum Püspök nem gondolja valónak hogy Jósef Császár a magyar 
nyelvet szándékozott volna béhozni.

G. Z ichy Károly felel, hogy ő ezen thesist ugyan német profesorok- 
tul tanulta, de bizonyosan tudja hogy a Pesti Universitásban is igy 
tanítják, nyilvános oktatásban, tessék ő Excellentiájának a rendes taní
tási könyvet meg szerezni, abból megláthatja hogy úgy van.

O rszágbíró: Nem kíván oda ereszkedni valyon az országunkkal egy 
idős nyelv szorossan idegennek mondathatik c, váljon holt nyelv e az, 
mellyet akkor midőn alkotványunk veszedelemben forgott, a Haza 
Rendéi oly erővel védelmeztek, azt sem vizsgálja, más nemzeteknél is 
akkor kezdődött e az újon születés, midőn a latin nyelv „e Curia“ ki- 
üzetett, sőt megengedi hogy a RR kívánsága mellett bőséges okok szól- 
lanak, mellyeknek nevezetes részét férfias őszinteséggel, s általa örök
kön becsülendő honszeretettel hallá felhordatni. Alkotványunk, a jelen
korban leginkább az által külömbözik minden mástol, hogy nem egy 
napnak, s hirtelen fellobbanásnak gyümöltse, hanem 800 éveknek lassú 
kifejlése. Csonkává tétetnék a törvényhozás, hogy ha az elkülönöző 
kőfal, ily hirtelen ledöntetnék, tudjuk hogy a magyarázat hatalma, 
Király és nemzet közt osztva van, ismerjük azon alapos zára
dékot hogy törvényeink meg tartása felől úgy kezeskedik a fejedelem 
prout de usu et intellectu eorum conventum fuerit, — már ha az erede
tileg latin nyelven hozott törvények értelme felett is oly külömböző 
gyakran a vélemény, mivel inkább lesz a fordítás iránti megállapodás 
felett, s kérdi oly csekély tekintet e ez, hogy a honi nyelv szeretetétől 
elragadtatoknál figyelmet sem érdemel, nem mondja hogy nem kell 
tenni, hanem csak azt, hogy annak idejében rendszeresen kell tenni, mert 
valóban fél, hogy a hol constitutiónk véd kőfalát képzeljük, ott sírját 
találhatjuk.5

N á d o r : A többség világos hogy előbbi állapodások mellet kíván
nak a Fő RR megmaradni. ítélő Mester Ür fel fogja tenni a választ, úgy 
vélem nem sok okoskodásokkal kelletik élni csak röviden. (Az ülést 
eloszlatá ő Hferczegjsége a nélkül hogy maga véleményét ki jelentette 
volna.)

4 A körülmények, amelyek közt II. József a németet tette a közigazgatás 
nyelvévé, aktaszerűen ismeretesek (Marczali H.: Magyaroiszeg története IÍ. József 
korában. Budapest, 1885. II. k. 384. s köv. 1.) s így Zichy tévedése kétségte'en.

5 V. ö. Kölcsey, VII k. 124. s köv. 1„ Széchenyi, IV. k. 364. 1. Széchenyi 
naplójába a maga és Alagovich felszólalásának napjául febr. 21-et jegyezte be.
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Februar 21. a tegnap meghatározott válasz izenet megrostáltatván, 
s elfogadtatván, a KKhoz és RRhez által küldetett.“

b)
A KK és RR. Februar 20-án szintén Országos ülést tartván, Duhka- 

viozky és Prónav a naplókönyvbe csúszott némely hijányokra és hi
bákra tőnek figyelmeztetést, a Honti M ajthényi pedig erős előterjesz- 
tésü indítványt tett, a követek napibérei kérdésének előleges felvétele 
iránt, állitván hogy mind azon inditóokok, mellyek az urbarialénak első 
helyre tételére bírták a RRket, indítványa mellett is szóllanak. A több
ség akaratja szerint nem más, mint a Kerületi ülésben megállapított 
Vallásos izenet vétetett tanátskozás alá.7

[I. ] A P ersonalis emlékeztetvén a RRket, mily gyengéded érdek 
letekkel légyen ezen tárgy kapcsolatban, mit a magyar legjobban képes 
kifejezni, midőn azt mondja hogy lélekben járó dolog, kéri hogy nyugodt 
elmével, és kölcsönös szeretettel folytassák a tanácskozást.

Végh ítélő mester olvasván az izenetet, annak egyik §-a roszul lévén 
írva, ez iránt Siskovjts mint kerületi jegyző észrevételt tesz ·— nagy vita 
— AczÉi, állítja hogy a mi bé van nyújtva, azt másítani nem lehet, *— 
általános ellenzés — nevezetesen P éc.iiy solenniter ellen mond. — Az 
igazítás a czikkelyekkénti vitatás idejére halasztatott.

T resztyenszky P üspök tapasztalván hogy sok olyas fordul elő mi a 
Catholica hitnek e gyűlés tárgyát nem tehető elveibe vág, s az Egyházi 
Rendet különösen érdekli, kötelességének isméri megkérni a RR hogy 
ezen tárgyat, itt, s ily kiterjedésben tanácskozás alá ne vegyék, mert 
úgy hiszi, annak felvétele az óhajtott egységet nem eszközli, sőtt visza- 
vonás csiráját tenyészti, s kézzel foghatólag törvényesítené az indiffe- 
rentismust, és vallástalanságot, melly eddig Istennek hálá törvény által 
nem létesitetett. A fenforgó sérelmeket nem a protestánsok adták fel 
orvoslás végett, nem is számos törvényhatóságok, hanem egv követ, 
véletlenül, s a nélkül hogy az Ország ezen tárgyra elkészült volna, indít
ványt tőn, némellyek, kiknek e részbeli megbízásait vizsgálni nem szán
déka, támogaták, többnyire pedig halgattak. Az tehát sem előleges, sem 
országos. A Linczi és Bétsi békekötések első szavai bizonyítják, hogy 
ezen tárgy örökösen tartandólag van el intézve,8 ezek pedig oly sarkala
tos törvények, mellyek érintés alá sem jöhetnek s azt már csak érdé 
kelni is törvénytelen lépés. Azon záradék hogy „absque iámén prae
judicio religionis Catholicae“9 kötelességöké teszi a Religio sáfárjáinak 
a felvigyázatot. Ha sérelemnek vétetik hogy a kormány egyoldalúlag 
magyaráz némely, törvényszabta rendelést, ez a maga ösvényén oívosol- 
tathatik, s már folyamodás utján is vannak a protestánsok, a mi anyival 
heljesebben választott út, mivel mindezen sérelmek csupán részletes 
álthágásokat foglalnak magokban. De ha itt kell felvétetniük, azt kívánja 
hogy bévett szokás szerint, nem úgy átalános észrevétel képen, hanem 
Gravaminalis küldötség által szedettessenek öszve minden egyes pana-

0 Szövege: Iratok, I. k. 93. s köv. 1.
7 Iratok, I. k. 65. s köv. 1.
8 Helyesen: A bécsi és linci békéken alapuló 1791. évi 26. te. hangsúlyozza 

bevezető soraiban a „perpetua harmonia ac unio“-t, a 12. §. pedig a „perpetuo 
duraturae legis provisio“-t.

9 A clausulát a bécsi béke 1. art. 2. §-a tartalmazza.
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szók, hogy azokat egyenkint czáfolás alá venni lehessen, mert hasonló 
egyes eseteket a Catholicusok részéről is előhozni nem csak lehetne, tőtt 
a Catholicus Egyháznak sokkal több oka van a panaszra! Ezeknél fogva 
az egész Egyházi rend nevében óvást tesz, hogy ezen tárgy ily alakban, 
sem most, sem jövendőre fel ne vétessék.

O tskay addig mig küldőitől u tasítás veend, a tá rgya t halasztatn i 
kéri, mivel küldői azt vélvén hogy az operatum ok fognak felvétetni, e 
részben nem  utasíto tták .

B öthy a Pétsi káptalan követének tudós beszédjét sokkal öröm es-  
tebb hallotta volna, ha az izenet czikkelyekkénti felvételével adta volna 
elő észrevételeit. Egyéberánt a tisztelt követ úr azt mondá „hogy érdek
jénél fogva a tárgyat nem tarja fölvételre méltónak“, de ezt talán kér
désbe sem lehetne venni, miután az Ország azt méltónak itélé, mondá 
azt is, hogy „egyes vád“, de nem puszta, hanem okokkal támogatott, 
s a közönség által magáévá tett vádiás. Mondá végre „hogy vallást illető 
tárgy, országos tanácskozás alá nem jöhet“, de ő nem vallásos tekintet
ből hozá fel, hanem törvénysértése tekintetéből, s kérdé, midőn de 
taxatione benificiorum Eclesiasticorum volt szó, miért halgatott az Egy
házi Rend, oly szerénséggel, s miért nem mondotta, hogy a vallást érdekli, 
nem ide való. Egyéberánt lehet e országos tanácskozás tárgya? arra már, 
a 1830-ki gyűlés megfelelt, midőn ennek a jövő gyűlésen felvételét 
határozá.10

C zinoery: Minden országban fő dolog a személy s vagyon bátor
sága, de ezt megelőzi a lélekbeli szabadság, nemesebb lévén amazoknál. 
Embernek Isten példáját kell követni, a ki nem csak szenvedi, hanem 
áldásával is halmozza a más vallásbelieket. Mi lehet Isten előtt kedve
sebb, az e ha valaki őt lelkének meggyőződése, vagy gyermekeire is 
kiterjedő kénszerités szerint imádja. — Egyébiránt emlékezetbe hozza, 
hogy a kerületi ülésben lett felvétel alkalmával az Egyházi Rend éppen 
nem ellenzetté a felvételt. Ha a Catholicusoknak is vannak panaszai, 
annak idejében előadatván, valamint ezt, úgy azt is fogja pártolni.

M arczibányi a súlyokat, a kívánságoktól elvállasztatni kívánja, ne
hogy ezek miatt, amazoktól is elessünk. Egyébiránt ha a[z 1]790 : 26. czi- 
kelyt á RR most tágitni akarják ám legyen, de jobb szeretné annak 
elveit sértetlenül feltartani, s hozzá nem nyúlni, nehogy máskor meg
szorítás alá vétessék.

A ndrássy küldőinek akaratja szerint, minden mellesleges tárgy félre- 
tételével az Országos munkálatokat kívánja felvétetni. Nincs úgymond 
Európában nemzet, mell-vnél e. vallásos szabadság, s egyetértés oly divat
ban volna mint M [agyar] országon. (Zúgás.)

Szirmay a vallásos tárgynak egész kiterjedési felvétele mellet marad. 
—- R épás Chinát, s Északamericát állítja fel a türelem példájául s az 
1790-ki 26. czikely alkotása óta tagadja a királyi Suprema inspectio jusá- 
nak gyakorlott széles ki terjedését.

B ujanovics beszédet kezd olvasni, ami szokatlan lévén s Bujanovics 
már más alkalommal is elanyira inconstitutionalis elveket fejtegetvén, 
hogy azok ellen S iskovits ellenmondásra érzé magát kénszeritetve, nagy 
zaj támadt, a Personalis előbb türelemre kéré a RRket, később maga is

10 Az 1830-iki országgyűlésen a protestánsok sérelmét a reversalis és hatheti 
oktatás miatt éppen Beöthy terjesztette elő. Egyenjogúságuk biztosítását a Drá- 
ván-túli területen egyértelműleg kívánta az alsótábla. (Az országgyűlés írásai, 
306. s köv. 1.)

13 K ossuth: O rszággyűlést tudósítások I.
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arra szolitá fel Eperjes városa követét, hogy ha mi mondani valója van 
szóval mondja el. Mire az többszöri felakadások közt hoszasan oda nyi
latkozott; ő felsége kéretessék meg hogy a nekie átaladott Suprema 
Inspectio hatalmánál fogva, a felvigyázást tovább is vigye, mint vitte. 
A külföldi universitásokra való kimenetel pedig tovább is tiltassék ej, 
mivel az indifferentismust szül s a t.

B ezerédy szokott élénk logicával czáfolá meg a Pétsi káptalan köve
tének előadását. Többek között azt is mondá, hogy a kereszténység re
gens princípiuma ,a mit magadnak nem kívánsz, másnak se tedd“ lévén 
vezér elve mind ezen külön felekezetüeknek, indifferentismustol nem 
tart. Arra hogy a vallásos törvényt öröknek s változhatlannak mond
ják, kérdé mily stádiumba lett az örökké? Asiából hoztuk e magunkkal, 
vagy Szent István századában alkotánk? Csak az örök igazság örök. 
Bujanovits előadását nem tartja feleletne méltónak, s alkotványunkat 
erősebbnek ítéli, mint sem hogy ilyesek megrendíthetnék. — Ezen véle
ményben R ohonczy is osztozék. — B alogh: a Pétsi káptalan követének 
azon előadására, hogy a vallásos tárgy iránti indítványra a követek 
nagyobb része halgatott, azt jegyzé meg hogy ezen halgatás oly egyet
értésnek volt jele, mihez hasonlót más tárgyban még nem tapasztalánk.

A P ersonalis a ttó l tart h o g y  m en tő i to váb b  m eg y en  ezen  v ita tá s, 
annál jo b b a n  h in te tn ek  e k é n y e s  tárgyb an  a m egh ason lás m agvai, s 
paragraphatim  o lv a sta tja  az izen e te t.

[II.] A Reversalisok iránti első pontot illetőleg
Lonovics a Reversalisok igasságos voltát, — egyébiránt szelíd szel

lemű előadással — támogatja, állítván, hogy sem törvény által nem 
tilalmaztatnak, sem a házasság czéljával nem ellenkeznek, sőtt a gyer
mekek vallása iránti előleges egyezés, tulajdon oly igasságon épül, mint 
azon rendelés, hogy attyának vallását tartozik a gyermek követni. Egyéb
iránt mivel ez, világos törvény tilalmába nem ütközik, nem lehet sérelem, 
hanem inkább kívánság.

A  reversalisok ellen szollanak M ajthényi (Bars), Petrovay, A nd- 
eássy (Esztergom), Z em eskál, G yertya\ ι·ύ  és B ük ki azokat legnagyobb 
tyrannismusnak nevezé.

B alogh  meg említi hogy Lonovicsnak azon princípiumát, hogy „ m it 
a törvény nem tilt. azt meg engedi“ — majd használni fog lehetni, sok 
helyütt különösen a sajtó kérdésében.

Ezen pontra nézve csupán annyi változás fogadtaték el, hogy a 
választsági kor (annus discretionis) minek eléréséig minden gyermek 
attya vallását követni tartozik, a kerületi javalatban csak közönségesen 
volt említve, itt pedig 18 esztendőre szabaték.

Az ülés kc%ő délután eloszlatott.11

c)

Februar 21-én a KK és RR folytaták tegnapi tanácskozásokat. Tár
gya volt a hat héti oktatás iránti fejezet, mellyre nézve abban határoz- 
taték a kerületek állapodása, hogy a hatheti oktatás, mint törvény elleni 
felsőbb intézet el törültetvén, egy vallásról a másikra tökéletesen szabad

11 A febr. 20-iki 20. országos ülés hivatalos jegyzőkönyvét 1. Jegyzőkönyv, 
I. k. 145. s köv. 1. — V. ö. Kölcsey, VII. k. 122. s köv. 1,
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legyen az átmenetei, s az 1790-ki 26-ik ezikely 13-ik §-ussa a törvényből 
kihagyatassék.1-

B encsik: Valamint a vallásos szabadságot pártolja, úgy a zabolátlan- 
ságot korlátolni kötelességének isméri. A legkiterjedtebb szabadságnak is 
kell határ. Korlátlan áltmenetel indifferentismusra vezet, pedig habár 
magát a zabolátlanságot akarnánk is pártolni, legfeljebb azt mondhat
nánk, hogy a miveit embernek nincs vallásra szüksége, mert a jót azért 
cselekszi mivel jó, a rosszat kerüli mivel rósz. De a műveletlen népet 
nem annyira erkölcsiség, mint vallás zabolázza, ha azt lerontjuk, a köz
bátorságot veszedelmeztetjük. Tehát ezen political tekintetnél fogva is 
azt kívánja hogy a vallás változtatás szabadsága ne legyen határozatlan. 
De szól egyik vallásról lígv mint a másikról, és tökéletes viszonosságot 
kíván. A 26-ik czikelyt küldői változhatlannak tekintvén, a 13-ik §-ust 
is meghagyatni, hanem a kormány gyakorlottá önkényes magyarázatok
nak gátot vettetni javasol.

H ektui.endy , R udits, Szalabéri H orváth hasonló értelemben szól- 
lottak s a 13-ik §-ust úgy kivánák magyaráztatni, hogy az elválaltság 
(discretio) idején túl csupán egyszer lehessen a vallást változtatni, mivel 
ha tökéletes életkorú embernek kötése polgári tárgyakban is állandó 
erejű, miért kellessen a vallást kisebb tekintetre méltatni. Azonban 
tapasztalván, hogy szellemének felsőbb rendelések általi önkényes ma
gyarázatja következésében, a hat heti oktatásból gyakran 56 héti is lett, 
a fentebb érintett korlát közötti szabad vallásváltoztatást csupán úgy 
kivánák korlátolni, mint a fenforgó kérdésben kirendelt küldöttség a 
kerületeknek javaslá, t. i. hogy az áltmenni akaró, tartozék szándékát 
a törvényhatóságnak béjelenteni.

A ndkássy (Esztergom): Ezen pontnak két része van: 1.) Hogy a hat
heti oktatás ellenére van a 26-ik czikelynek, — 2.) hogy azon idő kiszé
lesítetek s innen azon következés húzatik, hogy meg kell azt semmisíteni, 
és helyette semmit sem tévén, korlátlan szabad utat nyitni. Az l őre, 
igaz a 26-ik czikelyben nincs nyoma a hat héti oktatásnak, de elleniben 
ott van hogy Catholica hitről temere ne történjék az átmenetei, s min
den egyes eset a Királynak felterjesztessék, ha már az inspectiva igaz
gatást azon idézett törvény a Királynak megengedte, kellet valami esz
közt használnia, ő a hatheti oktatást a legszelídebb módok közé szá
mítja (zugás), a tanítást újra is mindenben a legszelídebb módnak tartja, 
s úgy hiszi ha ezen mód nem tetszet, egy sem tetszet volna és igy a tör
vénybe volt magva vetve a sérelemnek. A 2-ikra ez már valóságos sére
lem, s csak ez a sérelem, nem pedig az hogy a Király valamely módot 
választott, azonn törvény végrehajtására melly azt rendeli, ne transitus 
temere fiat. A következésre, s óvásra nézve mint az előtte szóllók.

(Folytatása következik.)

d)

A RR nem csak, mint már megiránk Febr. 27-én s 28-án hanem Mar
tius l-őjén is titkos conferentiát tartottak,13 a tánácskozási rend feltar
tása, s az auditorum megzabolázása tárgyában, nehogy újra is mint mi
napjában, a zajongó auditorum lármája megfossza a követeket szóllási 15

15 V. ö. 148. 1., a II. pont.
13 A konferenciáról Kölcsey, VII. k. 134., 138., 147. s köv. 1.

13*
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szabadságoktól!!! (oh, Lanjuinais! Lanjuinais!)14 — resultatuma tudtomra 
legalább semmi nevezetes.

A Fő RR ülést nem tartottak, némellyek, mondják azért mert ők 
is hevesen conferentiáznak a vallás felett, mások mivel a Nádor Her- 
czegné, egy kis herczeggel ajándékozá meg férjét a Nádort!!15

Almássy, Komáromy, Deák, Ebergényi, Bene, Márjásy, Patay, 
Niczky, (Sopron), részint már el mentek, részint a mint mondják 
haza készülnek. De hiszen! az Operatumokra névé marad az instructio 
mint volt, sőtt a pótolólagossak (tapasztaljuk) teljeséggel nem gyüj- 
tanak szabadabb világu mécset. (Nem értem Csongrádot, mert ennek 
utasítása a liberálisok kevés számának egyike.)

Martius 2-án 3-án 4-én a fő RRnek válaszai vétettek kerületi tanács
kozás alá, a KK és RR egyikre nézve sem változtatták csak egy haj
szálra is előbbi értelmüket!!! Martius 4-én már az Urbarialis 3-ik tör- 
vénvczikelvhez fogtak!"'’

22.

a)
1833 február 21 
Országos ülés.

Tárgy: A vallásos izénél pontonkénti vitatásának folytatása. A hat
heti oktatás. Beöthy és Tágén összecsapása.

b)
1833 február 21 
Országos ülés.

Tárgy: [I.] A szabad áttérés kérdése. [11.] A csábítás.
c)

1833 február 23 
Kerületi ülés.

Tárgy: A szabad áttérés az előző pontban biztosítva lévén, a rendek 
a csábításra kiszabott büntetéseket eltörlik.

d)

A z elmaradt március 4—9-iki napok tárgyalásainak előzetes rövid
ismertetése.

a)
(Folytatása a KK és RR 21-ik Februári ülésének.)

Napi rend: a Vallásos tárgy.
M ajthényi (Bars) a hatheti oktatásban magának a Catholica vallás

nak látja sérelmét, s nagy hátratételét, mert azt mondják hogy dominans

11 Lanjuinais, Jean Denis (f 1827) politikus, a Constitutions de la nation 
francaise szerzője.

15 Mária Dorottya főhercegné fia, József, 1833 márc. 2-án született.
10 E kerületi ülésről részletesebben 217 s köv. 1.
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religio, s a kik ezt valják még sem mehetnek által szabadon, ellemben a 
nem dominánsnak tagjai több jusal, határtalan szabadsággal bírnak az 
átmeneteire nézve. Egyébiránt azon elv közönségesen el van fogadva, 
hogy a kérdésben forgó vallások mindenike jó, ha ez áll, úgy egy jó 
vallásról, más jó vallásra temere nem is történhetik a kitérés.

R épá s: A lélekismeret szabadságát a political társaság lételétől meg 
kell külömböztetni. Ezen szempontból indultak ki Atyáink, midőn az 
1608-ik l-ő czikelyt alkotván azt rendelték hogy Sua cuique confessio 
libera maneat s hogy egész városoknak is szabad legyen meggyőződé- 
söket követve vallásokat meg változtatni, a heti oktatás tehát ezen 
sarkalatos törvényei rögtön ellenkezik, mert hogy lehetne egész Váro
sokat a hat heti oktatásnak alája vetni, De a vallásnak szabadsága a 
protestáns atyafiakra nézve az inauguralis diplomákban nem is copula
tive, hanem disjunctive biztositatik t. i. non turbentur, et non impedian
tur; turbatur ille, — a ki már gyakorolja — impeditur, aki gyakorolni 
akarja. Ezen diplomatica assecuratiót ő talpkőnek tekinti. Azon állítást 
hogy' csak egyszer legyen szabad kitérni, külömben indifferentismus 
eszközöltetnék, az által veszi czáfolásba: hogy éppen az vezet indife- 
rentismusra, midőn vallásomat megfontolom, rosznak találom s még se 
változtathatom.

M ayer (fehérvári kanonok) a vallás szabadságának elveit vitatni nem 
akarja, mert vallás elveinek vitatása nem ide tartozik, hanem polgári 
tekintetbe veszi fel: A hat heti tanítást úgy tekinti mint a fő felvigyázó 
hatalomnak gyakorlását, melly hatalom az 1715 : 71., 1723 : 70. s 1791 : 23. 
t. ez. által ő felségének tulajdonittatik.1 Kinek kinek a magáét meg kell 
adni. Tagadni nem lehet, hogy a Catholica vallásnak mint Corporationak 
jusai, s törvénybe gyökerezett jusai vágynak, ezek között bizonyosan 
meg van a jus semet conservandi, ezen jusnak feltartását eszközölte 
a főfelvigyázó hatalom, a 6 heti oktatás által. De hogy ez ki szélesitetett, 
hogy önkényesen halasztatott, abban a protestánsok sérelmét elősmeri, 
s orvosoltatni nem ellenzi; hanem a Romai Catholica vallás political 
existentiájának feltartását tekintetbe vétetni, s a 13-ik §-ust meghagyatni 
kéri.

B ezerédy: A Catholica vallásra nézve igen szomorú dolognak tar
taná, ha annak feltartására külső kénszeritő módokhoz kellene nyúlni, 
ezel legtöbbet ártanak annak, kit azok által feltartani akarunk, nem kí
vánja tehát a hat heti censura kénszeritő eszközét úgy használni mint a 
Cathol. Vallás gyámolitását. Ha a discretio idejéig folytatott nevelés 
nem hozott gyümölcsöt, a 6 heti oktatástol nem sokat vár. Tagadja hogy 
a javallot izenetnek bár melly elve is indiifferentismusra vezetne, sőt 
ellenkezőt lát, s azt valja midőn Istenével van dolga, emberi kénszeritő 
hatalmat el nem ösmerhet, —■ tapasztalásra hivatkozik, — a Protes
tánsoknak korlátlanúl .szabad volt az átmenetei, s történt e botránko- 
zás? az izenet mellett áll, hozzá adván, hogy az itt korlátlanúl megenge
dett kitérési szabadság, ki nem zárja hogy az illető jurisdictio előtt 
evidentiában legyen ki milyen vallású,· ez majd a Communitások Coordi- 
natiójának kérdésére2 tartozik. Itt princípiumról van szó in abstracto.

1 Az 1715. évi 71. te. a birtokukat rendjüknek hagyó szerzetesekről, az 
1723. évi 70. te. az alapítványok felügyeletéről szól, hasonlókópen az 1791. évi 
23. te.

2 A községek szervezetének reformjára, aminek a rendszeres munkálatok 
tárgyalása alkalmával kellett sorra kerülnie.
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B alogh a hat heti oktatásban anomáliát lát, mert ha meggyőződés
ből tér ki, már tudta mikor kitért, mert meggyőződött, ha mellesleges 
czélbol minek az oktatás? Nem várta Káptalan követétől azt hogy a 
szabad átmenés megengedése a Catholica vallást veszedclmeztetné, mert 
ez nagyon gyengének mutatná a Cath[olica] vallást, ő  azt tartja, mentői 
szabadabb az átmenetei, annál ritkább.

B enyovszky: Úgy hiszem ezen felséges tárgy oly kevéssé szorult az 
én támogatásomra, mint világosság a világításra. Kinek szeme van bele 
nézhet. Vallás képviselője az értelemnek, az én vallásom erkölcsiséget 
kíván, ennek alapja az emberi szeretet, s türedelmesség. Ne méltóztassa- 
nak az érzelmeken tovább uralkodni, s engedjék meg hogy nyugodt, s 
elégedett legyen azon kebel, mellyet a magokéhoz szorítanak. — Azt 
mondják: „ez erkölcstelenségre vezet“ — de ezt egy vallás sem tanítja, 
mondák: „csak egyszer legyen szabad a vallás változtatás.“ De lehet e 
valakit kénszeriteni, hogy meggyőződését, érzelmét ne változtassa? s ha 
nem lehet, nem az vezetne e indifferentismusra, valakit külső erőszak
kal kénszeriteni hogy mást váljon mint érez. Ha természet adta ősi va
gyonúnkon osztozni akarunk, legyünk igazságosak, ha meghagyjuk a 
13. §-ust, kedves feleink mindég kevesebb jussal fognak birni, s ez a 
közös ősi vagyonnak igazságtalan elosztása. A Catholicusságra való sza
bad átmeneteiből veszedelmet nem láttam, s az ellenkezőben sem látha
tok, de azt természet elleninek nézem, hogy a 13-ik §. következésében, 
valaki azon vallásnak megtanulására kénszeritessék, mellyből lelkiesmé- 
rete kilépni készteti. Én egyenlőséget s ha kell szertartás, teljes viszo- 
nyoságot kívánok.

B orsiczky: Ügy vélekedik nem annyira a törvény, mint annak rósz 
magyarázatja adott alkalmat a viszaélésekre, ha a 13-ik §-us ki hagyat
nék, az postulatum lenne, s ennek útja kérelem, fel kell tehát a törvényt 
tartani, de meg kell mondani hogy ámbár homályos, még sem adott just 
a kormánynak, hogy azt igy magyarázza, igy gravamen lesz, melly iránt 
nem leszünk kérelem útján. A 6 heti oktatás se szükséges, se hasznos, se 
foganatos, másként kell tehát a temere szót magyarázni t. i. ha társaság
ban élek, anyi deferentiával tartozom lenni hogy megmondjam, mellyik 
vallást követem, külömben ha ágybért s a t. jönnének kérni ma papistá
nak, holnap protestánsnak vallaná magát a ki fizetni nem akarna, s az 
egyházi személyeik éhei halnának, annakokáért ahoz áll mit a Deputatio 
javallott, hogy t. i. egyedül köztudomás és evidentia tekintetéből, a tör
vényhatóság tudtával történjék minden kitérés.

Bük azt hogy Istenét miként imádja, oly természeti jusának nézi, 
mint azt hogy levegőt szívhat. Minek adott volna értelmet a téremtő, 
ha azt nem használhatnánk. A Statusnak csak azon esetben lehetne jusa 
hátráltatni a hit szabadságát, ha valamely vallás a társaság czéljával 
ellenkezne. A bévett keresztény vallások nem ellenkeznek, és igy anyi- 
szor szabadnak kell lenni a változtatásnak, hányszor belső meggyőző
désünk kívánja. Egyéberánt censura nem kell. Egyedül a polgári köteles
ségek tekintetéből bé jelentés. Küldői a vallásos tárgyban minden 
jusokra, s intézetekre nézve teljes reciprocitást kívánnak.

Számos kijelentések után, mellyek töbnyire azon értelemben történ
tek hogy a 26-ik ez. 13-ik §-usát, melly azt rendeli „ne transitus temere 
fiat“, törvény által meg kell magyarázni, a hat heti oktatást eltörleni, 
az áttérést teljes szabadsággal megengedni, kivévén hogy minden ilyes 
eset az illető törvényhatóság tudtával történjék,
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L o n o m l s  (Egri Káptfalan] Követ[c]) védő a hat heti oktatást, mind
addig rnig a 26-ik ezikelv fen áll, mig vallás jusai törvényen épülnek, mig 
a discretio idejéig minden gyermek attyának vallását tartozik követni, 
az oktatást mint a discretio ideje előtti nevelés hijányai kipótolását 
szükségesnek vallá. Lelkiösmérete készteti meg vallani hogy visszaélések 
történtek, de annak mindég a végrehajtást elmulasztó Magistratus volt 
oka, az Egyházi rend ezen erőszakokban részt nem vett. S valaki a fel
sőbb rendelések értelmében valóságai ki állotta a hat heti oktatást, hogy 
többé erőszakoltatást szenvedett volna, nem tud esetet.

A P ersonalts előre bocsájtván, hogy a nagy 2-ik Leopold lelke szál
lotta meg a RRket, midőn ezen kényes tárgyat, ily viszon kíméléssel, 
és szives békével veszik fel, nem akarja a mondottakat ismételni, kíván
ván a gyengéded érdekű dologban miharébb haladni, s a vitatá
sok summáját abban jelenti ki, hogy a töbség az 1790:26. cz[ikkely] 
13-ik §-sát eltöröltetni nem akarja ugyan, hanem a temere szó visza- 
élésre nyújtván alkalmat, annak a hat héti oktatás által valósított ön
kényes magyarázatja megszüntessék s minden hasonló magyarázatot ki 
záró provisio nlapitassék. Hogy mi legyen a hat heti oktatás eltörlése 
mellett, a terriere történhető áttérésnek helyes eszköze? eddig legelfo- 
gadhatóbbnak látszot a küldötség javallata, — felszóllitja a RRket, 
jelencsék ki bővebben akaratjokat.

B ötiiv  kívánta volna, hogy egyes esetek felmelegítésével a tárgy 
szentsége ne sértetnék, de az Egri Káptalan követének előadására kén- 
telen felelni: azt hallottam mondatni, hogyha valakinek vallása a discretio 
ideje előtt kérdésbe jő, szükség iránta rendelést tenni, nehogy vallás nél
kül maradjon, — de mi után példája van, hogy 70 éves öregek is, kik 
már a discretio idejét csak ugyan elérték, kénszeritést szenvednek, ekkor 
iő kérdésbe, mellvik vallást kövesse, 70 éves korában sőt a sírig sem 
érheti el lelkiösmérctének megnyugtatását, elannyira hogy még eltemet
tetése is akadályt szenved, s tökélletes ember kort ért gyermekei házas
ságra nem léphetnek, sőt az erkölcsiség nagy botránkoztatására nős 
paráznaságban élni kénszeritetnek, minthogy a felsőbb rendelések elle
nére egy protestáns pap sem meri őket öszve esketni, a tisztelt Kápta
lanbeli követnek előadásában meg nem nvughat, valamint abban sem 
hogy a hat heti oktatás kiállása után kénszeritést nem szenvednek; mert 
megyéjében szomorú tapasztalása van hogy nem csak 20—30 évekig is 
kiszélesitetfk a hat heti oktatás ideje, de némely famíliák örökségben 
vannak hagyva, s minden gyűlésen mint a sírból fel tűnő lelkek előkerül
nek. Káptalanbeli követ úr azt állitá, hogy ezen visszaélésekben az Egy
házi rend részt nem vesz. ö  a kormányt nem egészlen vádolhatja. Kitől 
kapott Húsz biztosító levelet? ki küldött két püspököt a Tridentumi 
Sinatra a Protestantismus védletére? ki kötötte a Bétsi és Linczi béke
kötéseket? ki sanctionálta az 1790-ki 26-ik ezikelyt, kinek köszönhetni 
hogy az örökös tartományokban bár törvény oltalma nélkül a protes
tánsok teljes békeségben élnek? Nem vádolhatja a magistratust is, mert 
a törvényhatóságok csupán végrehajtói, nem pedig eszközlői a felsőbb 
rendeléseknek. Kit lehessen tehát vádolni? azt feszegetni nem tiszte.

T agen N[agy]Váradi Kanonok a Böthy által felhozott eset való
ságát kereken tagadja. Erre irtoztató zaj támad. — A P ersonalis az ülést 
eloszlatja. — A hangos „haljuk Bihart“ kiáltás közt B öthy szóllani akar. 
A P ersonalis kéri hogy az elölülői hathatóság, s a tanácskozás rendje
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iránt kimélléssel viseltessék, s hagyja holnapra. Az ülés nagy zaj között 
eloszlott.3

b)
[I.] Mi lett ennek a Februarius 22-ki országos ülésben következése, 

már 19-ik számú levelünkben kimeritőleg le irtuk.4 Ugyan azon nap a 
Tagen megactioztatása kérdésének bérekesztése után, a vallásos tárgy
beli izeneteknek tegnap elejtett fonala ismét felfogatott, s miután az 
elölülő rendeléséből Siskovits mint kerületi jegyző, s a vallásos tárgy
beli küldötség javallatának szerkeztetője azon küldötségnek javaslatát 
felólvasá:

P rónay érzéssel teljes beszédjével, a lélekismérel szabadságának, 
s viszonyosságnak ügyét gyönyörűen védé, fájdalom, hogy az akkori 
zavaros környülmények miatt lelkes beszédjének szebb része reám 
nézve legalább el veszett. Azon ellenvetésre, hogy a korlátlan szabad 
átmenetei az evangelicus vallásbeliekre nézve is indifferentismusra 
nyújt alkalmat, azon észrevételt tette, hogy: az evangelica vallás éppen 
nem nyújt nagy világi jókat, s fényes kinézéseket, sőt templomoknak, 
iskoláknak feltartása, az egyház szolgáinak fizetése minő teherrel jár, 
közönségesen tudva van, azon terhekhez, gazdag, és szegény sőt a leg
utolsó koldus is még talán a legbuzgóbban járul, s még is mily kevés 
eset van, hogy kénszerités nélkül kitérne. A Catholica vallásból is a ki 
szereti vallását át nem megyen, a csapodár pedig, a világi jókat vadászó, 
szintén nem igen siet azon vallásra térni, melly fényes kinézéseiket, s 
kedvezéseket nem nyújt. Sajnállaná azon vallást, melly iránti szeretetre 
törvény által kellene kénszeriteni. Ki fogja az Istenség hatalmát magá
nak tulajdonítani hogy a szív redőibe lásson, váljon meggyőződésből, 
vagy csapodárságbol változtatja e vallását? s a t.

B kzerédy e zen  e lv ek b en  te lje s  lé lek b ő l o sz to zv á n , ha m ár csak  
u gyan  szü k ség esn ek  íté lte t ik , h o g y  a va llá sá t v á lto z ta tn i akaró a 
tö rv én y h a tó sá g h o z  fo ly a m o d jék , s  on n an  k ü ld ö tség  ren d eltessék , a szer- 
k e z te té s t  ú g y  k íván ja  m ó d o s ita ttn i, h o g y  a k ü ld ö tség n ek  m ás czélja  
ne leg y en , m in t a k itérés  szá n d ék a  fe lő l tu d om ást szerezn i, de az enge- 
d elem  adásba, v a g y  szab ad ság  k or lá tozásb a  te lje ssé g g e l n e ereszk ed jék .

Több kijelentések történtek még, az intézkedések teljes viszonyos
sága, a 26-ik ez. értelmének az átmenetei teljes szabadsága felől kezes
kedő 1608-ki sarkalatos törvény szabásaira való vissza vitele, a „temere“ 
szó eltörültetése, a kitérés szabadságának egy vagy két izekre nem 
szorítása, s több hasonló elvek tárgyában, valamint az iránt is, hogy az 
1790-ik 26. czikelyt mennyire lehet örökkön tartónak, s változbatlan- 
nak nevezni, mit is F ekete úgy magyarázót, hogy annál szoritóbb tör
vényt hozni nem lehet, de a kor leikéhez alkalmazva szélesíteni igen is 
lehet, — M arczibányi elleniben azt tartá hogy vagy mind a két részre, 
vagy egyikre sem változtatható.

N iczky: Előre bocsájtván hogy ő a környülményekhez képpest min
den törvényt változtathatónak Ítél, meg nem foghatja, hogy a törvény ál
tal bé vett vallásra való kitérést miért kellessék gátolni, bár menyiszer 
forgassa is a 26-ik czikelyt, úgy látja, hogy az sokkal szorossabb korláto
kat szab mint a Bétsi s Lintzi alkukötések. Nem lát más indító okot, 
a törvényhatóság béfolyására, mint az evidentiát, s a lecticalis s más

3 A február 21-i, 21. országos ülés hivatalos jegyzőkönyvét 1. Jegyzőkönyv, 
T. k. 173. s köv. 1. — V. ö. Kölcsey. VII. k. 128. s kör'. 1.

4 L. 175. s köv. !.
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ehez hasonló fizetések rendjét. Mivel pedig ő minden polgárok között 
teljes egyesülést óhajt, úgy hiszi, ha az határoztatik hogy a Siskovits 
javallata szerint, az álttérés, akár melly vallásról a másikra, törvény 
hatósági kiildötség előtt történjék, úgy a viszonyosság biztosítva lesz, 
a temere szó magában megszűnik, s ki marad az is hogy hán Ízben 
lehet a lélekismeret meggyőződését változtatni. Ezen tanátskozások 
végső resultatuma ez lett: a szabad áltmenési pontnak e következendő 
tartalma „az 1790 : 26-ik czikely 13-ik §-ussa a törvényből ki hagyatas- 
sék“ eképp változott:

„13. §-ussa modositassék, hogy egyik vallásról, a törvényesen bé 
vett más vallásra az át menetel tökéletes szabad legyen, hogy azomban 
ez teljes nyilvánossággal, és méltósággal történjék, szükség hogy az 
egyik vallásról, a másikra átlépni kívánó az illető polgári törvény ható
sághoz folyamodván, onnan tüstént vegyes küldötség neveztessék, 
mellynek kötelessége lészen az érdeklettet szándékáról megkérdeni, és 
ha e mellet való megmaradását továbbá is ki jelentené, erről annak 
nyopiban bizonyítványt, mellynél fogva tüstént más vallásra áltmehes- 
sen, adni, s jelentését az illető polgári törvényhatóságnak, melly az ily 
esetet egyedül tudomány véget ő felségének elő terjesztendi, bémutatni“.

[II.] Következék a 3-ik pont melly a csábításról szóik Erre nézve 
(lásd 16-ik számú levelünket)5 az volt a kerületi állapodás hogy a 2-ik 
pont következésében eltörültetvén a 26-ik czikely 13-ik §-ussa, a csábí
tásnak a végrehajtó hatalom egy oldalú magyarázatjábol eredeti sérelme 
magában meg fog szűnni. Ezt már igy többé mondani nem lehetett, 
mivel a 13-ik §. el nem törültetett, hanem a mint feljebb megiránk módosi
tatott, annakokáért fenék elvestől változni kelletvén a 3-ik pontnak, az 
a szokott kczdeményi jog (jus initiativae) tekintetéből kerületi tanács
kozásra utasitatott.6 Melly végre is a KK és RR

c)
Február 23-án Kerületi Ülést tártának.
Majthényi (Bars) és Dobóczky (Heves) előlülésök alatt, s legelőbb 

is a tegnapi országos ülésbe módosított 2-ik pontnak fölirás végetti 
latin fordítását megállapítván7 (meg kell jegyezni hogy a latin munkák 
stylusa eddig legalább nem igen aurea aetas’beli, — min nem tudom 
sajnálkozni, vagy inkább örvendeni kell e: sua tenet quemque voluptas.) 
A csábításra, allectióva nézve, az Előlülő úgy tette fel a kérdést: azon 
esetre akarják e azt a RR. szorítani, mellynek elkerülésére a kormány 
eltiltotta, hogy protestáns templomba catholicus ne mehessen, vagy 
a csábítást ki akarják e egyszerűen hagyni, vagy viszonyossággal meg 
állapítani, vagy pedig úgy hogy immár törvény által lévén minden vallás 
egyformasága kijelentve, többé csábításnak esete nem lehet.

B orsiczky, I’ázmándy s tö b b en  az u to lsó t  fogad ták  el. C sapó is ki 
CÍYERTYANFYval együ t úgy  v é lek ed tek  h o g y  a va llá si ju so k  egyform asága  
által a c sá b ítá s  ok a i m agok b an  m egszű n n ek , hanem  szü k ség  o k á t adni, 
hogy m iért h agyód ik  ki az új tö rv én y b ő l a 26-ik cz ik e ly  13-ik §-ussának  
rendelése.

5 L. 148. 1.
“ A február 22-i, 22. országos ülés hivatalos jegyzőkönyvet 1. Jegyzőkönyv,

1. k. 192. s köv. 1. — V. ö. Kölcsey, VII. k. 130. 1.
7 Iratok. I. k. 99. I.
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C omákomy a kihagyást jövendőre nézve elegendőnek véli ugyan, 
de a múltra nézve kiváná helyben nem hagyólag kijelenteni, hogy sérel
mesnek veszik a RR a mi eddig történt, hogy t. i. a protestáns temp
lomba való járás tiltva volt, ámbár azt senki sem vetheti szemre, hogy 
ott erkölcstelenség tanitatnék, a zsidó templomba való járás pedig, sőt 
a theatromnak, korcsmáknak, hol nem mindég a legtisztább erkölcsiség 
divatozik, látogatása, tilos nem vala.

La Motte egyet értett, s ebben a Catholicusoknak is nagy sérelmét 
látta.

C sászár úgy vélekedett, hogy midőn szabadságra törekszünk, a 
nemtelen czélokat pártolni nem akarjuk, ha ki hagyatik a §-us majd 
az sem lesz allectio, ha valaki azt mondja: ne 200 ft., légy papista, vagy 
a földes úr engedélyeket ígér jobbágyainak, ha hitöket meg változtat
ják. A moralis allectiot, az oktatást büntetni se kell, se lehet, de ha 
valaki materialis haszon ígéretével akart mást hitéről elcsábítani, bűn te 
tődjék, hanem a határozatlan „severa poena“ helyett kívánja a más 
pont iránt megállapított 600 ft. büntetést ide is kiterjesztetni, tökéletes 
reciprocitás mellet.

N iczkv (Vas) nem tudja h ogy  még a pogányokat is p én zel csábít
gatták volna a vallásra, ily generositást nem ismér. De nem is látja átal 
szabad országban miért lehessék lépéseimet korlátolni, hogy ennek, vagy 
amannak szavait halgatni ne menjek? Azt sem látja által hogy a sza
bad kitérés megengedése után, mi czélja vége oka, lehet az allectio 
tilalmának?

R u d i t s : 1833-ban nem igen örömest olvassa azt: hogy Catholicae reli
gionis principiis adversatur, ő azt tartja hogy Istent imádjunk, fele
barátainkat szeressük, hogy másnak ne tegyük, a mit magunknak nem 
óhajtunk, egyik vallás princípiumaival sem ellenkezik, —- a dogma? — 
megfoghatatlanság, hit dolga. Miért ne menjen tehát valaki más temp
lomába morált tanúlni inkább, mint a magáéba aludni. A materialis 
csábításra nézve azt hiszi, az Egyházi Rend a maga világi javait mai 
világban már más czélra tudja fordítani, s örömestebb fordítja.

Somsich világositást kíván adni. Az allectio két féle: egyik a melly 
itt a §-ban érintetik, s az rettenetes sérelem, hogy a minister1* büntetes
sék azért mivel én templomába beléptem. Másik hogyha valakit a tör
vény papista vallásba rendel neveltetni bizonyos időkorig, s más temp
lomba jár, ez vétetett szorosab értelembe csábításnak, de miután már 
minden vallást egyforma jusal ruháztunk fel, a csábításnak semmi féle 
nemét nem ismérhetjük.

Sz. H orváth kétségeskedése következésében ha létez e, más 
templomba járást tiltó Circulare,

Bük azt felolvassa, — költt azon rendelés 1792-ben" de még 1818-ban 
is történt reá hivatkozás.

B orsiczkv úgy világosítja a kérdést, hogy nem lehet ugyan közön
ségesen mondani, hogy Catholicusnak protestáns templomba bé menni 
nem engedtetett, hanem azok iránt kik vallásos controversia alatt vol
tak, jött intimatum hogy ezeknek nevei a templom ajtajára szegeztet- 
vén, a Catholicus papnak szabadsága légyen két embert az ajtóhoz állí
tani, a kik azon személyeket, ha bé akarnának a templomba menni el 
■utasítsák. 8 9

8 Lelkészek.
9 A helytartótanács 1792 szept. 25-i 21.098. számú körrendeleté.
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Ezen tanakodások következésében, a többség akaratja szerint 
kijelentett végzést Siskovics kerületi jegyző nyomban írásba foglalta 
mellynek veleje oda megy ki:

„Hogy a csábításnak, a végrehajtó hatalom által törvény ellen tör
tént magyarázatjábol eredő azon sérelem, hogy más vallásuaknak a temp
lomba való járások miatt a lelki pásztorok büntetessenek, mint teljes 
mértékben igasságtalan és alaptalan intézet megszüntessék. S minek
utána a vallásoknak tökéletes egyenlőségek, s a moralitás eszközlésére 
következőleg a Status czélja elérésére hasonló jóságok a szabad 
átmentei megengedése által is már tettleg elösmertetett; elkerülhetet
lennek vélik a RR hogy az 1790-ki 26-ik 13. §-a újabb törvény által e 
részben eltöröltetvén, egyúttal a már szükségtelenné vált csábítás 
emléke, úgy eziránti új vádiások és eddigi önkényesen rendelt bünteté
sek törvényesen megszüntessenek.“10

d)
Legújabb, röviden: Martius 4-én a törvény magyarosítás tárgyában 

költt válasszok a  Fő Rendeknek11 jővén napi rendre, Somsich és K ölcsey 
ezen tárgyat, gyönyörű két beszédjük által12 13 úgy kimerítették hogy 
V.wnak azon észrevételét, hogy azokhoz valamit adni akarni, anyit 
tenne mint szép bárson palástra durva szőr fótot ragasztani, ininnyájan 
helyben hagyák.

Martius 5-én már az előkelő sérelmek és sorozat iránti választ 
Bhiinátii, Martius 6-án Erdély, s a Magyar nyelv irántit Kölcsey, a többi 
egyes előkelő sérelmek irántit pedig Fekete felolvasák, dictaturára 
bocsájtattak.18

Martius 4-étől 5-ik, 6-ik s 7-ikén az Urbariumbeli 3-ik törvény 
ezikely — az irtások kérdése vitattaték, — végre a nevezetes kérdésnek 
három napi meghányása után Martius 7-én egyszerüztetvén a kérdések, 
voxolásra került a dolog, minek ugyan a városok ellene mondottak. 
Az első kérdés: hogy praeter exstirpaturas postfundmlitatem ingressas 
van e még az irtásoknak oly neme, mellyet a földesúr visza nem vált
hat? — 35 voxal 13 ellen (Sopron nem volt jelen) úgy dőlt el hogy 
nincs, a többi kérdések is töbnyire ezen szempont szerint dőltek ell. 
Csupán az l-ő § 2-ik pontjának elején ezen szavak „citra tacitum aut 
expressum Dominii consensum kihagyatván, egyedül azon irtások lesz
nek ingyen elvehetők, a mellyek reclamante Domino sunt efformatae, 
— mint majd annak idejében bővebben meg Írjuk!!14

Mart. 9-én a Fő RR a vallásos izenetet, a nélkül, hogy annak ponton
kénti vitatásába ereszkednének, viszavetették, gravaminalis országos 
küldötségre relegálták,15 s ez által a Statusok initiativa jusának sértésével 
erős nemzeti harezot idéztek elő. A fő Rendekről tehát eddig csak azt 
lehet mondani, nekik nem kell se magyar nyelv, se vallásos szabadság, 
se nyilvánosság, se sérelmek orvoslása, se kereskedési biztosság, se 
junctim, se partium, sem Erdély. Kérdés mi kell hát?

10 Iratok, I. k. 95. 1.
11 I r a to k ,  I. k. 93. s köv. 1.
12 Részletesen 213. s köv. 1.
13 I r a to k ,  I. k. 102. s köv. 1., K ö lc s e y , VI. k. 217. s köv. !.
14 Részletesen olv. 217. s köv. 1.
15 I ra to k .  I. k. 114. s köv. 1.
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23.

a)
1833 február 25 
Országos ülés.

Tárgy: A Tágen-iigy megvitatása. A többség helyteleníti a kitiltást. 
Döntés: A kitiltás nem volt törvényerejű határozat, Tágén visszajöhet.

b)
1833 február 26, 27 

Országos ülések.
Tárgy: A vallásos izenet pontjainak további vitatása. A katolikus 
gyermekek protestáns iskolába járása, a recopulatio, a viszonyosság az 
egyházi terhek viselésében, a protestánsok vallásszabadsága a társ

országokban.

a)
Február 25-én Országos ülése a KKnak és RR.)

A P ersonalis fo ly ta ta tn i  k iv á n á  a  v a llá so s  tá r g y a t ,  de fe lá llo tt :
C sászár (Temesi követ) s engedelmet kérvén hogy más tárgy felől 

akar szóllani, azon aggodalmát íejezé ki, mellyet a 22-ik februáriusi 
gyászos történet, —· annak nevezi; mert bús homályai boritá, a megelőző 
tanácskozások dicsőséges fényét — benne támasztott. Legfőbb aggo
dalma azon elvben áll, mellyet több követ kijelentett, s a Personalis 
sem czáfolt meg, hogy t. i. egy követ még Actio alatt van, a székétől 
elmozditathatik, s a tanácskozásban részt nem vehet. Ö ezt nyugodtan 
megfontolva törvénytelennek, s igasságtalannak tartja. Ezen kérdés 
megfejtését két kútfőből lehetne meríteni, törvényből és törvényes 
szokásból. Az eset oly ritka hogy szokást nem szülhet, nem marad tehát 
más kútfő mint a törvény, (felolvassa az 1723 : 7. czik[kely] 8. 9. §-át,)' 
nincs ebben nyoma, hogy az actio alá vetett személy maga székétől 
kitiltathatik. Büntető törvény szoros magyarázatú. Hozzá adja, hogy 
az actio magában még nem infamia, máskint képtelenség lenne, hogy 
az ki töb ízben actio alá esett, megitéltetett, s büntetését ki állotta, 
helyét elfoglalhassa, az pedig ki még le marasztva nincs amannál, több 
büntetést szenvedjen. Következteti tovább hogy az Actio még nem 
lemarasztás, s ha igaz hogy az 1723-ki 5-ik czikely szerint, bírói lemarasz- 
tás előtt, személyében s vagyonában egy nemes sem háborgathatik. 
sokkal bizonyosabb, hogy életében, s mi ezzel egy lépést tart, becsüle
tében sem háborgathatik. Kérdi pedig a kibe becsület érzés van, nem 
fogja e legnagyobb szégyennek tartani, ha a tanácskozásokból az Ország 
színe előtt kipamnesoltatik. És igy ha csak az l-ő R. 9-ik czime2 nem 
puszta hang, törvénytelen azon kiparancsolás. De igasságtalan is; mert 
a személy és vagyon biztosága s az emberi jusok oltalma miatt állanak

1 Az idézett törvénycikk szerint az országgyűlés békéjét megzavaró felett, 
megidéztetése után, a királyi tábla ítélkezik.

- Hármaskönyv, I. 9.
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lel a polgári társaságok, ezeknek biztosítása végett alkatnak a Consti- 
tutiók, tudjuk azt is hogy a vád esetében ezen jusok csak anyiban sértet
hetnek meg, a mennyiben az igasság máskint ki nem szolgáltathatok. 
E jelen esetben, ha a kitiltott személy azt mondotta volna, én sérteni 
nem akartam, de ha sértésnek veszik a RR. im! eleget teszek, azt tartja, 
a 200 ft le tételével megszünteték az actio, s helyétől meg nem fosztat- 
haték, az igasság tehát ezen kímélést anyival inkább megkiváná, mivel 
ha feloldozó ítélet találna következni, sérelme kipótolhatlan. Ki 
adhatná visza becsületét, s vesztett idejét. De törvénytúli is ezen 
büntetés, mert egy praepostnak, kinek mintegy 150.000 ft jövedelme 
van, vagy akár mennyi, mi nagyobb büntetés, a 200 ft. e vagy hogy ki 
parancsoltatott. Leginkább pedig azért találja ezt igasságtalannak, mivel 
az ő széke nem csak az övé, hanem Committenseié is, s ha ő ülésétől 
megfosztatik, küldői bűntetteinek, mert az országos tanácskozásokbeli 
részvéttől ki záratnak, a mi nem kevésbé igasságtalan mint azon tör
vény, melly a felségsértés miatti büntetést, a maradékra is kiterjesz
tette.3 fis igy azon kitiltásnak hangosan ellen mond, egyszersmind lelki- 
ösmérete, igasság, s a törvényhozó test méltósága iránti figyelemnél 
fogva kijelenti hogy miután a N. Váradi káptalan érdemes követe, 
némelyek kívánságára az ülésből megszégyenítve kimenni kéntelenitet- 
vén, nagyobb büntetést állott ki, mintha biróikép a törvényes bünte
tésbe lemarasztatnék; az actiót többé helyesnek nem találja, s meg
fontolván hogy ha netalán feloldoztatnék, a törvényhozó testre, minő 
menthetetlen compromissio háramlana, a mennyire tán még a RRtől 
függ, az Actiot megszüntetni javalja.

Hasonló értelemben szóllottak Bene, Aczél, Torkos, Andrássy 
(Esterg), Marits, Hertelendy. —  B e n e  fájlalá hogy Hazánk védangyala, 
melly a nagytekintetü vallásos tárgyban oly szelídséggel lepte meg a 
K. és Rendeket, hogy e tekintetben a legpallérozottabb nemzetekkel is 
mérkőzhettek, néhány perczig eltávozni látszatott. Az l-ő rész 9-ik 
czimével, melly a nemesi kiváltságot oly magas polezra helyhezteté, 
meg nem egyeztethető kitiltásnak ellenemondott, s feltartván azok 
ellen kik a tábla végén, a hely szentségével öszve nem férhetőleg visel
ték magokat, elégtétel követelését, ezen kinyilatkoztatásának mára 
halasztását, csupán az indulatok akkori felhevülésének tulajdoni
tatni kéri.

A czél in forma solennis protestationis lépett föl azon kitiltás ellen, 
melly egy követnek többek által pártolt kívánságára a törvényei, és 
törvényes szokással ellenkezőleg közben jött, s mellvct ő igasságtalan
nak, a lemarasztásnál súlyosabbnak, és mintegy moralis halálnak 
tekint. De a bírói ítéletet nyugodtan fogja bévárni, s az actio elenyész- 
tetését, bírói függetlenség sérelme nélkül kérdésbe nem vehetőnek ítéli. 
— T orkos azt hiszi ha ily nyugalommal, s békeséggel szólhattak volna 
a követek mint most, nem ez lett volna a dolog kimenetele, s kérdi meg 
volt e azon szabadság mellyet a tanátskozások szentsége megkíván? 
állítja hogy nem volt. —  A ndrássy úgy nyilatkozik, hogy bár mennyire 
tisztelje is küldőinek megkülömböztetését, de inkáb kész követségéről 
le mondani, mint ily törvénytelen, és a törvényhozó test méltóságával 
meg nem egyeztethető jelenségnek tanúja lenni, i—  H er telen d y  a 
Császár indítványára nézve mindenbe megegyez, mi a törvényhozó test 
méltóságával öszve fér.

3 1715. évi 9. te.
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M arczihányi midőn az Actio elrendeltetet, úgy vélte, a ki Actio 
alatt van, annak ülése, s voksa nem lehet, s midőn valakinek alternativa 
engedtetik, hogy vagy ő menjen ki, vagy a többiek kimennek, törvény- 
sértést nem lát, hanem Pest V[árme]gye követének (Péchy) azon kimon
dásában, hogy a törvényhozó test tagjai közzül valakit erőszakkal kipa
rancsolni lehessen, meg nem egyez. Az Actiora nézve kívánta volna hogy, 
egyes követek véleménye kihalgatassék, nem pedig puszta lármára, 
mellyben az Auditorium legnagyobb részt vesz, történjék az elhatáro
zás, melly benne azon aggodalmat szüli, hogy végtére a törvényhozók 
halgatókká s a halgatók törvényhozókká változnak. Nehogy tehát egy 
követ felszólamlása következésében kifakadó lármára végzés következ
zék, óvással él.

A Bene értelmében szóllottak még Szaijabéri Horváth, J.rkelfalusy, 
Marjássy, N ovak azon hozzá tétellel hogy midőn az önkény eltörlése 
végett jöttek öszve, nincs öszve hangzásban önkényt gyakorolni.

B alogh: Van dolog mellynek elintézésében nem csak törvényre 
vagy szokásra, hanem a kifejlő környülményekrc is kell figyelmezni. 
Itt a megséretetett becsületérzés nem talált a törvényes szokásokban ele
gendő oltalomra, s úgy tartom Europa előtt is nyerni fogunk, hogy a tör
vényhozó testben ily gyengéded becsületérzés létezet. Ily nemes indulat 
okozta felbuzdulást senki sem fogja véteknek tartani, a ki látta hogy 
Tagen Praepost úr hogy viselte magát a sorompón belül. Vártuk hogy 
önként ki megy, nem ment; s lehet e valakit vádolni, ha ilyesek szemlé
lésére nemes gerjedelemre buzdúl? Egyébiránt felelet terhével csak 
küldőimnek tartozom, azoknak felelni fogok is, de soha sem bánom 
meg hogy a sértő fél eltávoztatását kívántam.

P écjiy: Sajnálom hogy az ellenvetéseket tevők nem szóllottak 
nyomban akkoron. Nem is mondhatják hogy nem volt szollás szabad
sága, mert kinek kinek volt a Personalisban praesidiuma, a ki bizonyai 
nem engedte volna meg, hogy a szabadszóllás korlátoztassék. Könnyebb 
már most a dolog után szóllani. Akkor azomban midőn Bars vármegye 
követe azon alternatívát tette fel, hogy vagy Tagen praepost úr menjen 
ki, vagy mi mindnyájan ki megyünk, bizonyosan tudom, hogy a mostan 
szólló követek közt is volt olyan, a ki felállott, már nem tudom a végett 
e: hogy ki menjen, vagy hogy szóljon; de azt tudom hogy később az 
ülés egész csendességgel s mérséklettel folytatatván, nem szóllott. 
Elismerem hogy a ki parancsoltatást én is kívántam, nem első ugyan, 
— más volt a ki mondotta, nem nevezem, — de mondottam én is, tör
vényes volt e kívánságom vagy nem, azt most nem vitatom, hanem 
akkor kellett volna felelni, nem harmad napra. Egyébiránt nem tehetem 
fel egy káptalan követéről, hogy az l-ő R. 9-ik czimét s ön jusait nem 
ösmerné, — az alternativa, nem kénszerités, — minek ment ki? szabad
ságában állott ki nem menni, s Manuelnek példáját követni.4 Azon gyá
mokkal nem igen éltem volna, Temes vármegye követének helyén, hogy
150.000 ft. jövedelemmel bíró személynek büntetése 200 ft. Ragaszkodom 
az actióhoz s kívánom hogy biró ítéljen.

4 Manuel, Jacques Antonie (1775—1827) francia képviselő 1823 március 
2-án szembeszállt a francia kamara jobboldali többségével, amely a szentszövet
ségi hatalmak veronai kongresszusának parancsára sereget küldött a spanyol 
forradalom leverésére. Kitiltották az ülésről, de vonakodott a termet elhagyni, 
mire csendőrök távolították cl. A baloldal 62 tagja vele együtt önként elhagyta 
az ülést.
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M a jtiiiín v i (Bars): Magáénak valja az idaeat, ő állította fel az alter
natívát, s bár mások követték légyen is, de a tettet főkép magáénak 
ösméri s ahoz most is ragaszkodik, ennyiben de csak ennyiben kívánván 
a N[agy] Váradi káptalan követének példáját követni, akiről örömest 
megvalja hogy magát férfias álhatatossággal viselte. Ha az ellenfél maga 
részéről idézi fel az l-ő R. 9-ik czimében gyökerezett nemesi kiváltsá
got, ő tennen maga részéről is hasonlót kíván, mert úgy hiszi, ha néki 
nincs hatalma, mást az eltávozásra kénszeriteni, őtet sem lehet arra 
kénszeriteni, hogy ben maradjon, s a követi hitelesség kíméletlen 
sértése miatt actio alá vettetett személyei együtt folytassa a tanács
kozásokat. Ö csak alternatívát tett fel, s alternativa nem kénszerités 
Mennyiben lehet a N[agy] Váradi káptalan követe büntetésének küldőire 
kihatása, nem visgálja, de kérdi váljon Bihar vármegye követének sok
kal számosabb küldői nem bűntetteitek e, midőn követjük megsértetett? 
Törvény igaz nincs, melly a kiutasítást megengedné, de oly törvény 
sincs a melly tiltaná, s olyan sincs, melly őt a megmaradásra kénszeri- 
tené- A szokás sok féle, Bars megyében legalább, a fiscalis Actio alá 
vetett táblabirónak hivatalos hatóssága felfüggesztetik, s hasonlítást 
tevén egy tisztviselő, s követ között, úgy hiszi, küldőinek véleményök 
ellen nem cselekedett, midőn az általuk bé vett szokást követte. 
A Temcsi követ azt állítja hogy ez önkény — de váljon nem inkáb azon 
követ jár é az önkény útján, midőn azt kívánja, hogy a kitiltást bünte
tésnek vegyük, s ezt a törvény által megszabott büntetésnek önkénye
sen surrogálván, a világos törvény rendelését megtörjük, és igy hatal
munkat a bírói függetlenség nyilvános sértésével önkényesen kiszélesít
sük. Az actio megszüntetése lenne önkény. De ellenkezésben is van a 
tisztelt követ úr, ön magával, mert a kitiltásról azt mondá, hogy a 
közönség factuma, ha ez áll, úgy az övé is, s az ellen post factum nem 
szólhat. Ha nincs is a kitiltás törvényben, de van a szívben s a nemes 
becsületnek gyengéded érzésében, ő  nyilván kijelenti, hogy ha bár 
mikor is, a hely szentségéről, s arról hogy a követi sérthetlenségnek 
mivel tartozik, megfelejtkezve hasonló bűnt követne el, hasonló bünte
tésnek magát örömmel alája veti, és soha sem fogja szégyenleni hogy 
tőlle eredt azon gondolat, melly bár egyes személy sértésével tetlegcsi- 
tetett, de az egész testnek becsülletére szolgál.

B orsiczky : Én is csak annyiban követem példáját a nagyváradi 
káptalan követének, a mennyiben Bars, t. i. a férfias rendithetlen 
álhatatosságban. Enunciáltam azon princípiumot hogy vagy ő ki megy, 
vagy én kimegyek, csak magammal szóllottam, és szólhattam, e mellet 
állok, maradok, s csak azt jelentem ki, a minek úgy hiszem most s az 
elébbi országgyűléseken is elegendő tetleges bizonyságát adtam, hogy: 
„si fractus illabatur orbis impavidum ferient ruinae!“

C omAromy, B ruzovAy, M arkovits (Posega) az actio elengedése mel
lett szóllottak.

B. P rén y i: Ezen véleményben nem lehetek, — bíró előtt van a 
dolog, ítéljen. De azt, hogy az actio alá vetett követ az ülésből kiparan- 
csoltathasssék, törvényesnek el nem ismerem. Pert execution kezdeni 
nem lehet. Mondjuk ki világosan, nem azon méltósággal történt az indít
vány, mellyet a hely szentsége megkíván. Azomban valamint ezen 
princípiumban meg nem egyezem, úgy azt sem ismérem el, hogy a kitil
tás, diaetalis végzés lett volna, csak az lehet conclusum, mit az előlülő,, 
a többség akaratja szerint conclusumnak jelent ki, azt pedig ezen esetre 
nézve az Előlülő nem jelentette. Az egész csak onnan ered, s minden
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szomorú következése is onnan eredhet, hogy M[é]l[tósá]gos Personalis 
úr a szükséges rendet, és csendet fel nem tartotta, mi miatt könnyen 
oda jutunk, hogy mint a Trentsini 2-ik követ mondd, a halgatók törvény
hozókká, s a törvényhozók halgatókká válhatnak. — Kéri a Personalist, 
tegyen e részben szükséges intézeteket.

C om árom y : Azt hiszi ha szabad szóllás lett volna, találkozék ki meg- 
nem egyezését kijelenté vala, de kinek lett volna kedve a felbuzdúlásnak 
magát ellene szegezni. Egyéb iránt kívánság volt hogy T[agen] Praepost 
úr kimenjen, de ő nem tekinti úgy hogy kénszeritést szenvedett, hanem 
úgy tekinti, hogy maga jó szántából ment ki.

R ohonczy a kiparancsoltatást hasonlóúl nem tekinti a törvényhozó 
test factumának. A kik ma szóllottak, akkor egész csendéi folytattatván 
a tanácskozás, miért nem jelentették értelmöket, vagy szóllani kíván
ságukat, s minek állnak most elő 48 órai gondolkozás után. Ha itt hazud
tolni meg lehet egy követet, nincs szóllás, nincs személyes szabadság. 
Azómban ha Fő Tisztelendő Ür nem követné minapi megátalkodott- 
ságát, hanem azt tenné, a min kezdenie kellett volna, t. i. engedelmet 
kér, nem lesz idegen az engedéstől.

A sztalo s: A  megtörtént dolgot, meg nem történtté tenni nem lehet
vén, azon lágyító módot javalja, hogy a ki parancsoltatás hagyatassék 
ki a naplókönyvből. — Ez közönséges resensust támasztott, elleniben

CsApónak azon indítványa: enuncialtassék az, hogy a kitiltás végzés 
nem volt, — amint nem is volt — önként fog következni hogy a mint 
önként ki ment, úgy ha akar visza is jöhet — elfogadásra talált.

C sászár, M akczibányi nem csípősség nélkül felelnek, a Balogh, s 
Péchy előadásaira. Msrczibányi a többi közt azt is monda: ha mi 
deferentiával vagyunk Pest V[ármegye] követének szollásszabadsága 
iránt, meg kívánom azt is, nekünk ne szabjon rendet mikor tegyünk 
propositiókat.

P échy pedig így szóllott: A mit tettem, tettem. Trenesin Vármegye
l-ő követének kijelentett princípiuma következésében, ezt kívántam 
Trenesin V|ármegve] 2-ik követének megmondani.

<TÍsza>_ Annak hogy indulatosságbol történt a tegnapi hatá
rozás, amint ez most kétszer huszonnégy óra után állitatik, ellene 
mond, s tiszttársa nevében is kijelenti, hogy a köz részvétbe teljes elég
tételt találván, az actiotul kész elállami.

G. A ndhássy azon kérdésre nézve, váljon a törvényhozó moralis 
test, a megsértő követet, maga köréből ki parancsolhatja e? ellenmon
dással felel, s küldői által lévén ide küldetve declarálja, hogy ha rajta 
azon szerencsétlenség történnék, hogy valakit megbántana, őtet csak 
physical erő lenne képes helyéről elmozdítani. Nem visgálja teljes 
szabadsága volt e Tagen úrnak a kimenésre, vagy bent maradásra, mert 
400 nem kedvellő tag között mulatni, nem igen kedves dolog, azt azom- 
ban mondhatja hogy a kiparancsolás nem volt a többség akaratja 
De szomorúan látja hogy itt a törvényhozó test az auditorium influen
zája alatt szenved. Az Actiónak állani kell, mert ha már, a mint e 
helyen enunciáltatott, a Pápa sem infallibils, úgy egy Vármegye sem az, 
s meglehet, hogy Bihar V[árme]gye nem lehetett jól informálva ,— ez 
a Perben fog kiőrlödni — óhajtja kijelenteni hogy Tagen Praepost 
úrnak megjelenését kívánják.

AfilzÁ) válaszol hogy a törvényhatóság hitelességét tagadni nem 
leheTr~ft: visszahívásba meg nem egyezik, derogálna az a törvényhozó
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test méltóságának. Akadna a ki csínyt tegyen, csak hogy ily dicsőséggel 
hivatassék vissza.

G. A ndrássy világositást ad, hogy ő nem akart pertractatiojába 
ereszkedni, vétett e Tagen Praepost úr vagy sem, hanem csak azt állí
totta, hogy azért hogy valamit mint factumot állít fel az utasítás, nem 
következik, hogy azon factum másként nem lehet. Vissza hívni nem 
akarta, hanem csak azt, hogy meghalván a mai pertractatiot, reményli 
hogy önként viszajő. A kitiltást conclusumnak továbbá is el nem 
ismeri, ő csak azt veszi conclusumnak, mi az Elölülő által annak jelen
tetik. A Fiscalis Actiotol vett parificatio nem áll, mert a táblabiró egyes 
személy, követ pedig küldőinek nevükben vesz részt a törvényhozásban.

P ázmándy e llc m b c n  azz a l n e m  a k a r j a  a t e t t e t  m e n te n i h o g y  n em  
v o lt co n c lu su m , s ő t  e lism e ri h o g y  az v o lt ;  d e  tő lü n k  füg  ú g y m o n d  a n n a k  
lá g y itá s a , h a  a z t  v ég e z z ü k , h o g y  h a  te ts z ik  v is sz a  jö h e t .

D okus az  a c t io r a  n é z v e  a z t  t a r t j a ,  h o g y  a  n y ilv á n  k i j e le n t e t t  tö b b 
ség  a k a r a t j a  m e n t  c o n c lu su m b a , d e  a  k i t i l t á s t  n e m  le h e t k ö z ö n sé g e s  
a k a ra tn a k  m o n d a n i, s  k ü ld ő in e k  n y o m b a n  m e g k ü ld ö tt  je le n té s é b ő l is 
k i te ts z ik ,  h o g y  ő e z t  c o n c lu s u m n a k  a k k o r  se m  v e tte .

B-ezerédy:“! Nemes Bihar V[á]r[me]gye részéről történt nemeslelkü 
előadás bizonyos kedves viszhangot talált a KK és Rendekben, s ha 
a másik fél részérül is megtörténnek a kivántató lépések, nem kétli a 
követ, fog a Te[kinte]tes KK. és RR. bölcsessége módot találni ezen 
állapotnak alkalmatos elintézésére.

A mi már a vitatás alá hozott tárgyat illeti — nem akarja a követ 
kinek kinek a pénteki ülésben volt szándékát, és tettét vizsgálni — 
vég zés lön akkor ezen országos ülésben, ő a végzés mellett szorosan 
megmarad, de ezen végzést akár mclly tekintetben állapodásán, és 
értelmén túl ki terjeszteni nem lehet. A követ más végzést nem hallott, 
nem ismér, mint Tagen Prépost ellen határozott actiót, igaz, hogy 
minekutánna ezen végzést az előlülő már kimondá, a nevezett káptalan
béli követ ellen a köz neheztelésnek bokros és heves nyilatkoztatásai 
folytattattak, mellyek között, és némellyek kemény kifejezésekkel 
kívánták, hogy ő a gyűlést hagyja el, de ezen nyilatkozásokat, és 
azok felett nem csak a végzés hozást, de a tanácskozást is elvágá ezen 
Tábla igen tisztelt elölülőjének kifejezése, hogy Tagen Prépost a gyű
lést maga akarja elhagyni, ki is ezen értelemben távoza el. Amit ugyan 
csak kiutasittó végzésnek mondani semmiképen sem lehet, mellv végzés 
vitatások mellett azt hiszi a követ, soha sem következett volna. Éhez 
tartotta magát a követ pénteken, ehez tartja magát most is.

El nem mellőzheti azomban, hogy némellyeknek olly kifejezésökre 
nézve, mintha pénteken e gyülekezetben a tanácskozás és szavazásnak 
szabadsága nem állott volna fen — melly kifejezéseket a követ igen 
sajnosán hallott — nyilván ellene ne mondjon, és ki ne fejezze mikép 
nem lehet semmiképen állittani, hogy a tanácskozás és szavazás szabad
sága egy perczig is elnyomva, de csak sértve is lett volna. Nem csak 
távol vala, de meg van győződve a követ, gondolatban sem volt ollyas 
a mi ezen szabadságot gátolhatta volna, mert olly szabadság, mellyet 
tetszés vagy nem tetszés, akár mellv részrül, zugás, vagy más mód 
nyilatkozzon is az, gátol és korlátoz, bizonyosan nem is szabadság, nem 
olly szabadság bizonyosan, mellyel az itt jelenlévő képviselőknek bírni, 
mellynek az ő melyeikben élni kell. Olly gyászos történetekrül, mellyek

20!»

a)  Bezerédy beszéde kü lön^ lapon beiktatva, idegen kéz írása. 

14 K ossuth: Orszátftfvűlési '-udósítások L.
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ezen szabadságot felforgathatyák, a követ itt szóllani sem akar, az illy 
történeteket Magyar országtól a király és a törvényhozó test bölcses
sége és igazsága, és a nemzetnek törvényessége bizonyosan minden
koron távoztatni fog, kéri a követ az Istent, hogy e helyen a szabadság 
valaha kárt vagy hijányt ne lásson. De ismétli, hogy ez hijányt pénteken 
nem látott, és az akkor teljes szabadsággal hozott végzést, a mint azt 
már előadá, kérdésbe venni nem lehet.

P atay és L a M o tte  azt hogy actio alá vetett személynek ülése, s 
voksa nem lehet, továbbá is helyesnek tartják.

Szóllottak még Marjássy, Rudits, Oeskay, Komlósy, Majthényi 
(Hont), ki azt tartá: Iliacos intra muros peccatur et extra, emberi 
gyarlóságból történt a hiba, s a dolog természetével ellenkező magyará
zat, hogy önként ment ki, — Brezovay, Petrovay, Bük, Zmeskáll.

A P ersonalis concludálja: előre bocsájtván hálaérzését hogy a RR 
megunván az erőltetett tanácskozás módját, Elölülői jogait érette, de 
magokért is pártolják. Az auditóriumra nézve azon közmondás 
hasonlatosságával él: adj szállást a Tótnak s a t. Hogy ezen botránkoz- 
tatás megszűnjék, reményű, a RR bölcsessége, az ő közbenjárásával is 
el fogja érni. A tárgyat három fele elosztja:

1. ) Bihar Vfármegye] követének megsértése, a RR megegyezésével 
lévén törvény útjára igazítva, a többség e mellett marad most is, anyi- 
val inkább, mivel amint egy követ (Petrovay) mondá, kettőn áll a vásár, 
s ha az alperes tagadásához ragaszkodik, kérdés elfogadná e azt kegye
lemtől, mit az igasságtól vár.

2. ) Hogy „ki parancsoltassék“, kérdés ha ez conclusum volt e. 
azt feleli hogy ő azt conclusumnak soha ki nem jelentette, a Barsi követ 
által felállított alternatívára semmit sem szóllott, hanem Tagen úrnak 
szándékát hogy t. i. önként ki akar menni, jelentette a RRnek, nem 
pedig végzést, nem a többség akaratját. Második kérdés, ha lehet e az 
actio alatt lévőt ülésétől, voxától megfosztani, a többség akaratja, hogy 
se törvény, se igasság szerint nem lehet.

3. ) Az orvosló mód: menjen bé a dolog a naplókönyvbe úgy a mint 
ma történt, t. i. hogy a kiparancsolás végzés nem volt, s igy a mint 
önként ment ki, úgy önként vissza is jöhet, ez elegendő óvás az ő 
jusaira, s a ház méltósága nem sértetik.1

(Azomban Tagen mai napig Mart. 10-éig is az ülésben meg nem 
jelent.)

b)
Február 26-án és 27-én tartott Országos ülésekben a vallásos 

tárgy folytatatván:
A Csábítás iránti czikkelvnek, a 23-ik februariusi kerületi ülésben 

megállapított szerkeztetése,5 6 V it é z  indítványa szerint anyiban módosita
tott, hogy ezen szavak: a bévett vallások iökélletes egyenlősége,7 nehogy 
ez dogmatical értelemben vétessék, kihagyatván, azon pont úgy maradt: 
a bévett vallások a moralitás eszközlésére, következőleg a Status czélja 
elérésére egyiránt alkalmatosaknak lenni s a t. elösmertettek.

5 A február 25-i, 23. országos ülés hivatalos jegyzőkönyvét 1. Jegyzőkönyv, 
í. k. 216. s köv. 1.

β V. ö. 203. 1.
7 Iratok, I. k. 95. 1.
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A 4-ik pontot, melly Catholicus ifiaknak és leányoknak a protes
táns iskolákba való járást megengedi, L onovits azon szempontokból, 
hogy ha a Catholicus ifiú e szerint rendes vallásos oktatást nem kap, 
azon rendelés hogy a fiú attyának vallását tartozik az elválasztsági 
időkorig követni, megszüntetik, vallástalanság — proselytismus eszközöl
tetik, hogy a Catholicusoknál vannak vallásos kötelességek is, mellye- 
ket kiki teljesíteni tartozik, s hogy a catholica hitnek több ágazatjai 
lévén, itt a viszonyosság nem áll egyenlő irányban, s az akinek több 
hinni valója van könnyebben vészit — oppugnálván, a tárgynak bővebb 
meghányása után a ponthoz hozzá tétetett hogy czélirányosnak látják 
a RR. hogy jövendőre minden oskoláknál oly intézetek tétessenek, 
mellyek szerint a külömböző vallásbeli gyermekek tulajdon vallásokban 
ti szükséges oktatást vehessék.

A Recopulatio8 iránti pontból azon szavak: az evangelica vallás 
alapjaival is ellenkezik, kihagyattak, mivel országgyűlése nem vallás 
elveit fejtegető sinat.

Az egyházi személyek, és épületek iránti kölcségekben való része
sülést illető czikelyből,9 10 11a Szathmár Némethi városára nézve kiadott 
resolutiora való hivatkozás kihagyatván, az úgy módositatott, hogy a 
közterhek viselésébe való részesülés szabjon irányt ezekre nézve is, 
teljes viszonyossággal.,0

Az evangelicus felekezetű hazafiak vallásos és polgári szabadságá
nak a Társországokra is elhatározott kiterjesztése iránt, G r ó f  D raskovits 
és B usán Horváth Ország, O segovits Zágrábi Káptalan, és Sta jd acher  
Zágráb város követei ellenkeztek, különösen azon okokkal élvén, hogy 
a Társ országok a Magyar koronához azon feltétel alatt csatolódtak, 
hogy municipalis jusaik respectáltatni fognak, következőleg ezen tárgy- 
nem is lehet itt tanátskozás alá vehető, hanem azon országok közös 
gyűlésére tartozik, hogy az alapos tractatusokon épülő ezen szabadságok 
több törvényezikkelyek által megerősítettek, hogy az 1830-ki ország
gyűlés is elkerülhetetlennek tartá a Társ ország kihalgatását,1’ már pedig 
minek a kihalgatás, ha ellenzésük semmi tekintetbe sem vétetik; végre 
hogy a melly statusban több vallás van behozva, ott vallás tekintetéből 
a polgári jusokra nézve külömbséget nem tenni helyes, de a hol több 
vallás nem létez, és igy a kirekesztés által egy polgár sem sértődik, a 
a status czélja, s java kívánja, hogy a vallás egysége köz harmónia 
véget feltartassék. O segovits püspöknek némelly eltérő kifejezései 
könnyen felmelegithették volna a kedvetlen súrlódásokat, ha a P ersona
lis derék praesidialis ügyességgel, helyre nem igazítja, s a tárgyat az 
által, hogy néhány tag ellenkezése, a köz egyezésnek nem árthat, bé 
nem rekeszti. Szerém és Verőcze Megyék követei kijelentették hogy 
küldőik a protestánsokat, mind azon jusokkal, mellyekkel Magyar

8 Ily „újból való egybekelésre“ akkor került sor, ha a protestáns házasfelek 
egyikéről kiderült, hogy apja vagy nagyapja valaha katolizált vagy reverzálist 
adott. Az ilyen házasság ugyanis vegyessé* változott s 1791. 26. te. 15. §. értel
mében katolikus lelkész előtt kellett megkötni. (V. ö. Jegyzőkönyv. I. k. 251. s 
köv. 1.)

* Oly helyekre vonatkozott ez, ahol az egyházi kiadásokat a községi pénz
tárból fedezték. (V. ö. 149. I. X. pont.)

10 A február 26-i, 24. országos ülés hivatalos jegvzőkönyvét 1. Jegyzőkönyv,
I. k. 240. s köv. 1. ' . . .

11 Az országgyűlés Jegyzőkönyve, 240. s köv. 1.
1 4 *
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Országon bírnak, nyílt karokkal fogadják. Végre a tárgy bérekesztetvén 
T rsztyiENSZKy Püspök, Pétsi káptalan követe, a vallásos tárgynak itt s 
ily kiterjedésben lett felvételének az egész egyházi rend nevében ellene 
mondott, s azt hogy a felvétel, s végzés meg nem elégcdésökkel történt, 
úgy a diariumba, mint az izenetbe, s felírásba világosan kitétetni kérte, 
de a Barsi Majthényi, s utánna minnyájan mind azt hogy egy követ az 
egyházi rend nevében szólhasson, mind azt hogy a káptalanok az egy
házi rendet képzenék, tagadták, s a közértelem úgy ítélt hogy a végzés
nek ellene mondani nem lehet, csak egyes óvás engedtetvén a napló 
könyvbe tétetni.12

Martius 9-én és 11-én az addres és Magyar nyelv iránti 2-ik válaszok13 
vétettek fel a Statusok tábláján az allnádor előlülése alatt. A Cholera 
iránti czikely14 28 megyei voxal 21 ellen, a többi állapodások pedig úgy 
szólván egyes akarattal újabban is meghagyattak, csupán egyes kifejezé
sek iránt tétetvén észre vételek,, — és Martius 11-én a királyi lakás iránti 
izenettel15 együt a fő RRnek, ezek által pedig a vallás iránti válasz a 
RRnek átal küldettek.16

24 .

a)
1833 március 2, 3, 4 

Kerületi ülések.
Tárgy: A sérelmek, a sorozat és a magyar nyelv ügye harmadszor 
a rendek előtt. Somssich Miklós és Kölcsey Ferenc beszéde a magyar

nyelv ügyében.
b)

1833 március 5, 8—11 
Kerületi és országos ülések.

Tárgy: A válaszizenet megszerkesztése a fenti tárgyakban. Az o rs z á 
gos naplókönyv szerkesztésének ügye.

c)
1833 március 4—-13 

Kerületi ülések.
Tárgy: Az Urbárium 3. czikkelyének vitája. //./ Az irtásokról. 

[II.]/! bormérésről.

a)
Múlt posta napi tudósításaink, a legújabbi tanácskozások resül- 

tatumának mindenkori velős kivonatja mellet, kimeritőleg a 27-ik

12 A február 27-i, 25. országos ü'és hivatalos jegyzőkönyvét 1. Jegyzőkönyv, 
I. k. 262. s köv. L, az óvásokról 270. s köv. 1. — V. ö. Kölcsey, VII. k. 133. s köv. 1.

13 Íratok, I. k. 102. s köv. 1., 111. s köv. 1. Kölcsey, VI. k. 217. s köv. 1
14 T. i. hogy az 1831. okt. 2-ára kitűzött országgyűlés a kolerával együtt

járó körülmények miatt a törvényekkel össze nem egyeztethető módon maradt el.
16 Iratok, I. k. 76. s köv. 1. 
ie Részletesebben olv. 216. 1.
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Februári ülés végéig terjedtek, megiránk azt is előbbi leveleinkben hogy 
Február 28-án s Martius 1-őjén coníerentiák tartattak az auditorium 
íéketlcnségének megzabolázása tekintetéből, mellyeknek resultatumá- 
rol azomban most sem írhatunk többet, mint a mit 21-ik számú levelünk
ben már érintettünk.1 — Martius 2-án, 3-án és 4-én az előkelő sérelmek, 
és sorozat iránti válasz, az előkelő sérelmek egyes pontjaira költ észre
vételek, és felírások, kir. válaszok és törvényczikkelyek magyarul 
alkotása jővén a fő RR másod izbeli félrevető válasza következésében2 
immár harmadszor kerületi tanácskozás alá, valamint azt hogy a KK 
és RR előbbi végzéseik minden tárgya, szakassza, és pontja mellet 
álhatatosan megmaradtak, immár 21-ik számú levelünkben meg irtuk,3 4 
úgy ezen tárgyaknak a két előbbi alkalommal történt minden oldalú 
meghányása tisztelt levelezőinkkel számos Ízben közölve lévén, azok
nak harmadszori ismételésével időt vesztegetni, s unalmat szerezni 
nem szándékunk,- csupán két beszéd velős kivonatját közöljük neveze
tessége miatt, a magyar nyelv ügyében.

Somsich beszédének rövid foglalata ez: A fő RR ezen tárgyat 
alkalmatosb időben, a rendszeres munkák felvétele alkalmára kívánják 
halasztani. De hogy ezt az ország oda halasztani soha sem akarta, sőt 
mindég előlegesnek, s külön felvételre tartozónak ismételve kijelen
tette, e felől a Systematica munkákat kirendelő 1790-ki országgyűlés 
óta, folyton folyvást e tárgyban alkotott törvényczikelyek kételkedni 
nem hagynak, de hogy is lehetne ez máskép? nyelv nemzetnél az mi 
élő testben a vér, mellyne.k rendes folyását gátolni annyi, mint az egész 
testnek kifejlődését hátráltatni, sőt semmisíteni. Honi nyelvünk ügyét 
a rendszeres munkák elítélésére bízni, anyit tenne, mint a nemzet igen 
nagy töbségének kivívott határozását, s a közönségesen óhajtott inté
zetnek szükségét kérdés alá ereszteni a mi kérdés alá többé nem vétet
hető. Második ellenvetés hogy a nemzet képviselői lépcsőnként kíván
tak e tárgyban haladni, de épp azért mivel bölcs intézeteik által immár 
oda vitték a dolgot a hol most áll, józan logica szerint a tökéletesség 
elérésére törekedve előlépni, s a mi még hátra van megtenni szükség, 
u. m. hogy törvényeink magyarok legyenek, és igy az is miből a törvény 
készül. Mit akarnak a fő RR koronás fejedelmünk törvényhozói igazaira 
való figyelmeztetéssel? meg nem foghatni, mert a RR felírásokkal éppen 
azon úton kívánják jó királyunk helybenhagyásával az 1805-ki czikelyt'* 
modositatni, melly úton az arany bulla idejétől minden törvény alkotás, 
eltörlés, módosítás történt. A fiúi bizalommal, s törvényei egyiránt 
öszveférő ezen módot, csak azon érzelmek megsértésével lehet hátrál
tatni, melly mindenkor káros bér.yomást hagyhat maga után, kivált 
miután felséges urunknak, más nemzet u. m. olasz jobbágyai iránt hasonló 
kérdésben mutatott kegyes készsége, minyájunkat legszebb reményei 
biztat. A társ országoktól vett ellenvetést a mi illeti, valamint igasság- 
talan lenne, hogy mi a nagyobb rész, miattok nyelvünket, s nemzeti
ségünket veszítsük, úgy igasságos hogy ők a kisebb rész, miután 43 e 
végre kijelelt évek immár elmúltak, s igy erőszakról sem panaszkodhat
nak, magokat hozzánk alkalmazzák. Hogy végre századok szokása 
szőni fog, ez velünk is csak úgy történhetik, mint az évrajzok bizonsága

1 V. ö. 181., 195. s köv. 1.
“ Iratok, I. k. 83. s köv., 93. s köv. 1.
:l V. ö. Kölcsey, VII. k. 149. s köv. 1.
4 1805. évi 4. te.
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szerint más nemzetekkel történt, kik szintén latin törvényhozások divat
ját honi nyelvre változtatták, s kérdem hibázik e nálok bátorság, 
személyre vagy vagyonra nézve? az erkölcsiség, szép tudományok, 
mezei gazdaság, művészi gyárak hátrább vágynak é mint mi nálunk? 
Sőt jobban virágoznak a társaság ezen alapjai, s nem is lehet az máskint, 
anyai nyelven írott törvény jobban béhat a nemzet szivébe, vidéki nyel
ven írott szorító, s büntető törvények pedig hasonlítanak ahoz, mintha 
egy igen magas torony tetejébe apró Sötűkkel lenne valamely hirdet
mény jelölve, csak a drága szem csőket meg szerezhető polgárok olvas
hatnák azt, a szegény pedig nem képes abból a szükséges hasznot 
puszta szemmel kinézni.

A mi engemet illet, én anyai nyelvünk törvénybe való felvételét, 
nemzetiségünk kifejlésére oly fontosnak tartom, hogy leginkább ettől 
füg tántorithatlan boldogságunk. Mert azon nemzet a melly honi 
nyelvét a törvényhozásból ki rekeszti, vagy abban csak mellékesleg 
érdekli, á nemzeti szavazat jusát elvesztvén, a nagy világ political szin
tériben puszta némaságra kárhoztatik; tudja és értse bár a világ minden 
nyelveit, legyen a tudós nemzetek sorába oly annyira számítva, hogy 
a Bábeli torony építésnél magyarázó lehetne is, még sem nemzet az 
többé, hanem valóságos keverék, s a sok színnel játszó vizbuborékhoz 
hasonló melly akár melly viszos erőnek mindenkor engedni kéntelen. 
Én előbbi határozásunk mellet maradok.

K ölcsey: Ha a római tanács, és nép maga hatalmának fő pontján 
még most is állana, ha mi annak meghódított tartományotskája volnánk, 
s mint alatvalók folyamodnánk hozzájok hogy nyelvüktől megszabadul
hassunk, és ők adták volna nekünk ezen választ, azt meg tudnám fogni, 
de mikor magyar nemzetnek kívánságára magyar fő Rendek adnak 
ilyen választ, azt megfogni nem tudom. Azt mondják: nyolez század óta 
van üszvekötve a nemzettel a római nyelv, s azért szükséges előbb a 
megváltoztatás kívánsága eredetét, s kiterjedését, a teljesedés lehető
ségét, s a római nyelvel kapcsolatban lévő érdekekkel való megegyez- 
tethetését bővebb visgálat alá vétetni. Rendes dolog, én itt más érde
ket nem ismerek, mint azt melly abból foly;,hogy mi magyarok s füg
getlen ön állású nemzet vagyunk, legalább akarunk lenni. Ebből termé
szetesen következik hogy magunk tulajdon nyelvével élni kívánjunk, 
s ezen kívánságnak nincs más eredete mint az. mert magyarok vagyunk. 
A kívánat kiterjedése olyan kérdés, mit tenni mért kellett légyen nem 
értem, ez természetesen se több se kevesebb nem lehet mint magyar 
nemzet, és ország, mint a magyar kormány minden ágainak határa. 
A lehetőség? az 1830-ki 8. t. ez.5 után többé kétségbe nem jöhet. 
Azt mondják továbbá a fő RR: „lassan kell haladni, erőszakolni nem 
kell“. —· De hát nem elég lassúság e 43 év óta küzdenünk a nyelvért, 
és most sem lennünk ott, hol lennünk kellene, hol lenni akarnánk 
Azomban a fő RR talán a lassúság idejét századokhoz kötik; de én 
igy nem értek, s érteni nem akarok, mert később, mert lassabban halad
tunk mint kellet volna, kétszer, tízszer, sőt százszor is. A fő RR azt 
mondják, annyi száz évek óta, á latin nyelv virágzása, anyai nyelvünk 
elsőbségét, hathatóságát nem veszedelmeztette. Ugyan T[ekintetesj 
RR mit véljek egy ilyen a nyilvános tapasztalással ellenkező álitásról; 
nevezhetjük e nyelvünket diplomaticainak, nem volt, s lesz e elsőbsége 
a latin nyelvnek, mig azt a tudósok szobáiba nem szorítjuk? váljon

r’ A nemzeti nyelv használatáról.



mind a mellet is hogy nyelvünk belső tulajdoninál fogva Europa leg
híresebb nyelvei mellett sem vonulhat szégyennel visza, hogy áll tudo
mányi miveltségünk, hogy Literaturánk? Nem csak a német, francz, 
vagy angol, de még a Dán és Svéd parányi literatura is nem sokkal 
elébb van e, a mienknél? és miért? mert járomba vetették nyelvünket, 
mert eltapodták, mert csúfot csináltak azon szerencsétlenekből, kik 
hazafiuságtól vezéreltetvén, ezen nyelv kimivelésére adták magokat. 
Én tudom, én igen is jól tudom T[ekintetes] RR., húsz év óta futom az 
írói pályát, én szenvedtem nem csak megvettetést, hátratételt, szegény
séget, de üldöztetést is, mivel a nyelvet becsülni, mivel néhány 
társaimmal növelését czélba venni bátor vialék. És még sincsen itt 
az idő hogy nyelvünket felszabadítsuk? Mégis a rendszeres mun
kákra utasítsuk? Mert úgy mondatik megszűntek ezek már min
dent elnyelő örvény lenni. Azért talán, mert az Urbáriumból már 
két czikelyt el végeztünk? s a polgári köztárgyak azon pontjára, 
hol a nyelv ügye előfordul, talán egy évtized, vagy félszázad után 
eljuthatunk. Hiszen ez teszi örvényé a rendszeres munkákat, — bár 
a fő RR e gyűlöletes emlékeztetést ne újítsák meg. (Itt a fejede
lem, s a társ országoktól vett gyámokokra felelvén, igy folytatja:) 
Soha sem fogom elhinni hogy a fő RR által felhozott okok meggyőző
désből, szívből eredtek. Nem kívánnak ők egyebet, mint a latin nyelv
ből oly szent nyelvet esinálni, mellv őket a sokaságtol elkülönözze, vagy 
talán Democratiatol félnek, ha anyai nyelvünk felemeltetik? Török 
és Orosz szomszédinknálsoha sem divatozott a latin nyelv, hol van azért 
a Despotismusnak nagyobb ostora. Nem csudálnám ha nemesség, és 
adózó nép közt forogna a kérdés, ha ott az egész nemesség, itt pedig 
az adózó nép képviselői fognának helyet, akkor ezen viseletét szüle
téshez kötött előítéletből, régi privilégiumokhoz ragaszkodásból menteni 
nem, de magyarázni lehetne, de most nemes, és nemes, még pedig egy 
részről 500 más részről 700,000 nemes közt van kérdés. Magok a fő RR. 
kinyilatkoztaták, hogy e kétfelé ülő nemesség csak egy országgyűlési test 
— egy testnél, csak egy többség gondolható, a 700,000 kétszer jelentette 
ki magát, s kérdem mi jusa van az ötszáznak oly kemény ellentállást 
csinálni? én polgári alkotványunkban csak egv vetőt ösmerek, s ez a 
koronához van kötve, s kik ezek a fő RR, nem azok e kik az országnak 
legtöbb javaival élnek, nem azok e kik a helyeken ülnek, hol Zrínyi 
a bajnok és koszorús iró, Pázmán Péter és Liszti, Koháry és Amadé, 
Orczy és Ráday, s nem rég Széchényi és Festetics György ragyogtanak? 
s ők szegezik magokat az ellen, miért az őket megelőzött nagyok, élni, 
és halni dicsőségnek tartották!?

S mit tegyünk? újra írjunk, okokat okokra halmozzunk, mit hasz
nálnak minden mi okaink azoknak, kik a természet, és hazafiúság szent 
szózata előtt füleiket, és sziveiket már kétszer bezárták. Ha más tekin
tet nem tartóztatna, azt javaslanám hagyjunk fel a küzdéssel, s terjesz- 
szük egyenesén a felség elébe folyamodásunkat. Mert rendes dolog ha 
valaki elválasztó fallá teszi magát Thronus és Nemzet között. Ha pedig 
még egyszer csak ugyan írunk, jelentsük ki tántorithatlan elhatározá
sunkat, hogy ha helyben hagyást ez úttal sem találunk, mi a Fejedelem
hez vivő utat magunkban is meg fogjuk keresni. Az elkeserített haza
fiúság érzései nagy jusokat adnak, csak erős kebelben lángoljanak. 
Sokszor hallottam itt moralis crőrül szót tétetni, s most szollkom fel 
a RRket ezen erőt kifejteni, s úgy vélem nem szollkom fel híjában.
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Van igen is a Te[kin]t[e]tes Rendekben erő, mert íme én is ki egyike 
vagyok a leggyengébbeknek, egyenesen ki mondom: Elébb fog e kebel 
meg repedni, mint sem a nemzeti nyelvre nézve tett kívánságtól egy 
pillantásig is cláljak!!e

b)

Ezen beszédekre conclamatum est, s elkészülvén a válaszok mind 
a két rendbéli tárgyban, azok Martius 8-ik és 10-én kerületi,7 Martius 9-én 
és 11-én pedig Országos ülésben megrostáltalak,8 s a Fő RRhez átal 
küldettek.9 Az addres iránti válasz meghányása alkalmával hévmérői 
jegyzék tekintetéből nevezetes volt, hogy a fő RR viszonizenetökből 
azon gyanú tetszvén ki, mintha ön haszonlesés volna a „junctim“ szülő 
anyja, erre a kitűzött három munkák széttagolásával válaszol taték; 
kezdvén az urbarialét, s állitván, ki ki tudja hogy az egyedül a nemesi 
Rend áldozatjával intéztethetik el;10 — ezt közkaczaj s azon kijelentés 
követé, hogy eddig legalább ezen áldozatra való készségnek nem nagy 
bizonságait adák a Te[kin]t[e]tes RR s C zindery álitá, compromittálják 
magokat ezen kifejezéssel. — N iczky: de már ezt magam is sokallom. — 
B orsiczky: Már elébb is mondottuk, noha még eddig nem mi tettünk 
hanem a parasztnak kellet tenni áldozatokat, ha oly kedvezéseket 
kapunk a Commercialéban, mint milyeseket adtunk az urbarialéban 
nem sokat adnék a cseréért. — D óküs: Mivel még nem tettünk enged 
ményeket, azt nem is mondhatjuk e Diaeta szomorú mentében. — 
P échy: ígértünk, ígértünk, de nem igen tettünk. —  M árjássy ellenben 
már magát az urbáriumot is concessionak tartja, s más engedményekről 
tudni sem akar, vagy ha csak ugyan adni kell concessiokat, adjanak 
olyast mellynek terhét ne csak a felföldi birtokosok, de az alföldi 
pusztáknak birtokosai is egyiránt viseljék. Abauj, Bereg, Gömör, 
Thúrocz vármegyék, s Horvát Ország ne hogy azon kifejezésből enged
ményekre való kötelezés követeltessék, szintén ellene mondanak!!

Martius 5-én szóba jött az országos naplókönyv szerkeztetési 
rende. Némellyek azon panaszkodtak hogy hoszú írott oratiókat 
küldöznek bé a követek, mellyeknek talán fele sem volt mondva s ez 
által a napló könyvet irtóztató halomra nevelik; mások kérdezték hogy 
lehet őket arra kénszeriteni hogy azt megvegyék, amit az ülésben elmon
dani senkinek eszébe sem volt, hanem othon 4 napig is dolgoztak rajta? 
a kinek dissertatiókat tetszik írni, adja ki tulajdon köleségén. Mások 
ismét szemrehányólag hozák emlékezetbe, az országgyűlés elején mily 
hévvel pártolák, a szorul szóra való béjegyzést, most itt van a követke
zése. Végre azt határozták hogy írott beküldött óratiókat elfogadni nem 
szabad, s hogy a keresés könyitése végett, minden ülés tárgya margína- 
liter kiczimeztessék. (A tetleg gyakorlott sajtó szabadsága, — mellynek 
párja nincs, hol censura létez — tehát ismét a régi sorvasztó járomba 
önként visza taszitatott egy két csinos beszéd iránti neheztelés miatt.)

0 K ö lc s e y ,  VI. k. 100. s köv. 1., VII. k. 153. s köv. 1.
7 Ezekre vonatkozólag v ö. K ö lc s e y , VII. k. 163., 165. 1.
8 A  márc. 9-i és 11-i, 26. és 27. országos ülések hivatalos jegyzőkönyveit I. 

J e g y z ő k ö n y v ,  I. k. 276. s köv. 1. — V. ö. K ö lc s e y , VII. k. 163., 165. s köv 1
“ I r a to k ,  I. k. 102. s köv. 1.
10 Kiki tudja, hogy a földhasználati tárgy főkép a nemesi rend ön hasznai

nak nemes megtagadásával s kész engedményeivel intéztethetik el. (I r a to k , I. k. 
106. 1., J e g y z ő k ö n y v ,  I. k. 307. s köv. 1.)
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C)

Az urbárium 3-ik törvényczikelye11 Martius 4-étől Martius 13-áig 
bézárólag az Irtásokra nézve Majthényi (Hont) és Gróf Andrássy — a 
bormérés iránt pedig Szabó (Győr) és B. Prényi Előlülésök alatt történt, 
de sok ízben (mint tudósításainkból látható)12 félben szaggatott felvételé
nek resultatuma ez:

[ÍJ Az l-ő §. első pontjának az országos küldötség szerkeztetése 
szerint három tárgya van.

a.) Hogy a postfundualitásba13 beszámított irtásokon kívül mind ma 
gához veheti a földes úr, b.) hogy a magához váltottakat tetszése szerint 
használhatja, c.) hogy a jobbágyok kezénél maradottaktól minő adózás 
vagy datia fizettessék, szabad alkura bizattassék.

Itt tehát az a.) pontra nézve sokan azt kívánták, hogy a Theresia
num Urbárium béhozatala előtt is a jobbágy kezénél volt irtást 
vagy azokat, a mellyek in meliorem subsistentiam coloni az urbarialis 
tabellába bé írattak, mások hogy azt a mit 32 év ótia használ, mások ismét 
hogy mind azt a mi köz adó terhe alá ment, szintén mint a postfun- 
dualitásha bészámitott irtásokat viszaváltani ne lehessen. Végtére hosz- 
szasz vitatás után igy álitatván fel a kérdés: ha váljon a postfundualitásba 
bé ment irtásokon kívül van e még oly neme az irtásnak mellyet visza 
nem válthat a földes Űr?

- Arra hogy van: voxolt 13 vármegye: u. m. Pesth, Poson, Baranya, 
Komárom, Somogy, Tolna, Veszprém, Békés, Csanád, Csongrád, Krassó„ 
Temes, Torontál. Sopron is azon értelemben volt, de a voxoláskor nem 
volt jelen, nem külömben a Jász Kún, Hajdú kerületek, s a kir. Városok, 
arra hogy nincs voxolt a többi 35 vármegye és Horváth ország.

A b.) pontra némellyek azt kívánták, hogy ha a földes úr meg
egyezésével szállitattak irtásföldre a parasztok, mások hogy ha a földes 
úrnak, valamely datia elfogadásával bizonyított consensusa mellet irtot
tak az uraság fundusán, mások ismét hogy mindazt a mi már köz adó 
alatt volt, hogy ha a földes úr magához váltja, majorság föld gyanánt 
ne használhassa, hanem tartozzék sessionalizálni, ezen indítványok is 
voxok töbségével mind félre vettettek.

A c.) pontra ezen szavak helyett, penes liberam cum Dominio ine
undam conventionem“ Borsiczky ezeket javallottá „penes depensionem 
census hucdum praestari soliti“ i— egy vox többséggel ez is elvettetett.

Még azon 4-ik kérdés is támadt, mit kellessék az alatt érteni hogy 
„exstirpaturae postfundualitatem ingressae“ — némellyek igy kívánták 
változtatni: constitutivum sessionale, mások úgy magyarázni, hogy nem 
csak a jobbágy, de a sellér kezénél lévő postdonalis föld is, mások ismét 
hogy az is mi az urbárium béhozatala alkalmával in meliorem subsisten
tiam adatott, a postfundualitás alatt értettessék. De mind ezen módosí
tások is 27 voxal 23 ellen (Horváth Országot is a vármegyékhez számítva) 
elvettettek, s az l-ő §. eiső pontja egész végig t. i. recident dispositio
nem'4 meg hagyatott, a mint az Operatumban van.

u  A jobbágynak a telek haszonvételén kívüli hasznairól szól. (P ro ie c lu m  
20. 1., M o d ific a tio n e s , 5. 1.)

12 V. ö. 203. 1. — A márc. 5—13-i kerületi ülések úrbéri tárgyalásaira v. ö. 
K ö lc se y , VII. k. 159. s köv. 1.

1:1 A telek utáni állományba.
11 P ro ie c tu m , 20. 1.



A következő pontra nézve ezen kérdések fordultak elő:
1) Minő irtás az mellyet a földes ur ingyen, s a béfektetett munkának 

megtérítése nélkül elvehet? az Országos küldötség szerkeztetése azt 
tartja, hogy mind azt a mi „citra tacitum aut expressum Dominii consen
sum vel eo plane reclamante irtatott, ingyen elveheti. Hosszú vita volt 
a felett, mit kellessék a tacitus consensus alatt érteni, sokan úgy véle- 
kedtenek, hogy valamely datianak, legyen az terragium vagy kilenczed, 
vagy robot, elfogadása, consensusra mutat, mások azon külömböztetést 
tették, hogy az erdő iránt hozott 1807 előtt tett irtást csak úgy vehesse 
el a földes úr, ha meg tudja bizonyítani hogy specifice eltiltotta a kérdé
ses irtást, 1807 után pedig a bizonyítás terhe már a jobbágy nyakába 
háromoljék, s hacsak nem bizonyítja hogy földes ura tacite vel expresse 
consenserit, ingyen veszítse el,15 végre a többség abban állapodott meg: 
hogy semmi epochát sem kell felállapitani, és csak azon irtásokat szabad 
a jobbágytól ingyen elvenni, quae reclament e Dominio fuerant effor ma
tae, e szerint tehát azon szavak, quae citra tacitum aut expressum Domi
nii consensum vel eo plane ki hagyattak, ia szerkeztetésből, s jött helyet 
tök quae reclamante Dominio. Hasonlóul azon pont 4-ik s 5-ik soraiból 
(a Weber posonyi kiadása szerint szóllok, a melly in folio van) ezen 
szavak: penes tacitum aut expressum Dominii consensum efformatae 
sunt kihagyatván jőnek ezen szavak: non reclamante Dominio, nulla 
prorsus temporis habita reflexione adusque efformatae fuerant.

A §. folytában zajos vita támadt a felett, szükség e bővebben meg
magyarázni, hogy mi az a legitime inhaerens summa, mellyet a földes úr 
megfizetni tartozik, a redactio azt tartja hogy vagy a földes úrral az 
irtás alkalmával tett conventio, vagy ha eladás jött közben, a fassionalis 
summa határozza meg a kiváltás bérét, ahol pedig sem conventio, sem 
eladás közbe nem jött, ott bírói becs mellet lehessen kiváltani. Itt azok, 
kik az usufructuationak szabad adásvevésc ellen voltak, mindenkoron 
csak a kikötött summát, vagy a béfektetett munka becsárát, mások 
elleniben azt kívánták, hogy be lévén már a haszonvételnek szabad adása 
vevése hozva, minden embernek egy tekintetbe kell jőni, s a jóiparkodó 
gazdát, azért hogy ő nem adta el földét, büntetni nem lehet, a haszon
vétel értékének elvesztésével; és így ha eladás jött közben, a fassionalis 
summát, ha nem jött közben, nem csak a béfektetett munkának, hanem 
a föld használatának is becsárát fizettetni akarták, — ezen kérdés iránt 
maradt a többség a redactio mellet, és így valamint a legitime inhaerens 
summa, úgy a persoluta judiciali aestimatione homályosan maradt.

Végre pedig azon utolsó kérdés iránt, ha a kiváltáshoz fizetendő 
summából le kell e a superficiesnek vagy a földből vett haszonnak 
húzatatni? —■ melly re az Operatum azt feleié hogy igen is, — a többség 
úgy állapodott meg hogy sem a földes urnák tett adózás, sem a super- 
ficiesből (területből) sem a földnek használásából vett haszon, szám
vetésbe nem jő, s azért a pont vége felé ezen szavak: praestationum 
item a singulo jugero factarum, — és ismét: super eo: an, et in quantum 
exstirpans mercedem laboris sui per desumptionem superficiei vel 
usumfrüctum nefors compensatam habeat? a szerkeztetésből ki 
hagyattak.

2 1 S 1833 MARCH’S 4 — 13. KERÜLETI ülések

15 Az 1807. évi 21. te. 18. §-a szerint a jobbágynak nem szabad a földesúr 
engedélye nélkül erdőt irtania, mert különben ura az ilyen területet ellenszolgál
tatás nélkül visszaveheti tőle.
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Az 1-ső §-nak harmadik, vagyis utolsó szakaszában semmi változ
tatás sem történt, s az irtásoknak nevezetes kérdése, e szerint elintéz- 
tetett.

[II.] Következik az urbarialis bor mérés kérdése a 3-ik art[icu]lus
2-ik §-ussa.

Itt az első pontra nézve különösen Csongrád Vármegye, ezen sza
vakhoz, rusticanae Communitati, hozzá tétetni kívánta, hogy colonicali 
nehogy az alföldön, majorsági területekre szálitott, dohány sat. ker
tész gyarmatok, a bormérés igazát magokra is értsék, itt már heveseb
ben kezdett szóba jőni, a mit Márjássy eleitől kezdve vitat, t. i. a fel
földi urbarialis, és az alföldi pusztai birtok közötti kölcsönösség, de 
még nem lévén helye a vidéki harcznak, N ovak Békési követnek (ez 
egyike-a legliberalisabbaknak) azon feleletében, hogy azon kertész szál 
litványoknak a földes úrral kötött szerződés szabb határt, s nem tartoz
nak urbarialis ellátás alá, a többség megnyugodván, maradt a redactio.

Hosszú vetélkedés volt a bor mérés módja felet, — némellyek ezen 
jogot mindég kibéreltetni kívánták, — mások az urbarialis korcsmák 
számát p. o. minden két száz ház után egyre meghatároztatni kérték, 
Horváth Ország és Posega eddigi szokásukat, melly szerint kivált a 
hegyes vidéken fekvő falukban, hol a házak negyedórányira vannak 
egymástól elszórva, minden jobbágynak házanként szabad volt a 
korcsmáltatás, meghagyatni; mások ezt a magyarországi felvidékekre is 
kiterjesztetni, Békés vármegye pedig magát is hasonló szokásban meg
hagyatni kérték, némellyek annyi urbarialis korcsmát, mennyi urasági 
van, mások pedig egészlen a község tetszésére engedtetni, mások végre 
a törvényhatóság elítélésére bízatni kívánták, — a többség maradt a 
redactio mellet melly a tsapszék szám meghatározását, az úr, s jobbágy 
közötti szabad alkura vagy urbarialis per útjára rendeli.

Zemplén, Sáros, s némely más vármegyék az urbarialis korcsmál- 
tatást cgészlen eltörültetni, s helyette más kedvezéseket adatni, kíván
tak, de siker nélkül.

A 2-ik pontban változás nem történt, a harmadikra elleniben meg
engedtetvén hogy az urbarialis korcsmáltatás egész ideje alatt, akár hová 
való bort mérhessenek, a második sorbol ezen szavak: si haec (t. i. vina 
promontorialia) intermedio tempore deficerent, kitöröltettek. Továbbá 
az országos redactio megengedvén a földes úrnak hogy ha alkalmatos 
korcsmahelye nincs, illendő fundust kibecslés utján elvehessen, a több
ség abban állapodott meg, hogy a kibecslés a 40 : 1-ae esetén túl tel
jeséggel ki ne terjesztessék, és igy itt is vagy szabados alku, vagy hason- 
értékü csere útján vehesse csak el a földes úr a szükséges belső fundust, 
annak okáért szerkeztetésből ezen szavak „per exaestimationem suo 
modo et ordine peragendam“ kihagyattak. Végre azon pont melly a 
tulajdon szükségre való borbévitelt csak a betegek és lakadalmasok 
számára engedi, azért hagyatott ki, mivel a bor mérés monopóliuma 
mellet, nem akartak még egy új t. i. a kénszeritett vevés monopóliumát 
felállítani, s a bévitelt akár tulajdon szükségre, akár kereskedés végett 
megengedni kívánták, azomban az utólso pont szerkeztetése alkalmával, 
a quaestus mellé hozzá tévén aut propriae necessitatis causa, — azt 
hogy in vasis, tinnis, urnis a többség meg hagyta, igy tehát még a sze
gény nyomorúlt betegnek sem lenne szabad a szomszéd helységben árúit 
jobb olcsóbb bőrből egy mészölyi hozatni, hanem tulajdon földes úra 
fanyar eczetes savóját kéntelenitetten drága pénzen fizetni. Azon sza
vak hogy: indicanda praevie Dominio inducenda quantitate kihagyat
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tak. Eddig mentek Martius 13-áig bézárólag, következni fog a pálinka 
kérdése.

A fő RR Martius 14-én végtére csak ugyan hajoltak a KK és RR 
kívánságaira, csekélyebb változtatásokkal — t. i. a királyi előadásokra 
adandó választ, s abbafoglalt előkelő sérelmeket értve — remélni lehet 
hogy már csak ugyan nagynehezen lesz egy felírás. A királyi lakás 
iránti felírásba is in thcsi megegyeztek.16 A Magyar nyelv még föl nem 
vétetett.

Jövő levelünkben következni fog a Fő RR vallásos ülése.
(Vége az Országgyűlési tudósítások első három hónapjának.)
Martius 15-én a Fő RR a Magyar Nyelv iránti fölirásba meg

egyeztek

25 .

a)
1833 március 9 

A főrendek ülése.
Tárgy: Λ rendek vallásos izenetének megvitatása. [I.] A főpapok 
ellenzik a kérdés felvételét. [II.] A konzervatív főurak külön vegyes- 
bizottság kiküldését kívánják a kérdés tanulmányozására. [III.] Az ellen
zékiek a királyhoz való felküldés mellett vannak. Többség: külön 

vegyes bizottság kiküldése.

b)
A március 11—18 közötti napok eseményei röviden. A rendek a 
vallásos izenetet visszaküldik a főrendekhez és kérik pontonkénti fel
vételét. A főrendek viszontizenete a magyar nyelv, a felirat, a királyi 
lakás és a junctim tárgyában. A főrendek felveszik pontonként a vallá

sos izenetet és bizottságot küldenek ki tanulmányozására.

a)
9-ik Martiusi országos ülés — a főrendeknél.

A N ádor értesíti a fő RRket hogy jelen tanácskozásuknak tárgya  
a vallásos sulyok iránti izenet1 lészen, ennek három része vian: első 
azon közönséges szempont, mellyből a RR. ezen tárgyat felterjesztétni 
vélik. 2-ik a sérelmek és súlyok, az orvoslás és az 1790:26. cz[ikkelyj 
bővebb kifejtése tekintetéből hozzá adott javallatokkal, 3-ik rész az 
új kivánatok, postulata. Figyelmezteti a fő RRket ezen dolog fontos
ságára, s felszóllitja hogy a kényes tárgyat nehezíthető minden mellékes 
kérdések elmellőzésével, szorossan a tárgy érdeménél maradjanak, s a 
közönséges szempont részét tevő három első §-usokat olvastatni ren
deli. Méllyé k Plathy ítélőmester által fel olvastatván0̂

a)  A fogalmazvány innen Kossuth szerkesztőtársának, Orosz Józsefnek a^kézirása,JKossuth néhány 
közbetoldásával.

10 Részletesebben olv. 227. s köv. 1.
22 Iratok, I. k. 115. 1.
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[I.] A pécsi püspök (b. Szepesy) négy okból nem akar ezen izenetek- 
nek további vitatásába bémenni. 1-ör foglalatja ellenkezik világos tör
vényeinkkel, 2-or a jelen országgyűlésnek czéljával, 3-or a diaetalis 
praxissal, 4-er a jelen országgyűlésen előfordultakkal. Az elsőre nézve 
számos törvényeket idéz elő s azokból egyes czikkelyeket olvasgat, 
mellyekből azt hozza ki, hogy tulajdonképen csak a Praelati, Magnates 
et Consiliarii képezik a diaetát és hogy előbb az iniciativa a mágnások
nál volt; ez után másokra megy átal mint p. o. az 1495 : 25. és 26. ez.,2 
a 7 : 1723.3 Ulászló 2 decrfetum] 9 art[iculus]4 onnan átalmegy az 
1790/1 : 13. és 12.5 és az 1825/7 : 5.e czikkelyeire, és hosszas előadásának 
resultatuma hogy a királyi előadásokon kell kezdeni a diaetát. Még 
hosszabban fonja ki a másik pontot, leginkább az 1825/7 és az 1830-i 
napló könyvekből; minthogy ezek szerint a jelen országgyűlése egyedül 
az országos munkálatok felvételére rendeltetett, a kérdéses nehézségek 
pedig a literariumban és religionariumban fordulnak elő, nem lehetnek a 
mostani tanácskozásnak tárgya. Nem rövidebb vala a harmadik pontnak 
lemotolázásia. 1791 óta mindig országgyűlési vegyes kiküldötség szedte 
rendbe az országos sérelmeket, ezt számos példákkal bizonyítja be. A pro
testánsok sérelmeit illetve, emlékezteti őket az 1825/7. naplónak 1061. és 
1062. lapjaira, hol a KK a már Ö felségének előterjesztett panaszaikra 
minél előbbi k[egyes] válaszért könyörögnek;7 nem különben a múlt or
szággyűlési 308. 465. és 510-ik lapjaira emlékeztet.8 Hol több az elfogadott 
vallás, ott igen kényes a hitbeli elveknek vitatása. Azon kívül a postula- 
tumokat a sérelmektől el kell választani, szintúgy a törvény hozó hatal
mat a bíróitól, mert máskép mire volnának a törvény székek, ha itt 
akarnék megbírálni az ily eseteket. De ha ezen sérelmek egyes esetekre 
alkalmaztatnak, igen sokszor egész formájokból kivetkeztetnek. Sérel
mek rendes összeszedése csak Deputatióban történhet. Azonkívül, 
valamint eddig szabad volt az accatholieusoknak könyörgéseit ő felsége 
ebbe terjeszteni, úgy most sem tiltatnak el tőle. Olyan kivántathatik, 
mi a törvények ellen van (itt a szónok elveszti előadásainak fonalát; 
megakad, s nehány perczenetig sem elő sem hátra) i— — mivel tehát 
ide sem annak idején, sem helyén ért az izenet, nem lehet felőle tanács
kozni. A negyediknek bebizonyítására az egész jelen országgyűlésének 
történeteit előszámlálja. Mindenek előtt elsöbséget adni akartak a KK 
a preferentiáléknak, e végett már 7 hetek előtt vegyes kiküldötséget 
kértek, melly azonban még most sem neveztetett ki; de ezen előleges 
sérelmek között híjába kerestetik a vallásbeli tárgy és ezáltal magoknak 
zárták bé az utat. Azután már magok határozták meg a tárgyak sorozat- 
ját t. i. az urbáriumot], comissfariaticumot] és Contributionalet, és

- A  25. te., amelyet már gyakran idéztek az előzőek során, a királyi tanács 
tárgyalásairól szól, a 26. te. szerint az országgyűlésre a főurak, főpapok és neme
sek valamennyien meghívandók.

3 Az országgyűlések nyugalmának biztosításáról.
4 Nyilvánvalóan elírás mivel az 1495. évi decretum 9. cikke nem ország

gyűlésre vonatkozik.
5 Az országgyűlések tartásáról, s a törvényhozó hatalom gyakorlásáról.
* Az országgyűlések háromévenkénti tartásáról.
7 Az 1827. ápr. 3-án felterjesztett gravamenek között a consistoriumokra és 

a vegyes házasságból származó gyermekekre vonatkozólag.
8 Az 1830-iki országgyűlés írá sa i n a k  id. lapjain az országos bizottság által 

összeírt vallásügyi sérelmek, a kerületi ülésekben reájuk tett észrevételek és a 
főrendek válaszai olvashatók.



2 2 2 1 8 3 3  MÁRCIUS 9. FŐRENDI ÜLÉS

ezáltal kijelelték a tanácskozásoknak ösvényét. A literarium, religio- 
narium és publicopolitieum, a hová tartoznak e sérelmek, magok a KK 
által továbbra hagyattak. Ezért az izenetnek többi foglalatját nem 
kívánja felolviastatni, hanem azt a vegyes kiküldötségre utasittatni 
akarja, mivel a törvények és a szokás a tanácskozások rendét már meg
határozták.

Ezen vélekedésben osztozkodtak minden püspökök, majd rövidebb, 
majd hosszabb előadásaikban. Nevezetesen a két Érsek, Böle a 
szombathelyi, Juranics a győri, H orváth a fehérvári, L aicsák a nagy
váradi püspökök, röviden. De hosszabb beszédeket tártának Vurum a 
nyitrai p[üspök] ki többek között a catholicusok köz fájdalmát említi, 
mellyel azon vallásuknak, ímellyet bölcsőjük óta követtek, elveit kifor
gatva, és helyettök olyanokat felálitva látnak mellyek lehetetlen hogy 
szívókét irtózással (horrore) ne töltsék. Fentartja ő magának ezen állí
tása bebizonyítását, midőn a dolog annak utján és idejében a tanács
kozás alá kerülend. A küldötség sokkal nagyobb malatiával fogja azt 
elővenni, és a mindenfelőli megvizsgálás után majd elválik, mellyik 
sérelem alapos vagy nem? Még hosszabb oratióban ismételte Scitovszky 
a rosnoi p[üspök] a mondottakat, megjegyezvén, hogy mindig előbb 
pro aris harczoltak eleink, azután pro focis. Leginkább a békesség 
tekintetéből kívánja a dolgot a küldötségre útasitatni. Nagy hévvel és 
számos citatiókkal kelle most ki Jordánszky a Tinniniai p[üspökj. Ha az 
egyesség a KK czélja, az erre törekedést a hitnek ministerei, juxta jus 
bonae existimationis leginkább magoknak tulajdoníthatják. De mivel 
királyaink szándékaira hivatkoznak a KK, szükséges ezekből valamit 
előidézni; itt olvassa az l-ő Ferdinand alatti 1550. azon czikkelyt, hol 
a romana ecclesianak kirekesztő jus adatik.0 Sőt még a pacificatioban 
is láthatni a romai catholica hitnek principatusát, — (itt megint olvas 
1608 és több czikkelyt.) Sőt II. Josefnek 1782-i edictumában sem talál- 
tatik azon indifferentismus, mellyre czéloznak a KK, mivel nyilván 
mondatik ott, quod unicam catholicam religionem praedominante 
akarja a felség.10 Ez az 1793-i 26. April 10151. szám alatti edictumban is 
találtatik.11 Az izenetben felállított elvek nem csak fájdalommal töltik 
a püspökök sziveiket, hanem még egy uj confessiora, a posonyira, is 
vihetnek. Szusits püspök nem foghatja meg, miért sietnek ezzel oly
annyira a RR holott most sem Bethlen sem Bocskay, sem Rákóczy nem 
áll a hátunk mögett. Erre ia N ádor azt jegyzi meg, hogy ő nem szokta 
ugyan félbe szakasztani a szónokokat, de figyelmezteti a püspököt a 
jelen tanácskozás korlátáira. Nem szükséges a régiekre visszamenni, 
mivel itt csak az 1790/1 : 26-on van a szó, és meg kell vallanunk hogy 
minden pacificatiók ellenére az accatholicusok jusai csak ezen törvény 
által álapitattak meg tökéletesen.

" Valószínűleg a 16. articulust, amely szerint a világiak engedelmeskedni 
kötelesek a püspökeiknek hitbeli dolgokban.

10 Mind az 1781 okt. 24-i türelmi rendelet, mind pedig róla szóló hivatalos 
újságcikk, amely a kabinetirodában készült, dominans religio-nak nevezi a kato
likus vallást.

11 A  leiratot a helytartótanács Torna megyéhez és a rozsnyói püspökhöz 
intézte, elrendelve három, a katolikus vallást elhagyni szándékozó férfi hat heti 
oktatását. (Orsz. L e v é l tá r ,  H e ly ta r tó ta n á c s ,  Dep. Aug. et Helv. con,f. addict, fons 
105. nr. 3.) A rendelet fogalmazványa nem tartalmaz az említetthez hasonló ki
fejezést.
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A váczi p[üspök] ( N ádasdy) szinte hosszas beszédjében a már elő- 
hozottakat ismételi, nem különben K opácsy a Veszprémi és B elánszky 
a Besztercebányai püspökök; de mindnyájokat felűlhaladá a szathmári 
p[üspök] H á m  ki egy félóránál tovább tartott dictiójában nem sok újat 
mondott, kivévén azt, hogy miután egy Atyánk vagyon, szükséges hogy 
mindnyájan egy anya t. i. az anyaszentegyház keblébe visszatérjünk. 
Végre P alugyai a kassai püspök, ékes és szépen előadott beszédjében 
a clerus jusait, hogy minden védeszközeiket előhozhassák, erősen 
pártolja. Kívánja ugyan az egyetértést, de nem a törvények által kitű
zött határokon túl.

[II.) A világiak közül vezér vala a T árnok, kinek véleményére is 
sokan hivatkoztak. A törvények és a szokásból hozott erősségeken 
kívül, leginkább azt vitatta, hogy ezen sérelmek nem terjesztethetnek 
fel ily általánosan, hanem előbb szükséges specifice rostálni őket. 
Ez sokkal nyugodtabb elmével és nagyobb körültekintéssel történhet 
a Deputatioban, mint in pleno. így volt ez mindég minden fontos 
országos nehézségekkel. Valyon 1830. kisebb volt e a más vallásuak 
cránti szeretet, és még is deputatiora utasittatott a tárgy.12 De a KK 
által kívánt úton egy szempillanattal sem gyorsassitatik a dolog, mert 
itt csak egyes eseteken épült sérelmekről van szó, mellyeket a fő 
RR is tudnak; ezen sérelmek csak a törvény által orvosolhathatnak, 
ennek sanctiora van szüksége, ez pedig csak a Diaeta végén történhet, 
így tehát vétessék fel a tárgy a minél előbb kinevezendő vegyes kikül- 
dötség által véglegesen. Így mellőztethetik el minden más kép alig 
kikerülhető indulatosság.

Ezen véleményhez tökéletesen állottak a B án, g. Z ichy-F eraris, 
g. B athyanyi Imre s az unghi főispány L ányi. A z aradi főispán, O rczy 
még a mondottakon kívül, nem akar per excerpta dolgozni. A fő j.ov.ász- 
mester azzal dicsekszik, hogy az előbbi vármegyéje s a mostani is oly 
magyarok, hol hosszabb tapasztalása szerint a vallásbeli sérelmek szá
mosok és szinte örökösek. De mivel a KK által kívánt úton nem segít
hetünk rajtok, a Tárnok ő  Ex[cellenciájá]hoz csatolja magát, annál is 
inkább, mivel az izenetekből látja, hogy mintegy 15 sérelmek fordulnak 
elő és minden vallásbcli Resolutiok vitatás alá kerülendnek s cassálva 
lesznek. Ez ex professo csak Deputatio által történhet. A fiúméi guber
nátor Ö rm ényi a Tárnok és a nyitrai püspök nézeteiben osztozkodván,, 
büszkélkedik, hogy Magyarország Európában legelső vala, melly béke 
idején, vér nélkül az 1790/1 : 26. t. c. hozta; holott a kévéi Anglia csak 
nehány évek előtt nagy küzdések után juthatott a vallásbeli szabad 
sághoz.13 A körösi főispány B edekovics csak leginkább a formáról gon
doskodik és irtózik -annak egy constitutionalis országban leendő felfor
gatásától, és kivált nálunk -most, hol az organicus diaeta küszöbén állunk. 
A barsi főispány K-eglevics azáltal, hogy az oly kegyes k[irály i] előadá
sokra 3 hónap alatt nem készítettünk felírást, a nemzeti becsületet, ezen 
legdrágább kincset, Európa szemeiben veszedelmeztetve látja. A kikül- 
dötiség által a sérelmek el lesznek választva a dogmáktól, mellyek csak 
zsinatnak tárgyai lehetnek. Hol kevesen vannak, sokkal nagyobb 
malaciával vitetik a tanácskozás; a tárgy pedig egy nappal sem hátrál-

12 A gravamenek összeírására kiküldött bizottság munkálatát 1. az ország
gyűlés írá sa i közt, 299. s köv. 1.

13 Az emancipáció-bili 1829-ben biztosította a katolikusok polgári egyen
jogúságát.
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tátik ez által; a deputatio pedig minél előbb neveztessék. A gömöri 
főispán A lmásy a nehézségek között olyanokat talál, mellyekbe mint 
catholicus lehetetlen ereszkednie. Mi fog történni? az, a mi 1790-ben 
az az, hogy semmiben sem egyezhetnek. A verőczei főispány Szegedy 
szükségesnek véli, hogy a sérelmek előbb a pacificatiokkal és a fenálló 
törvényekkel combináltassanak ez pedig in pleno nem történhet; de 
in generalitate sem lehet béereszkedni, hanem specificumra kell min
dent vonni. B. P ongrác/  pedig az anteacták hijánvát látja. A komáromi 
administrator ifj. N ádasdy Leopold csak exmissis exmittendis akarja a 
felterjesztést; öszve vannak keverve; mert egy része a protestánsok 
sérelmei; a másik a catholicusok postulatumai, a harmadik Horvát 
országot érdekli. Jobb ha ezek az országos kiküldötség által előre rendbe 
szedetnek, mint hogy hosszas vitatások következésében vissza s ismét 
vissza küldetnek. Békésnek főispánya Lánczy különséget lát a mostani 
és múlt diaeták között; ama félbeszakasztatott, a mostani oly hosszas 
lesz, hogy nincs ok, mért ne lehessen hatszor is repraesentálni e tárgy
ban, ha szükségesnek fog találtatni. Ezen véleményben van a zágrábi 
Püspök A lagovics is, a torontáli Főispán G hiczy pedig csupán azért 
kiványa a deputatiót, hogy az indító okok pro ct contra adathas
sanak elő.

Az országbirája velős előadásában négy nézetekből veszi okait,
1-ör a törvényekből, 2-or a szokásból, 3-or a dolgok siettetéséből, 4-er 
a keblek egyeztetéséből. Beszédjének folytában az iniciativáról azt 
mondja, hogy maga harczolt mellette a múlt országgyül[ésen] és egy tőle 
nagyon tisztelt tagnak, (B. ötvös főpohárnoknak) ellene mondott, mivel 
a Vármegyei követekben utasításaiknál fogva, a közvélemény képviselő- 
jit tekinti. Ezt ő becsüli, de annyira nem kívánja kiterjeszteni, hogy 
a másik táblának minden befolyása nélkül, előbb a kerületi, azután az 
országos ülésekben végzések tétessenek. Hallatik, hogy 700 ezernek 
(a követek küldőinek) által ellenében az 500 (a fő RR táblája) semmi 
tekintetet nem érdemel; ez figyelmeztette őt és kérdi, valyon tulajdon
képen az egész országot repraesentálja e a másik tábla? Már maga a 
törvényczikkelyeknek a kerületi ülésekben kidolgoztatása minden köz
vetlen befolyásból rekeszti ki a főrendeket az előleges kidolgozásban. 
Noha azokat, mellyek máshol történnek, nem tanácsos itt előhozni, 
még is a protestánsok 3 milliónyi számáról hozott erőségre az az egye
nes felelet, hogy a másik számosabb felekezetnek lelkiismerete is tekin
tetet érdemel. Vannak az izenetben oly elvek, mellyeket a szónok 
általában el nem fogadhat, noha minden intolerantiatól távol vagyon, 
a minek egész élete folyta tanú bizonysága; de az indifírentismust sem 
pártolhatja. Kívánja hogy a kiküldötség, hol a fő táblának is befolyása 
van, az egész tárgyat előlegesen minden részrehajlatlansággal a törvé
nyek, szokás és praxis szerint felvegye.

Mind ezen előadások, a főlovászmesterét és az aradi főispánt 
kivéve, deák nyelven folytának.

[III.] E véleményeknek azonban nem kevés ellenzői, leginkább a 
Regalisták közül valának. Mindjárt a pécsi püspök után emelkedők 
g. Széchenyi István, ki a Nádor által kitűzött határokban maradni 
kívánván, noha az előtte szólló azokon igen túl vágott; csak röviden 
arra nyilatkoztatta magát, hogy noha nem nagy barátja annak, hogy a 
főtábla szóról szóra hajoljon a KK minden kívánságaira; de inkább mint 
ezen tárgy nem vétetnék tanácskozásba, kívánná hogy egy szót sem szól-
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nának a főrendek és egyenesen küldenék Ö felsége elibe a felírást. 
A Nádor előbbi intése következésében nem is kíván az egyesség ked
véért a bécsi s linczi békekötéseknek, s az 1790 : 26-nak fejtegetésébe 
ereszkedni, mivel praxisban igen sok történik a praeter et contra legem. 
De a Nádor a pesti vármegyegyülésén szivrehatólag adta elő, hogy ha 
a törvény csak egy hajszálban sértetik is, az egész alkotmány vészéibe 
jön. Bizonyos, hogy meg vannak sértve törvényeink. Ezt most meg- 
pendítni volt e jó, vagy nem? nem vizsgálja hanem csak arra emlékez
tet, hogy három millió vár erre. Ezért kívánja hogy vétessék elő. (Han
gos éljen! követi a lelkes szónokot.)14

Gróf F ekete arról a mi előbb vóit, nem kíván szóllani. Óhajtotta 
ugyan, hogy a deputatio utján ment volna a dolog szokás szerint. 
De már több napig, hétig tanácskoznak effelől a RR kerületi s országos 
ülésekben. Ezt most tanácskozás nélkül vissza küldeni s az országos 
küldötségre utasitni szinte annyi volna, mint ha a Curia egy a törvény
székeken keresztül ment pert tanácskozás nélkül visszaküldené. Ha van
nak- postulatumok a sérelmek között, el lehet azokat választani, de bele
menni szükséges.

Gr. Vav azt hogy a felelet elkerültessék és mind az mit ezen 
gyönyörű izenet magában foglal, elmellőztessék, minden erejével tartóz
tatni fogja. Itt azt és csak azt jegyzi meg, hogy a k[irályi] előadásokba 
már bémentek a KK hogy az előleges sérelmekbe már beléereszkedtek 
a főrendek. Mint egy magyar megyének magyar főispánya örömmel 
tapasztalá, mint öleli magát, mint szorítja egymást rokon kebelhez a 
külön vallásu nemesség. Hasonlót óhajt a törvényhozó testnél. Fogad
tassák el az izenet.

Gróf K árolyi György: E fontos tárgyban, melly 3 millió atyánkfiái 
polgári sorsát érdekli, csak abban állanak észrevételei, hogy valamint 
a tűredelmességnek barátja, úgy gyűlölnie kell a vallás szentségét 
fertőztető visszaéléseket, mellyek az izenetben említetnek. Az 1608-i 
törvény, a bécsi s linczi békekötések és végre az 1790 : 26. ellen csak
hamar a kormánynak explanataria Resolutiói érkeztek, mellyek boszon- 
kodással és szégyennel töltenek. Csak ugv lehet segíteni, ha ezen 
resolutiók megsemmisítetnek és a vallás közti egyenlőség de facto 
helyre hozattatik. Egy hazának fiai egy szabadsággal bírunk. Tegyük 
e törvénysértést sajátunké, mert magunk jusa az 1790 : 12. tc.1& meg van 
sértve. Vegyék a főrendek bölcs tanácskozások alá az izenetet, a melly 
ha igy küldetik vissza — bár rossz jósló legyen — sok kedvetlen vitákra, 
idővesztésre és a czéltól elvonzó resultatumokra adand alkalmat. 
(Éljen!) A nyitrai püspök állításának hogy az izenet elvei irtózást okoz- 
tanak a catholicus keblében, ellenmond, mivel csak pápista követek 
voltak azok, kik e tárgyat felvették, és vitatták; azért fel nem lehet 
tenni, hogy ez comittenseiknél irtózást okozhatott volna.

Báró V ay szokott ékes szónoksággal pártolja hasonlóul az (zenei
nek felvételét, és nevezetesen az 1825-i példára hivatkozik, hol nem ily 
országos tárgy, hanem csak Sopron vármegyei egyes embernek sérelme 
a szokot gravaminialis útból kiragiadtatván, a felség elibe terjesztetett,1*

14 Zichy: Széchenyi beszédei, 109. s köv. 1.
15 A törvényhozó hatalom gyakorlásáról.
16 Sopron megye gravamenc szerint Schweitzer József derecske! jobbágy 

boroshordóját Hg. Esterházy lackenbachi provisora lepecsételte, hogy a bor 
e'adását megakadályozza. (Az 1825/7. é'-i országgyűlés Jegyzőkönyve, VT. k. 
239. 1., Írásai, 1571. 1.) 15

15 K ossuth: O rszággyűlési tudósítások I.
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ki nem a tárgy nagyságát, hanem igazságát szokván fontolóra venni, 
különös választ adott reá.17 Egyesség nem lesz addig, mig e tárgy itt 
tanácskozás alá nem vétetik.

Hasonló véleményben valának a krassói főispány G vüiiky, 
gr. Bethlen Domonkos, öregebb és ifjú b. Jeszenák, gr. K olonics, 
herczeg P álffy , gr V iczay Károly, báró Ζ λυ és gróf N A kó is.

Gróf E szterházy Károly nem azt gondolja tekintendőnek, ki mit 
hiszen, hanem hogy egy hazának fiai vagyunk. Lesz talán az az idő, 
hol ők is bizonyitandják hálájokat. Főczél az egyetértés.

A lelkes gróf W aldstein János finom udvariasággal, de logicájának 
éles fegyvereivel czáfolja meg a főlovászmestert és az aradi íőispányt. 
Ékesen folyó előadását még a pápa példájával is támogatja, a vissza
küldés által okozandó scandalumra figyelmezteti a főrendeket és tör
vényeken fenekülő nemes beszédjét azzal fejezi be, hogy adjuk az 
Istennek mi az Istené, a Királynak mi a Királyé, de ne tagadjuk meg 
a nemzettől azt, mi törvények által annak sajátja.

Gróf Szapáry Ferencz szabadon és bátran kimondja hogy valamint 
az egyeséget hazánk legnagyobb hasznának tartja, úgy károsabb dolgot 
nem lát, mintha ezen izenet visszaküldése által a meghasonlás magva 
hintetik. A Statusnak mindegy a polgár akár mit hisz; de ha a segede
lem csupán a segedelem formája miatt elmaradna, igen szomorú lenne.

Most álla fel h. W esselényi és valódi classicus beszédjében, melly- 
nek velős kivonatával tisztelt olvasóinknak a jövő számban kedvcs- 
kedendünk,18 a tárgyat egészen kimeríti.

Miután még néhány ellenvéleményüek az izenet visszaküldése mel
lett szólották volna, komor tekintettel emelkedék még egyszer a láng
eszű gr. Széchenyi István; szavainak fergetegéből mindenfelé sujtának 
a villámok. Megcsalatkozott, úgymond, nem gondolván, hogy ezen tárgy 
annyi okoskodással fog vitattatni, s ezért kéntelcn még egyszer szól- 
lani. Tudta ő, hogy sokan azon ürügyei, hogy nem lehet per excerpta 
dolgozni, elő fognak állani, mint azt nevezetesen az aradi főispán is 
tévé. Nem bánja, ha tán kedvetlenül hangzik is szava, de ő ezt a leg
kisebb argumentumnak sem nézi, sem itt, sem máshol. Magok a k[irályi] 
előadások excerptákat foglalnak magokban, és ezen ház is utat mútatott 
erre, midőn a sorozásnál a Criminálét kivette a juridicumból. Ha tet
szik, lehet per excerpta dolgozni, ha nem tetszik nem lehet, Így a 
magyar nyelvnél nem tetszett az excerpta, s ezért vissza is küldetett 
az izenet, s e szerint majd fehér, majd fekete. A bihari főispány jobban 
gondol segíteni a catholicus atyánkfiain, ha sérelmei relegáltatnak 
(a főispán némikép meglepve azzal menti magát intercalariter, hogy 
csak a deputatio által akarja megvizsgáltatni; erre Széchenyi szinte 
intercalariter felel, hogy ő azt mindegynek gondolja.) így már külön
féle a kifogás. Hódol ő ugyan ő Exc[ellenciája] mély belátásainak de 
talán azon 3 milliók is belátják, hogy 42 évig semmire sem mehettek 
őszhajú gravameneikkel, mint azt tisztelt barátja (b. Wesselényi) 
környülálásossan előadta. Ö nem azon három millió tagja, de ha 
helyeztetésükbe teszi magát, úgy látja a főrendeket, mint olyan embert, 
ki jó házban lakván s bő asztalnál ülvén a szegényt s éhezőt továbbra 
biztatja, kinek egy óra várakozása is kínos. Igaz, hogy sok ember éhezik 
physical eledel után inkább mint moralis után; de még is, ha bár a

17 Az 1827 aug. 11-i királyi válasz az országgyűlés írásai közt, 1679. 1.
13 A beszéd szövegét nem tartalmazza a következő szám.
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jelen izenetben csak egyetlenegy sérelem foglaltatnék, be menybekiáltó 
volna azt elhalasztani; s ezen a világon, hol nem tudjuk, honnan jövünk 
s hova megyünk, másnak utat szabni akarni a legnagyobb vakságnak 
tartja. Jól esett ö  Exc[ellenciája]a fiumei gubernátornak az 1790 : 26-al 
előálni, s kérdezni, valyon dicsekedhetnek e más nemzetek ily tör
vényei? De mit mutat ez? nem mást mint hogy voltak nemeslelküek 
azon a diaetán, kik a sérelmeket orvosolni akarták. Nincs jogunk azért 
sokat kevélkednünk, és itt is kéntelen ama minapi franczia közmondást 
ismételni „L’insuffisance améne Varbitraire“ — vagy tán úgy volna 
okunk hátrameni, valamint sok régi katona elbizza s elhagyja magát 
régi babérja miatt, midőn hasznosabb azon ujoncz, ki csak most ipar
kodik előre. Csak azt bizonyítja az 1790 : 26. hogy nemes elszánással 
voltának eleink s arra int hogy alábbiak ne legyünk náloknál. Nem 
tudja, mere fog dűlni a töbség, reményű, hogy a főrendek igazság- 
szereteténél fogva fel fog vétetni, de ha mégis reményének ellenére 
visszaküldetnék az izenet; hogy ha némü öszveköttetése van ez életnek 
a másikkal, kívánja; maradjon mai tettének akkorra is nyoma, midőn 
többé nem létezend, s azért naplókönybe iktattatni kéri: hogy Széchenyi 
István ezen végzést minden erejével hátráltatta. (Hangos és huzamos 
éljen és moraj.)10

Erre a Nádor megjegyzi, hogy ezen utolsó kívánat a diaetalis 
praxis ellen van. Gróf Széchényi és B. Wesselényi véleményét még 
g. F estetics Leo és b. P ronai Albert csinos és lelkes beszédekben 
pártolták.

Mellyek után a Nádor melyfájása miatt csak nehány szavakkal arra 
fej ezé ki a töbség végzését, hogy az izenet vegyes országos küldötségre 
utasittassék, melly minél előbb (preferenter) lei fog neveztetni.0·1

b)

Ezen válasz20 Martius 11-én a KK és RRnek által küldetvén, az mind
járt Martius 12-én kerületi tanácskozás alá vétetett s Gróf Andrássy- 
nak és Pázmándynak indítványára teljes kíméléssel kerülve az initiativa 
jusának fejtegetését, rövid válasz határoztatott oly értelemben, hogy 
mivel a fő RR vétettek a forma ellen, s az országgyűlési praxist elhibáz
ták, kívánják a RR hogy izenetjöket belső érdemére nézve pontonként 
vegyék fel.21

Ezen válasz22 Martius 14-én kerületi ülésben, Martius 16-án pedig 
— a Personalisnak ki Bétsben betegen fekszik — távolléte miatt még 
mindég az allnádornak előlülése alatt országos ülésben megvitatatván,2* 
s álapitatván, a Fő RRnek által küldetett.

A fő RR pedig ugyancsak Martius 16-án által küldették a K. és 
Rendekhez az adresse és királyi lakás iránti viszont izenetüket.24 A kül
döttség szónoka K opácsy püspök, a magyar nyelv iránt egyszersmind

b )  I tt végződik O rosz kézírása.

1,1 Z ic h y :  G r. S z é c h e n y i  I s tv á n  b e szé d e i .  110. s köv. I. — S z é c h e n y i ,  IV. k. 
366. 1.

24 I ra to k ,  1. k. 114. s köv. 1.
21 O'v. részletesebben 232. s köv. 1.
22 I ra to k .  1. k. 115. 1.
23 J e g y z ő k ö n y v ,  I. k . 314. s k ö v . 1.
24 I ra io k ,  I. k. 116. s köv. 1. — V. ö. S z é c h e n y i ,  IV. k. 367. I.

15*
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szóval jelentvén, hogy ámbár a íő KK kinyilatkoztatott elveiktől el 
nem állanak, mind azáltal nem akarják hátráltatni, hogy ezen tárgy 
úgy a mint azt a RR. írásba foglalták, ő felségének elébe terjesztessék.25

Az adresse iránt immár csak enyire szállott a fő RR kívánsága: 
1) Az országgyűlésének cholera miatt lett elhalasztását törvénysértésnek 
ugyan továbbad is el nem ösmérik, s azért ezen kifejezést: cum legibus 
minime componi queuntem kihaövatni kívánják, de megegyeznek, tétes
sék jövendőre óvás, hogy országgyűlése a törvényes időn túl, a törvény 
szabta eseten kívül a kormány által el nem halaszta thatik. 2) Meg
egyeznek hogy az előkelő sérelmek tulajdon egy felírásban terjesztes
senek föl a kir. előadásokra adandó válaszai, csak azt kívánják, hogy 
a felírás textúrája forditassék meg, úgy hogy a mi most a felírás 
homlokán van, t. i. a preferentiálék, a felírás végére tétessék. 3) A junc- 
tim és a regressus iránt kevésbé lényes (wesentlich) módosítást javal- 
lanak. Más több felakadás nincs.

Martius 17-én kerületi ülés Rohonczy és Tisza előlülésök alatt, ezen 
viszonizenetek vitatás alá vétettek, a királyi lakás iránti stylisticai 
módosításait a főRRnek elfogadták egyet kivéve, melly elvet látszott 
sérteni t. i. longiori sua commoratione etc. mert a RR habitatiót és nem 
commoratiöt kívánnak. Az addres tárgyában a cholera iránti említésre 
nézve, anyit a töbség elhatározott, hogy módositatni fog a kitétel, de 
6 javallat közziil egyse fogadtatott el, s a végzésnek más napra kellet 
halasztatni.26

Martius 15-én s 16-án országos ülés előtt az urbiarialis legelő fontos 
kérdése27 került alkalmasint több napokig tartandó vitatás28 alá.^

Martius 18-án 11 órára volt ülés hirdetve a fő Rnél, de a püspökök 
zászlós urak és némely Főispányok conferentián voltak a Nádornál 
s e miatt csak 12 óra után kezdődött. Tárgya volt a vallásos izenet. 
Csak maga b. S z f . p e s y  pétsi püspök maradt meg azon értelemben hogy 
a tárgy pontonként fel ne vétessék, hanem gravaminalis vegyes küldött 
ségre útasíttassék. A végzés a lön hogy felvészik igen is a fő RR, de 
óvást tesznek hogy jövendőre hasonló tárgyakban a szokott deputatió- 
nalis út el ne mellőztessék. Már most a lévén a kérdés, mi módon veszik 
fel a RR? A N á d o r  kívánván a már létező meghasonlást eltávoztatni 
s a dolgot oly formába öntetni, hogy országos ülésben mentül kevesebb 
szóvitára legyen szükség, egy új útat, küldöttséget javallott, mely a 
kérdéseket elvekre vonva egyszerüzze. Ezen javallat ellen senki sem 
szóllott s a küldöttség kinevezteték. Tagjai: az Országbíró, mint elő’ülő, 
Kopácsy, Horváth, püspökök, gr. Vay Ábrfaháml, Lántzy Jósef, Gyürky 
Pál, báró Bedekovics főispánok; gr. Zichy Káról, b. Vay Miklós, 
gr. Battyán Imre, idősb b. Jeszenak.29

c)  Innen  a bekezdés végéig idegen kéz Írása. Az írással találkozunk a urátusok által másolt példányok
ban  is.

25 V. ö. Kölcsey, VII. k. 171. 1.
28 V. ö. Kölcsey, VII. k. 174. 1.
27 A Proiectum, III art. 3. §-a alapján.
28 A két kerületi ü'ésrő' rész'ctesebben 281. s köv. 1.
29 Részletesebben olv. 238. s köv. 1.
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26.

a)
1833 március 18, 19

Kerületi ülések.
Tárgy: Az előleges sérelmek és az országgyűlés elhalasztásának 

kérdése. A rendek ragaszkodnak korábbi álláspontjukhoz.
b)

1833 március 19 
Kerületi ülés.

Tárgy: Az Urbárium: a legelő elkülönítése. Kossuth kritikája az
utasításokról.

c)
1833 március 12 

Kerületi ülés.
Tárgy: A főrendek vallásos viszontizenetének megvitatása.

d)
1833 március 14 

A főrendek ülése.
A felírás és az előleges sérelmek helyének kérdése.

a)
Martius 18-án kerületi ülésben1 a Cholera megemlítés iránti módosí

tás felolvastatván, az előleges sérelmekre nézve D ubraviczky, N iczky, 
Ρλτλυ, Szinyey, G yertyánfy, D okus és Siskovits, az 1790-ki 13. czikely2 
iránti magyarázat azon clvéhöz ragaszkodva, hogy az előbbi ország- 
gyűléseiről elmaradott előleges sérelmeknek, a kir. föladások előtt 
elsőbségök van, az előbbi határozás mellet kívántak maradni, s a fel
írást úgy meghagyni, a mint volt, t. i. hogy előbb az előleges sérelmek 
orvoslása kérettessék, s úgy adódjék felelet a propositiókra, — a mi 
közös akarattal el is fogadtatott.

La M otte azt m on d á, ha  tudná is h o g y  job b  reso lu tió t kapunk, ha 
a felírás vég ére  té te tn é n e k  az e lő leg es  sére lm ek , m in t ah o g y  azt a fő  
RR. k íván ják , m ég  ak k or is igen  m eggon d o ln á  m it teg y en , m ert az  
1791 : 13. sark a la tos c z ik e ly n ek  m ásik  fé lrészé t, csak  íg y  leh et fe ltartan i, 
ha előre, s a p rop ositiók ra  adandó vá la sz  e léb e  té te ttn ek .

B alogh a főRR azon  gyám okára , h o g y  a tex tu ra  m eg fo rd ítá sa  jo b 
ban m eg eg y ez  a fe lség  irán ti t isz te le tte l, a zt k iváná v á la szo lta tn i, h ogy  
m időn  a RR. előre  te sz ik  azon  sére lm ek et, a tö rv én y t te lje s ít ik , s m id őn  
a tö rv én y t te lje s ít ik , n em  sértik  m eg a ta rto zó  t isz te le te t .

Gr. A ndrássy ugyan valamint azt által nem látja, miért kívánják 
a főRR, miután abban hogy egy fölirásba foglalkoztassanak, megegyez
tek; oly erősen a §-usok átal tételét, úgy azt sem, miért ellenkeznek a

' A főrendek harmadik válasza alapján, (/rátok, I. k. 116. s köv. 1.)
- Az országgyűlések periodikus tartásáról.
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RR oly erősen, azomban a többségnek örömest enged. Kéri a kerületi 
Elölülők által, az Országgyűlési Elölülőnek kijelenteni, hogy a RR 
kívánják a gravaminalis vegyes küldöttséget mihamarább kineveztetve 
látni. Ez helyesnek találtatott.

A junctim iránti módosítás, némelly szavak kihagyásával a fő RR. 
kívánsága szerint elfogadtatott, ä utóbb az urbárium iránti tanácskozás 
folytattaték.

Martius 19-én Rohonczy és Tisza előlülésök alatt tartatott kerü
leti ülésben, az addresse és a királyi lakás tárgyában, a fő RRhez 
küldendő válaszok szerkeztetésének rostállata lévén napi renden; az 
országgyűlésének cholera miatti elhalasztását illető czikkely módosí
tása igy állott: „quamvis Comitiorum (s a t. mint az előbbi íelirási javalat
ban ki hagyván ezen szavakat cum legibus componi minime queuntem 
s a t.) dilationem cum dolore experti fuerimus, venerandaque legum 
custodia strictam nobis induxerit obligationem homagiali cum devo
tione, sed una ingenuo cum candore manifestandi, quod nos praeter 
casus, clara legis dispositione diserte declaratos, nullum aliud legale 
asservandorum Comitiorum impedimentum agnoscamus.“3

Ezen czikkclynek mingyárt az eredeti magyar válaszizenctben tör
tént felolvasása, egy óránál tovább tartott vitatásokra nyújtott alkal 
mat, mellyek közben

N agy Pál igy szóllott: Azt szokták itt mondani ne ingadozzunk 
mint a nádszál, de áljunk mint a Carpathus bérezel, én is azt tartom, 
hol sarkalatos törvényekről, nemzeti jusokrol van szó; de ahol pusztán 
csak stylus forog kérdésben, s elv sértése nélkül engedni lehet, úgy 
tartom a haza java kívánja, hogy mint két jó testvérek egymáshoz, 
mi is a fő RRhez hajoljunk. Egyébként is meg kell ösmernünk hogy 
eddig sokkal többet engedtek ők, mint mi. Ne áljunk még stylisticai 
tekintetben is örökös ellenkezésben, mert régi alapmondás: omne 
regnum in se divisum desolabitur. Nékem utasításom is van hogy mind 
magunk, mind a két tábla között, hazánk javára igyekezzek az egyeséget 
teljes erővel feltartani.

P ázmándy, B alogh azt tárták  h o g v  itt nem  csak  szavakról, hanem  
princíp ium ról van  szó , s  o tt  b izon  a C arpathus b érczeih ez  k ell h ason 
lítan i.

C sászár szintén a szerkeztetés iránt tett előterjesztésében azt 
mondá: hogy a Cholera nem csak azért szerencsétlen történet, mivel 
dühösködése alatt sok kölcséget okozott, hanem azért is, mivel még 
említése is ily idővesztésbe s ennyi kölcségbc kerül.

Azomban, ámbár ugyan a szétágazó értelmek egyben pontosítása 
végett, majd Siskovits, majd B ezerédy , majd G- A ndrássy javallatokat 
tettek, még is oly különös szeszély uralkodék az nap, hogy ami még 
soha sem történt, kerületi ülésben, úgy szólván syntaxis fölött voxolásra 
került a dolog, mind az által N agy Pál, Gr. A ndrássy, B éni·: ily dologban 
voxolni nem akartak, N ovak is óvást tett, M árjássy pedig azt mondá, 
írják, a hová tetszik, ő syntaxis fölött nem voxol.

A redactio mind ebben, úgy következett szakaszokban, — nem 
külömben a királyi lakás iránti válasz is elfogadtaték, s helyben 
hagyaték.4

3 A március 20-i országos ülés egves kifejezéseket kihagyott a szövegből. 
(V. ö. 244. 1.)

4 Végleges szövegük: Iratok, I. k 120. és 119. I. — V. ö. Kölcsey, VII k. 
176. s köv., 179. 1.



b)

Ez után az Urbárium vizsgálata, nevezetesen a legelő kérdése 
folytattaték,5 * de ez is elég zajosan, mellynek okát leginkább ott 
találom hogy némelly követek tegnap a fő RRnek feszült várakozással 
lesett ülésök miatt, Circulusban nem voltak, s e miatt a már már elvég
zett kérdéseket fogták fel, úgv hogy a Praesidium által elegendőleg 
egyszerüzött kérdés mellett is N agy P ál , N iczky, (Vas), N ovák s mások 
több Ízben valának kéntelenek a kérdés fekvését világosítani, mig vég
zésre kerülhetett a sor. A szóban forgó urbarialis legelő kérdését — ha 
majd végezve leend, — meg nem szakított fonálban fogjuk tisztelt 
olvasóinkkal közölni/ mert ez valóban bajos dolog igy, midőn ezernyi 
tárgyak közbenvetésével szaggatódik, s ez által érdekét is veszíti. Most 
csak ennyit; abban: hogy általánosan véve kell lenni az Országban 
pascui segregatiónak, mindnyájan megegyeztek, ha nem sokan ezen 
záradékot ubi situs loci et extensio admittit gr. Andrássy indítványa 
szerint kihagyatni vélék, részint azért mivel a segregatiót, csak 
commassatióval legyen egybekötve, — sehol sem tárták lehetetlennek; 
ha pedig csakugyan lehetetlen lenne p. o. ahol teljességgel nincs legelő, 
ott a törvény kötelezését magában megszűnőnek ítélik, részint pedig 
azért is mivel azon záradék önkényre utat nyitó hátulsó ajtócska lehet. 
A többség mindazonáltal reá nem állott a kihagyásra, hanem előre 
lehet látni hogy az önkény megszorítása végett, ne hogy egyoldalú 
legyen az intézet, aban lesz az állapodás hogy akár a földes úr, akár 
egyes közbirtokos, akár a jobbágyi község, vagy annak egy része 
kívánja is a segregatiót, annak meg kelletik történni. Még igen neveze
tes kérdések vannak a megyékbeli committensek, indulat s önhaszon
lesés nélküli feszített figyelmöket teljes mértékben megérdemlő ezen 
tárgyban hátra. Eddig még az van elhatározva, hogy a segregatio nem 
csak pör, hanem conventio utján is történhessék, de minden esetre 
a tiszti ügyvéd béfolyásával, s hogy az ilyes conventio irrescindibilis 
legyen. Továbbá hogy ahol se úr, se compossesor, se jobbágyi község, 
sem annak egy része nem kívánja a segregatiót, ott nem kell annak 
megtörténni mert Somogy, Pesth, s öszvesen 8 megyek, az erdő cultu- 
rára nézve hozott törvényhez hasonlólag, az illető felek akaratjának 
ellenére is, kénszeritő erővel akarják a törvényt fölruházni.

Talán nem vétünk ha ez alkalommal három hónapos figyelmes 
szemléletünknek fejleményét .— figyelmeztetőleg — tévedhető, de igaz 
hazafi kebelből eredett véleményei abban jelentyük ki: hogy ha a Kép
viselői kar tanácskozásainak resultatuma, az Urbáriumra nézve eddig 
talán nem felelt meg a nemzet nemesebben gondolkozó része várakozá
sának, ennek legfőbb oka azon mód, mellyel a vármegyékben az Opera- 
tumok taglalatja többnyire pertractáltatott, t. i. nem az hogy a rend
szeres munkára nézve vezér elvek szabattak volna utasitásúl a követek 
elébe, hanem redactionalis szavakhoz szabott útasitások adattak, mellyek 
nem engedik, hogy az ország külömböző részeiből öszve hordott külöm- 
böző tapasztalások gondos egybenvetése után, a principiumok kiegyen
lítessék, s valamelly helyes egészé kifejlődhessenek, — mert mit hasz
nál a legszebb indítvány is, ha a többségnél legtöbbnyire előforduló 
azon utasítás: quoad hunc §-um nulla reflexio, igenleges szorító bilincs-

v á l a s z f e l i r a t : u r b é r , l e g e l ő e l k ü l ö n í t é s  2 3 1

5 A Proiectum, III. írt. 3. §-a.
» Olv. 281. s köv. 1.
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nek magyaráztatok. Ezen ujmutatás méltó a hazafiak komoly megfonto
lására.

Martius 20-án Országos ülés volt mind a két táblán. A fő Herczeg 
Nádor bent az ülésben fogadá a fő RRnek, Gr. Cziráky országbirája, — 
a KK. és Rendeknek pedig egy díszes küldötség közepette Németh 
kanonok által tolmácsolt szives kívánásait, ön magának, s ujonn szüle
tett Jósef fiának nevenapjára.

A KK és RR még a királyi lakás és addresse iránti választ is fölvet
ték, s az Előlülő Alnádor javallatára tett némelly csekélyebb szóbeli 
változtatással, a Kerületbeli szerkeztetést helyben hagyván, a fő RRnek 
átal küldötték, hol azok fölolvastattak, s bévett szokás szerint közle
iratra eresztettek.7

c)

Az elébbi ülések közül hátra van még a 12-ik Martiusi kerületi ülés 
tanácskozatinak azon része, melly a fő RRnek a vallásos tárgyban adott 
viszonizenetjök tárgyára tartozik. Melly is itt következik:

Siskovics felolvassa a fő RRnek vallás iránti viszon izenetjöket.8
G. A ndrássy: Két eldönteni való tárgyat látok, 1.) reá állunk e 

vegyes küldöttségi útra, mellyet a fő RR javallanak, 2.) mit válaszolunk. 
A Deputationalis utat a mi illeti, akár az elérni óhajtott, s ha eléretik 
nagyon sikeres czélt, akár a tárgy fontosságát tekintsem is, reá nem 
álhatok. Amit mondanak a fő RR. hogy ezen tárgynak mostanság lett 
felvétele a törvénnyel, szokással és felvett sorral ellenkezik, arra csak 
azt jegyzem meg, hogy én se törvényt, se szokást nem tudok, a melly 
gátolna, nálunk van az initiative, mellynek mindazáltal további vita
tásától praescindálok. A sorral is meg tudom egyeztetni, mert soha se 
mondották a RR hogy az Operatumokban szakadatlanul úgy dolgozan- 
danak, hogy mást is a mit előlegesnek ítélnek fel ne vegyenek. A mi 
azon kérdést illeti, hogy mit feleljünk, azt tartom az initiativa szövevé
nyes kérdésébe ne ereszkedjünk, hanem csak röviden a kérdésre vála
szoljunk.

P ázmándy: Én olvasván a főRR izenetét, bővebb feleletnek szüksé
gét nem vélem, mert azt látom, hogy a forma ellen vétettek, mivel sem 
mi, sem atyáink nem láttak ollyat, hogy a rendek táblájától megküldött 
izenet belső érdemének fontolásába sem ereszkedtek. Én az initiativa 
kérdésének fejtegetésébe, támogatásába nem ereszkednék, hanem rövi
den azt mondanám; miután a főRR a comitialis praxist elhibázták, 
kívánjuk hogy izenetünket belső érdemére nézve pontonként vegyék fel.

G yertyánfy hasonló értelemben szóll, s hozzá adja, ellenkezne a 
ház méltóságával, azt a mit teljes ülésben fölvett, küldöttségre ereszteni. 
Kijelenti, hogy az initiativa sértésének mindég teljes erővel ellene fog 
mondani.

B alogh: A főRR válaszának a rövid foglalatja ez: hogy ámbár átlát
ják is a tárgy fontosságát, s igazságát, de miután azt a törvényei, szokás
sal, és kitűzött munka sorral ellenkezni vélik, vegyes küldöttségre uta- 
sittatni kívánják. Nem lehet tehát igy rövideden, hanem fejenként kell 
felelni. 1.) Nincs törvény ellen, mert az 1791 : 13. czik., mellynek egy
oldalú magyarázatján építenek a főRR, az előleges sérelmekre is alkal

7 Az alsótábla üléséről olv. részletesebben 244. s köv. 1.
8 Iratok, I. k. 114. s köv. 1.
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maztatható, mellyeket mégis elfogadtak a főRR in thesi, nem is mond
hatják hogy ezen tárgy kevésbé fontos, mert ha belső mivoltát nem 
említem is, már a királyi kötés levelében is akarták azt az Országrendei 
iktattatok9 2.) Nincs szokás ellen, mert csak a mostani országgyűlésére 
hivatkozva is tudjuk, hogy már hány tárgyat vettünk fel, a magyar nyel
vet, királyi lakást, pesti diaetát. 3.) Nincs a sor ellen is. De azért kívánják 
a főRR ezt vegyes külsötségre utasitatni, hogy ott nagyobb csendesség
gel megfontolással vétethessék fel. Erre hallgatni nem lehet, mert nem 
hiszem hogy egy pár mágnás jelenlétté nagyobb csendességet, megfon
tolást eszközölhetne, mint mellyel az Országos ülés bir. Ha hivatkozni 
szabad, azt mondá a főRRnél az Egyházi Rend egyik tagja, miért sür
getjük oly igen? hiszen se Botskay, se Báthory, se Bethlen nincs a 
hátunk megett. Igaz, de egy erősbS hatalom van hátunk megett, úgy 
mint: a köz vélemény hatalma. Ellene vagyok a küldötségnek, az csak a 
nyilvánosságot gátolja, s kívánom megmondatni, hogy miénk az initia- 
tiva, nekiek kötelességök felvenni, a mit mi küldünk.

B. Prényi az initiativa jusát vitatásba ereszteni nem kívánja, csak 
kifejeztetni véli hogy ahoz tántorithatatlanúl ragaszkodnak a RR. s hogy 
egy magasbb a királyi propositiókban is kijelelt czélt tűztek ki magok
nak, mint sem hogy gondolhattak volna, hogy a fő RR segédkezeket 
nem fognak nyújtani.

D ubraviczky tökéletesen kezet fog Bars, és Ugocsa elveiben, de 
azokba most nem kíván ereszkedni, csupán azt óhajtja kimondani, hogy 
méltóság ellen van küldöttségre relegálni, és hogy ilyes tettre nincs 
példánk a Comitialis szokásban, ha még egyszer visza vetnék, akkor 
indulna meg a nehéz artilleriával.

C sapó úgy  v é li, m o st m ár n em  a v a llá so s  tárgy , hanem  a k ép v ise lő i 
tábla ju sa in ak  leg szen teb b ik e , az in itia tiv a  forog  fen , csak  erre k íván  
röviden  fe le ln i és sem m i argu m en ta liók b a  sem  ereszk ed n i.

P rónay szintén úgy vélekedett, hogy a fő RR válasza a SS. legké- 
nyesbb jusát sérti, mellyet vegyes küldöttségnek alája vetni a méltó
sággal meg nem egyezik. Ö soha sem egyez meg hogy vitatás alá eresz- 
tessék ezen jus, melly oly világos, mint hogy nap van s nem éjszaka. (Ez 
nevetést gerjesztett, mert történetből homályos ködös idő volt.) Ha 
ettől is megfosztatunk, úgy menjünk haza, mert sajnosán meg kell val
lani, hogy úgy is a főRR sok sarkalatos kérdésekben, magoknak alkot- 
ványunkkal ellenkező vétót tulajdonítanak.

Somsich B aloghnak  fe le lv e , a töb b iek  érte lm éh ez  azt ad ja: ő  úgy  
tanúlta  h ogy  asseren ti in cum bit proba, n em  elég  á llítan i, h ogy  ezen  tárgy  
fe lv é te le  a tö rv én y e i s a t. n em  eg y ez , h anem  ok át k ell adn i h ogy  m iért 
nem  eg y ez , ők  ezt nem  tesz ik , a RR teh á t túl m en n én ek  k ö te lesség ö k ö n , 
ha v éd en ék  cse lck ed ettjö k et.

M ajtiiényi (Bars) követ társa (Balogh) véleményére nyilatkozván, azt 
tartja: az initiativa jusa igen is világos, de csak a mi szemeink előtt, ezen 
világosságot a fő RR. vagy nem látják, vagy látni nem akarják, ő tehát 
az aggodalom palástja alatt semmit sem halgatna el, a mit kimondani 
szükség, s azt sem hagyná szó nélkül, hogy a főRR vetőt arrogálnak 
magoknak, melly által a Statusok legszentebb czéljaikban hátráltatnak. 
Azt mondják a főRR, utasítsuk a tárgyat vegyes küldötségre s mivégett? 
hogy ott megjelenvén a főRR. táblájától a moderátorok, nagyobb csen
dességgel, s megfontolással vehessük fel. Ezt szó nélkül nem hagyhatjuk, II.

II. Lipót 1790-iki koronázási hitlevelébe.
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ha csak magunk is elösmerni nem akarjuk, hogy minden lépten profes- 
sorra van szükségünk.

B ernáth csudálkozik hogy távozhattak el a főRR a régi szokástol, 
holott az Aristocratismusnak természete hogy mindenben a régihez 
ragaszkodik. Egyébiránt Pázmándyval megegyez a felelet rövidségére 
nézve, valamint

N íczky is (Vas), aki nem látja szükségét, hogy a vallásos tárgyról 
csak egy szót is szóljanak a RR. Ő az iniativát oly szentnek tekinti, 
hogy a nélkül ezen Tábla semmi, s ha azt elveszíti, ő követ nem kíván 
lenni. Ügy hiszi, a veto hatalmának megtagadására is lesz idő, s alkalom.

Palóczy azt hogy a RR végzése tiz, húsz méltóság supercensurája 
alá vettessék, constitutiónkkal egyeztetni nem tudja, s a főRR. törvény
telen tette az ő figyelmét nem íelszóllitotta, de fölriasztotta, azomban 
reménylvén hogy az öszve sereglett fellegek el fognak oszolni, reá áll 
Komárom v[ármegye] követének, egyeséget, békességet praedicáló javal
latára, de világosan kimondja, nem tanácsolja, hogy a fő RR. az initia- 
tiva jusát még egyszer feszegessék, mert azon Borsod v[ármegye] melly 
egy hajdoni diaetárol nem két, hanem öt követeit haza hívta, csak azért 
hogy a királyi propositio felvételébe részt ne vegyen, ezen esetet is 
siratná, de abban részt nem venne.10 11

B orsiczky: Az, hogy mi vétettünk a forma ellen, feleletet sem érde
mel, azt hogy ők vétettek, oly világos, hogy azt hiszem ő köztök is egy 
sem fogja tagadni, s csak azt lehet mondani: turpe e s t  d o c t o r i  si culpa 
redarguat ipsum. De abban hogy csendes lélekkel meg fontolás végett 
utasítsuk küldötségre, sértést látok, mert ez azt teszi, mintha mi nem 
megfontolva vettük volna fel a tárgyat, erre világosan meg vallom, nem 
látok a fő RR tábláján annyi sok észt hogy abból még a Statusoknak is, 
kiadhatnának kamatokra valamit.

Péchy: Minő csendes megfontolás uralkodik a főRendeknél, mutatja 
az, hogy Bocskayt Báthoryt, Rákóczyt emlegetik.

T mrsztjánszky (Pétsi kanonok): Ügy vélekedett mint most a főRR, 
de a Statusok akaratjának fejet hajt. Hanem más észrevétele van: még a 
minap mondá, hogy a Catholica Egyháznak is vannak sérelmei, de nem 
készült el az Egyházi Rend, mert úgy vélekedők hogy ezen diaetán csak 
az operatumok fognak föl vétettni. Nem tudja, hogy a Püspökök, kiket 
közelebbről érdekeli, előterjesztik-e, ha igen, úgy csak a káptalanbeli 
követek által fogják azt tehetni, erre időt engedtetni kér, egy hónap nem 
a világ. így együt fel fognak vegyes küldötség által vétethetni.

Palóczy, B ernáth , P rónay kijelentik, hogy minden vallásos sérelmet 
oly fontosnak néznek, hogy akár mikor fog tetszeni a venerabilis clerus- 
nak azt initiálni, teljes lélekkel pártolandják. Ámbár Prónay meg valja 
hogy disproportiót lát a majoritás, és minoritás közt, s ha ez vét, fiscalis 
actiók, dicasteriumok utján11 könnyen helyreigazittatik.

Somsich a z t adá h ozzá , ha o ly  fo n to sa k  azon  sére lm ek  m int ezek , 
m elly ek  fu n d am en ta lis  tö rv én y  sére lm ét fog la lják  m agokban , m iért nem  
adták  e lő ?  ha e lő  adandják , azok n ak  érd em e fog ja  m egh atározn i a 
fo n to ssá g o t, s e lő le g e ssé g e t , m o st igy  per form am  retorsion is ebből ki

10 Közelebbi időbeli támpont hiányában s a megyei társadalom történeti ku
tatás közismerten elhanyagolt volta miatt az eset részletei nem állapíthatók meg.

11 A fiscalis actiok megindítása a megyék feladata vo't, az utasítást pedig a 
helytartótanácsnak kellett megadnia.
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nem mehetünk, tessék előadni, majd megvizsgáljuk, s az igazságig párt
fogoljuk.

Szaloi'Ek : Vallásos gravameneket a Catholica Egyház ide mind 
addig elő nem terjeszthet, míg meg nem bizonyítja, hogy az Apostoli 
királyhoz, a supremus patronushoz híjában folyamodott orvoslásért; 
ezen úton mentek a protestánsok is, s nem csak hogy orvoslást nem 
nyertek de még nagyobb sérelmet tapasztaltak, azért tették ügyöket a 
SS köz ügyé; kövesse a Clerus ezen utat; ő nem hiszi, ha panaszkodtak; 
vagy egy panaszt orvoslás nélkül hagyott volna az apostoli kormány.

Gn. La M o tte: Ha készen nincs a Clerus, miatta nem lehet a más 
sérelmének orvoslását elhalasztani. De nem is hiheti hogy sérelmeik 
a kormánytol erednének, hanem legfeljebb privatusoktoí eredhettek, 
kik ellen az apostolicus kormánynál segítséget találhatnak.

T hsztjenszky kinyilatkoztatja, hogy ha az általa kért út meg nem 
nyittatik, többé a Catholica Egyház sérelmei itt elő nem jönek; de azért 
még is oda fognak jutni, a honnan ezeknek is orvoslások váratik.

,M ayer (fehérvári kanonok): Mielőtt ezen tárgy itt először fel vétet
nék, én is helyesebbnek találtam volna a küldötségi utat, a mint kéré
semet s véleményemet ki is jelentettem. De miután országos ülésben fel 
vétetett, s ott én magam is azt hogy a pontonként való fölvételt nem 
ellenzem, kinyilatkoztattam, azt hogy már most ismét küldötségre rele- 
gáltassék, magam is helytelennek találom. Egyébiránt minden követ 
csupán küldői nevükben szólhatván, úgy hiszem a Pétsi káptalan követe 
is csak maga káptalanja nevében szóllott, és szólhatott. Én is tehát az 
én káptalanom nevében kijelentem, hogy az ilyes vallásbeli czivodások- 
rol igen keveset tud, mivel ha valamely sértés történt, a magistratus 
igazság szeretetében mindég elegendő segédre talált, s azért deelarálom, 
hogy én káptalanom részéről, semmiféle vallásos gravamenekkel sem 
fogok a Tekintetes] Rendeknek alkalmatlankodni. (Hangos éljen kö
veté az egyenes lelkű követ úr szónoklatát.)

Sz. H orváth, Szirmay s mások is felíratták volt magokat a szállásra, 
de ki lévén a tárgy merítve, s a köz egyezést látván, declarálták hogy 
bővebben szóllani többé szükségesnek nem tartják, s Komárom V[ár- 
megye] követének véleményére nyilatkoztak, melly is határozásba 
ment,12 Hogy az ezen határozás értelmében készített válasz13 Országos 
ülésben is helyben hagyatván, a Fő RR. 18-ik martiusi ülésében minő 
foganatot szült, már megírtuk,14 melly ülésre azomban még visza fogunk 
jönni.15

d )

A 14-ik Marliusi fő RR ülésének, mellynek resultatumait a 24-ik s 
25-ik szám alatt, a reá következett kerületi tanácskozásokat pedig 
jelen levelünk elején adtuk, nevezetessebb részei igen röviden előad
hatók:

A királyi lakás iránt miután a Fő RR a felírásnak16 érdemében meg
egyeztek, G. Széchényi azon kérdést tévé, hol fogna ő Felsége lakni? 
mellyre

12 V. ö. Kölcsey, VII. k. 16S. i.
1:1 hatok, I. k. 115. 1.
14 Olv. 228. 1.
15 Olv. 238. s köv. I.
1(1 hatok, I. k. 113. 1
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az O k sz[ág] birő  (magyarul) Budán a várbian quae caeteroquin est 
legalis regia sedes — vagy másutt ahol ő Felsége akar, s nem kétlem, 
ha teljesítetik kérésünk, lesz gondoskodás a nemzet méltóságához illő 
királyi lakásról. Tudjuk azt is Lajos, Zsigmond, Mátyás királyok Budán 
lakván, ott oly paloták voltak, mellyekhez hasonlók Európában sem 
találtattak. Ezen megfejtéssel Gr. Széchényi tökéletesen meg volt elé
gedve.

A z addresse iránti válasz17 vitatása alatt nevezetes volt hogy minden 
egyes pontnál, a Nádor felszólítása mellet is, huzomosabb csend ural
kodók, és senki sem akart szóllani, s végre az indítványok többnyire a 
Tárnok, és Országbirája között forogtak, s ritkán szakasztá félben az 
ezeket helybenhagyó csendet egy két szó. Szembctünőleg látszott azon 
szellem vezérlete, hogy a fölirásnak coute — qui (sic) coute már csiak 
ugyan fel kell menni. Azomban a praeferentialék iránt, miután a 
Nádor végzésnek nyilatkoztatá, hogy a fő RR. már egyebet nem kíván
nak annál, hogy a sérelmek a fölirás végére tétessenek:

G r. A ndrássy K ároly másás mondásokkal teljes, de írásból olvasott 
beszéddel álla fel, kívánván magát a princípiumot védeni, mellyre nézve 
a nádor azt nyilatkoztatá, hogy a RR. által felhozott okok előbbi meg
győződésétől teljességgel el nem mozdítják. Rövid foglalatja ez:

A propositiókra adandó válasszal egyben foglalva egy felírásban, 
még pedig ezeknek homlokán, melly helyet a nemzet számokra 25 év 
óta kijelelt, küldődnek e fel az előieges sérelmek? Ezen kérdés egy
szersmind magában foglalja azt is, ha orvosoltassanak e vagy ismét 
maculatura közé hajitassanak? A KK. és RR. igazságos kívánságát ost
romló okok s álokok közül felveszi az 1790 : 13. czikelyt, s kéri, nyúljon 
kiki őszintén kebelébe, s kérdje váljon 40 év óta ezen törvényezikely
2-ik részének meg nem tartása, az Országgyűlés tetszés szerinti eloszla
tásának jusa, s végre a Thronusnak mindent hátratartóztató korlátlan 
vétója által a legsérelmesebben nem játszódtaték e ki nemzetünk, s 
nincs e most is nagyon közel ahoz hogy újra ki játszattassék? s ha csu
pán a halomra gyűlt sérelmek orvoslása végett öszve hivott ezen ország
gyűlésen a fő sérelmek csak azért, mivel fő sérelmek, nem orvosoltatt- 
nak, mi lesz a bizodalom még létező maradványából? s bizodalom híjá
val (hová számítja a két tábla közötti egyetértést) lehet e a rendszeres 
munkák körében valami idvességest reménleni? Különösnek látja, hogy a 
világos törvény megtámadtatik. Ez legbiztosbb út arra, hogy mi hama
rább néhány idegen ministerek fékeden önkényének alája vettessünk. 
Ö inkább szeret Mister Blaxtonnal18 citátumokat idézni, mert csak kettő 
az út, törvény — vagy önkény, s ha van harmadik, az a legroszabbik, 
mert az a csalódás ösvénye. Megfelel az idővesztésre, s fájlalja hogy 
némely szédelgő hamis vezéreknek s vasárnapi gyermekeknek sikerült 
ϊ békételenség bizonyos szellemét felébreszteni, melly tüskén bokron 
keresztül előre kerget. Ez nagyon hasonlít a szédelgés azon neméhez, 
melly a franczia revolutio előtt elragadta az ottani nemességet. Nem 
hiszi hogy a jelen alkalmat úgy kell nézni, mint a melly soha sem tér 
visza. Korunk hasonlít a 16-ik század kezdetéhez, valamint akkor a 
lealacsonyított lélekisméreti szabadság köz kivánata volt Europa népei
nek, úgy most törvényre alapított, s az önkény becsapásaitól biztosított 
politikai létei szilárd köz követelése egész Európának. A Monarchia

17 hatok. 1. k. 116. s köv. I.
18 Blackstone William. V. ö. 164. 1. 9. jegyz.



v á l a s z f e l i r a t : a z  e l ő l e g e s  s é r e l m e k  h e l y e 237

külső, belső helyzetét vizsgálva, mindenüt jele mutatkozik, hogy há<ra 
menésről vagy vesztegállásrol többé szó nem lehet, meredekről kocsi
zunk mi lefelé, s inkább kerék kötő lánczra lesz szükségünk. Bővebben 
felel azon ellenvetésre, hogy az előleges sérelmek nem érdemlik a RR. 
által számokra ki tűzött elsőséget, s úgy hiszi, jaj azon nemzetnek, melly 
magános dolgait a közjónak, s a nemzeti becsületnek elébe teszi. Külö
nösen a sóról szépen elmélkedik, s kifejti hogy erre nézve miben fekszik 
a sérelem alapja. Emlékezetbe hozza, hogy a praeferentialék kiemelése 
mind a két Tábla meg egyezésével történt, s utánna teszi, hogy törvény
hozó testnél, indulatosság után legnagyobb hiba az inconsequentia, ő 
reményű hogy a RR. táblája melly ön méltóságát, s követeltségét eddig 
oly csudálatosán fel tudta tartani, adott szavát most sem szegi meg. 
A Praeferentiale praeferentissimumnak azon physical, s moralis garan- 
tiát tartaná, melly biztosítana hogy a törvények nem csak minket köte
leznek. mert ily garantia nélkül minden constitutio vagy hazugság vagy 
kegyelem. Azt hiszi, ez is fog annak idejében követeítetni. Beszédjét 
azzal végzi, hogy az előleges sérelmek orvoslása nélkül bizodálom nélkül 
az az alap nélkül, és fövényre építünk, vagy olly építményt emelünk, 
melly fejünk felett öszvcdűl.

Erre —  a N ádor: Menyire becsüljem a szó szabadságát, újabb jelét 
adtam, midőn azt is mi a körön kívül mondatik, békével meg halgattam. 
Második észrevételem az: eddig itt irot beszédek olvasása szokásban 
nem volt, hanem kiki ön értelmét, ön szavaival fejezte ki szabadon, ha 
írott szónoklatok mondatnának; ki állana jót, hogy a szónokok tennen 
értelmöket fejezik ki, s nem mással késziteték beszédöket. Azért úgy 
vélem, elölülői hatóságom hozza magával, az eddigi szokást jövendőre 
is föltartani, hogy itt írott beszédek ne tartassanak.

Az ülés folytában legnevezetesebb volt Gr. KÁROLYinak ellenvetése, 
mellyet a Nádornak azon kijelentése ellen tett, hogy ámbár nintsenek 
a RR. kívánságának helyessége felől meggyőződve, még is időnyerés 
tekintetéből engednek, ö  úgy véle, ezt mondani méltóság ellen van, s 
csak egyszerűen kíván felelni hogy reá állunk.

Martius 21-én visza kerülvén a fő RRhez a RRnek 20-ik Martiusi 
ülésökben (lásd feljebb)10 megálapitott válaszok.20 Az egész ülésen egy 
különös boszonkodás neme tűnt ki, hogy lehetetlen iévén a felírást 
továbbra is hátráltatni, a RR. kívánságában csak ugyan mindenre nézve 
meg kellet egyezni. A mint hogy azon óvással, hogy a RR. elveikben, 
teljességgel nem osztoznak a főRR: meg is egyeztek, e szerint tehát a 
magyar renunciumokon kívül, e következő 4 felírás teszi az eddigi 
tanácskozások bé végzett fejleményét: 1) A magyar nyelv, — 2) a Pesti 
lakás. Hány fog ezek közül a holnapi elegy ülésben, megpecsételtetni, 
s felküldetni? nem tudom, de hogy holnap pecsétlés lesz, hihető, (Babona 
remarque: Pénteken olvastattak fel a RR. tábláján legelőször a k[irályi] 
propositiók. Pénteken, megy fel az első felírás.)

L. 246. 1.
20 A rendek harmadik válasza a királyi propositiók ügyében, (Iratok, I. k. 

120. s köv. 1.) és viszontizenctük a királyi lakás tárgyában. (U. o. 119. 1.)
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a)
1833 március 18 

A főrendek ülése.
Tárgy: A rendek kívánságára a főrendek pontonkéni is tárgyalás alá 
veszik a vallásos izenetet és tanulmányozására bizottságot jelölnek ki 

18-ik Martiusi fő RR ülése.

b)
1833 március 20 

Országos ülés a rendeknél.
Tárgy: A válaszfelirat: Az országgyűlés elhalasztása, az előleges 

sérelmek elsőbbsége és a junctim.
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a)
Napirend: a vallásos tárgy iránti második válaszok a KK és Ren

deknek.1
N ádor: Ezen fontos, és legfőbb tekintetű tárgyban, mindenekelőtt 

azon kérdés lesz elintézendő, váljon a RRnek itt kijelentett kívánsá
gukban, hogy t. i. a dolog siettetése tekintetéből elegyes kiildötségre ne 
utaltassék, megegyeznek e a főRR? nem halgathatom el azon figyelmez
tetést, hogy minden mellékes tekintetek, s a dolog pontonkénti helső 
érdemét tárgyazta vitatások elmellőzésével, szorosan csak a kitűzött 
kérdésre szorítsák a főRR észrevételeiket. Ezen első kérdés eldöntése 
után, ha a dolog úgy hozandja magával, következni fog az: mi mód kell 
az izenet belső érdemét felvenni.

G. Vay Á brahám: A mosolygó alakban feltűnt, de részvét nélkül 
viszautasitott tárgy, másodszor jelenik meg előttünk már komolyabb 
színt öltve magára, s félek, igen nagyon félek, már eddig is oly fényben 
áll honosink s egész Europa előtt, mintha mi, magas állásunk mellett is 
a század szelleménél hátramaradtunk volna. Egész Europa előtt mondom 
s nem csak azért mivel a lélekisméret szabadságát s vallásbeli türelmet, 
minden mívelt nemzetek legszentebb jusaik közé számítják, de diploma- 
ticai tekintetben is túlhat ezen kérdés országunk határain, s az alapos alku
kötések sérelmei, Carpathusink sziklás ormaiba megütődve áthangza- 
nak, a bétsi, s linczi békekötéseket fegyveres erővel garantirozó nemze
tekhez. Minap egy ezen tábla egyházi szónokai közzül, nem engedte 
nyugodni csendes sirjokban, a békeszerző nagy hősöket. (Nem merem 
egész bizonyossággal állítani a mit ez iránt mondott, de ha nem csaló
dom, azon históriai hősöket oly érdemben, s erőben tünteté ki, hogy ha 
megjelennének, talán nevét is elfelejtené azon szónok úr, ki őket nyu
godni nem hagyá.) Lehetetlen meg nem említenem, hogy valamint haj
dan az Erdélyi lobogó alatt nem csak az evangelicusok küzdöttek, úgy 
most is leginkább catholicusok védték ezen izenetet, egyesített akarat

1 Iratok, I. k. 115. 1.
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tál a képviselők tábláján: melly egyesített akarat csalhatatlan jele a 
nemzet közkivánságának. Hogy váljunk mi külön? írni a hazánk első 
szülöttjei, kik annak legtöbb javaival élünk, s kivált mi főispányok, kik 
letett hitünk szerint is, kit kit törvényes jusaiban fel tartani, védni, 
megőrizni köteleztetünk. Mi kéretik itt? orvoslás, és törvény, s minő 
úton kéretik? alázatos felírás utján, a kik hátráltatják, alkalmasint csak 
jelenlevő nagy számokba bíznak. Ezt ha helyben nem hagyom is, termé
szetesnek találom, mert már 1791-ben is ellentmondottak,2 de természetes
nek azt is, hogy a nemzetnek ezekben nincs s nem lehet tökéletes bizo
dalma. De ha ők ragaszkodnak a múlt idők történeteihez, kövessük 
mink is őseink példáját, kik a venerabilis clerust protestálni hagyták, 
protestatiójokat azomban erőtlennek nyilatkoztatván, a 26-ik t. czikelyt 
alkották, — hagyjuk mi is az egyházi Rendet protestálni, de tegyük 
azt a mi kötelességünk, mit az igasság, s hazánk köz akaratja kíván, s 
ne engedjük ezen nagy, ezen szent tárgyat in exceptivis leszállitatni. 
Minden pillantat mellyel késleltetjük, újabb fényt s ditsőséget hint a 
RR. táblájára, még mi mindég — félek — nagyobb homályba sülyedünk.

B. Szepesy (Pétsi Püspöknek) egy óra s 22 minutumig tartott beszéde 
ezen sark körül forgott: Azon főkérdésnek elítélése végett, váljon fel 
vétessenek e a vallásos sérelmek, vagy elegyes küldötségre utasitassa
nak, öt kérdés előrebocsátását tartá szükségesnek:

1. ) Van e hatalmok a RRnek az 1791 : 13. sarkalatos t. ez. ellenére 
kényök szerint mindég uj és uj tárgyakat fölvenni, s ide terjesztetni 
mielőtt a kir. előadások pertractálva volnának? s ha ez még is megtör
ténik, tartoznak e a főRR mind azt szintén felvenni.

Ezen kérdésre tagadólag felelve, hosszasan fejtegeté hogy az 1791 : 13. 
czikely világos rendelésénél fogva, mindenekelőtt a kir. propositiokat 
kell pertractálni, hogy az élő törvényt teljesíteni, az ország Rendei leg
inkább tartoznak, i— ha sérelem adatik fel, annak soha sincs más alapja 
mint az, hogy a törvény meg sérteték, — hát ha most a felség majd azt 
felelné: ti magatok sértitek a törvényt, én addig nem tartozom resolu- 
tiót adni, mig a törvényt bé nem töltitekü Azt sem lehet mondani hogy 
azon 13-ik czfikkely] rendelésétől a szokás eltávozott, mert az azóta 
tartatott 9 diéták közül, hatra nézve nincs kétség hogy mindég a propo- 
sitiók vétettek fel leg elől, -— az 1807. 1825. és 1830-ki diétákra nézve, 
ismételi az előleges sérelmek tárgyában már több Ízben felhozott okos
kodásokat, azt húzván ki hogy ezekből ki nem sül az, mintha a proposi- 
tiók felvétele közibe más tárgyakat szőhetnének a K. és RR. (Itt több 
rendbéli felírások s királyi válaszok textusainak felidézésével, ezen első 
felelettel már annyi időt húzott ki, hogy midőn a második kérdést ezen 
szóval secundo: el kezdené, a halgatók között nagy zúgás támadt, mellyet 
a Nádor le csilapitott, mondván velint Djomijni auditores patienter 
exaudire.)

2. ) Ha a RR el távoznak azon régi szokástol, melly szerint a sulyok, 
s kívánságok fölvétetni szoktak, kéntelenek e főRR is eltávozni? Azt 
mondja hogy nem, mert a írni egynek igasságos, az másnak méltányos. 
A RR nem tagadják, s minthogy nem tagadják elismerik, hogy a sérel
meket elegyes küldötség útján kell felvenni, ha tehát az initiativa hatal
mát értve azt mondják hogy a régi szokástol el nem távoznak, engedje-

- A klérus és a katolikus világiak egy része ellenmondott 1791-ben a vallás
ügyi törvénynek, azonban tiltakozásukat a 26. te. semmisnek nyilvánította.
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nek hasonlót a fő RRnek is, kik a Gravaminalis küldötség iránti régibb 
szokáshoz ragaszkodnak.

3. ) Oly nagy tekintetet érdemelnek e ezen sérelmek, hogy előlege- 
sen, s minden mások előtt felvétessenek? Azt mondja hogy nem érde
melnek, mert: 1825-ig vallásos sérelmek nem fordúlnak elő az ország
gyűlésén, 1830-ban3 csak kettő, a külső academiák és nevelők iránti 
sérelem,4 a főRR mind 'a kettőt postulatumnak tekintették, végre az 1-őre 
engedtek, a 2-ik a Literariumra utasitatott.5 Ezeket kivéve, minden egyéb 
gravamenek, elegyes küldötségben vétettek fel, mint p. o. a Consisto- 
riumok felállítása, s a Dunáninnénti, és Tiszántúli megyék némelly 
sérelmei, a 33. szám alatt.6 1830-ban 10 megye adott be sérelmeket, Bihar, 
Gömör, Szabolts kérték a reversalisokat eltöröltetni, az első kettő 
panaszt tett, a hatheti oktatás visszaélései felől, de az intézet el törlésé
ről szó nem vala. 8 megye kívánta a vallásos szabadságot, a Társ orszá
gokra is kiterjeszteni, 4 megye, a 26-ik cz[ikkely]t betű szerint betölteni? 
Mindezek iránt azt végzék a RR hogy mivel ő felsége, a protestánsok 
kérelmeire resolutiókat nem adott, a 26-ik ez. foganatositassók.8 A főRR 
azt mondják, hogy az egyes sérelmekre nints idő, hanem csak közönsége
sen kéressék ő felsége, hogy a protestánsok minden panaszaira resoíu- 
tiót adjon,9 — a Társ országok iránt akkor elállani kívántak, mit a RR 
is elfogadtak. A most előterjesztett sérelmek tehát soha sem tekintettek 
oly előlegeseknek, hogy a kir. előadások pertractatiója előtt felvétettek 
volna.

4. ) Lehet e sérelmeket felterjeszteni a nélkül hogy a bizonyítványok 
is elémutattatnának? felelet nem, s itt annyival inkább nem, mivel 
siralmas panaszokat olvasunk; pedig az elég széles kiterjedésű pétsi 
püspökségben 5 év óta legkisebb vallásos viszálkodás sem fordult elő, 
több túl a Dunai püspököktől is hasonlót hallót. Lehet e a sarkalatos 
törvényekkel ellenkező postulatumokat előterjeszteni? felelet nem, s 
azért is nem, mivel az 1791 : 26. sarkalatos t. ez. perpetuo duratura tör
vénynek alkottaték.10 Végre lehet e a vallásos elvekkel ellenkező törvény 
javaslatokat tenni? ismét nem, mivel már az l-ő R. 9-ik ezimje is azt 
mondja, hogy a lélek idvességével öszve ütköző törvények erőtlenek,11 
s a Bécsi békekötésben világosan olvasható, hogy az evangelicusoknak 
adott engedmények csupán absque praejudicio religionis Catholicae ért
hetők, mit az 1791 :26. t. ez. is világosan kikötött. — Végre

3 Helyesen: az 1825/7.-iki országgyűlésen.
4 Az alsótábla 1826. jan. 28-i üzenetében az előkelő sérelmek között sorolta 

fel, hogy a protestánsok a kü ’.fö di egyetemeket nem látogathatják, a katolikus 
családok pedig protestáns nevelőket nem alkalmazhatnak. (Az 1825/7-iki ország- 
gyűlés írá sa i , 161. s köv. 1.)

5 A  főrendek márc. 11-i üzenete: ua. 242. 1.
6 A gravamenek B. sorozatában a 25. sz. alatt szerepelt a consistoriumok 

felállításáról szóló, míg a 32-ikben a vegyes házassággal kapcsolatos sérelmeiket 
terjesztették elő az em ített megyék. (Ua. 413., 415. s köv. 1.) Az utóbbiak az 
1827. ápr. 3-i feliratban a 33. pont alá kerültek. (Ua. 1062. 1.)

7 A gravameneket összeíró bizottság nov. 23-i jelentésében a 9. pontban 
foglalta össze a vallásügyi sére'meket. (Az 1830-iki országgyűlés írá sa i ,  306. s 
köv. !.)

8 A karoknak a kerü'etekben készült észrevételeit 1. ua. 465. I.
e A főrendek fe’elete a vallásügyben ua. 510. 1.
10 12. § .

11 A  Hármaskönyv nem első részének, hanem prológusának 9. titulusa 
mondja, hogy az em lített esetben a statútum nak nincs ereje.
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5-ör) Mit kell a jelen perplexitásban tenni? meg kell izenni a Ken
deknek, hogy ezen perplexitásnak a főRR nem okai, mivel a sérelmek 
felvételének régi bévett módjától nem ezen tábla, hanem a KK és RR 
állottak el, annakokáért fel kell szóllitani, hogy a főRR. előbbi kinyilat
koztatását fogadják el. (Itt specificumokra akar menni, de a Nádor által 
meg szóllitatott, s le ült.)

V itium (Nyitrai Püspök): Miután a RR. akaratjoktol elállni nem 
akarnak, nehogy a főRR ellenkezéséből azon erősség szövettessék, hogy 
az izenetbe foglalt mondások oly szilárdak,hogy ellenök semmit sem 
lehet mondani, s azért nem akarják a fő RR felvenni, ne hogy az igassá- 
gost hátrálni látszassanak, s nehogy az vettessék a püspökök szemére, 
hogy őnekiek csak protestálniok lehet, a mint már itt mondaték, s ez 
által szavatolási részvétektől elzárattassanak, — nem ellenzi a ponton
kénti felvételt.

G. D esew ffv  A itiíél: Mikor először jut azon szerencséhez hogy 
ifiúsága senge korában, ezen fenséges helyen, a haza dolgaiban meg- 
szóllálhat, főkötelességének tartja szem előtt viselni a Nádor azon bölcs 
utasítását, hogy a tárgyhoz szorosan nem tartozó vitatások mellőztes- 
senek. Nem akarja tehát a Pétsi Püspöknek példáját követni, azt sem 
sem akarja vizsgálni, mennyire igazságos a Rendeknek initiativájok 
megsértése iránti panaszuk. Csak az itt a kérdés, belé kell e menni a 
vallásos sérelmek pontonkénti fölvételébe? ezen szűk mezőre szorította 
a csatát a fő RR izencte, s mit mond ezen izenet? hogy a kérdésben 
forgó panaszok és kivánatok nem azon osztályból valók, mellyeket az 
Ország 1825 óta előkelőknek keresztelt, hogy az effélék elegyes lcüldöt- 
ség utján szoktak felvétetni, mitől elállni nem tanácsos, hogy a kir. 
eléadásoknak törvényelleni elhalasztásában megegyezni nem lehet, 
végre hogy a küldötségre útallás által az igazságos panasz hátra mara
dást szenvedni nem fog.

Nem akarja a józan ész, s természeti törvényből magyarázni, hogy 
a lélekismeret szabadsága s vallásbeli töredelmet sértő panaszok 
orvoslása mindég a legelőlegesebb tárgy, mert jól tudja, nincs 
veszedelmes rendbontó idea, mellyet ezen szent nevezetek alatt a fele
kezetek indulatjai magokévá nem tettek volna, szívesen megösmeri hogy 
itt inkább az alkotmányos positivitás, s political tekintetek szempont
jából kelletik kimenni, mindazáltal a pétsi püspökkel kezet nem foghat.

Ha itten a kir. előadások felvétele előtt egyes ember felállott, s ezen 
sérelmeket minden egyébb tárgyak előtt felvétetni sürgette volna, talán 
helyesbek lehettek a formából merített ellenvetések. De a Kir. előadások 
itten már három ízben megfordultak, a RR azokba már tetleg bémentek. 
Ez a húr, mcllynek viszhangja még is tart, a másik táblán pendült meg, 
több mint 40 megye követei pártolták, s az egyeség az indítvánnyal együt 
született. Csak hamar átjöttek ide a RR küldötjei, egyik kezökben a 
Bécsi s Linczi békekötéseket, másikban az izenetet, s a nemzet képvise
lőinek nevében, a békekötések megtartását, sérelmeik orvoslását, a tör
vény hézagai pótlását szorgalmazták. Lehet e már a dolog ezen állásá
ban, a vegyes küldötség szükségét, akadály gyanánt gördíteni a RR 
elébe? a vegyes küldötség czélja csak az hogy mind a két Tábla része
süljön a dolog vizsgálatában, s ezen czélnak ezen az úton is meg van 
felelve, s ezen diétán, midőn tíz rendszeres munkák állnak az Ország 
rendel előtt, lehet e igaz lélekkel mondani, hogy ezen sérelmek, a vegyes 
küldötségre való útallásal hátramaradást szenvedni nem fognak? A ké
szen álló munka elhalasztását mindazok, kik inkább a foganatot mint

16 Ko-'sutli: Orszáfítryillósi tudósítások T.
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formát tekintik, az igazságtétel megtagadásának fogják tartani, s nem 
fog e mentő igazságnak látszani, minden panasz, mcllynek felvételétől 
a íőRR annyira irtódznak? A gravaminalis küldötségek, bévett praxis 
szerint, közönséges ellátásokat soha sem hoznak javallatba, itt pedig 
nem egyes sérelem iránti elégtételről, de arról van szó hogy jövendőre, 
minden ilyes viszaélésekre alkalmat adó rés bévágattassék.

Beszélünk a Kir. előadások hátramaradásáról. Úgy de a KK és 
rendek már az operatumokban dolgoznak, ezen izenettel pedig már 
elkészültek, s időt vele csak úgy vesztenek, ha azt visza útasitanók. 
Ügy tudom egyébiránt, ezen fő tábla az Operatumok felvételében vetél
kedni akar a Rendekkel a köz jó szeretetében, s munkálásában, meg 
akarja mutatni, hogy a jelenkor szükségeit érti, s ősi jusaival s javaival 
a haza boldogságára élni tud és akar. Már hogy eszközölheti e magas 
czélt, ha mindjárt diaeta kezdetén a két tábla közt egyenetlenség magva 
hintetik? Részemről még akkor sem állanék el ezen sérelmek felvételé
től, ha tudnám hogy rósz resolutio következend. Nem tartozom azon 
sangvinicus emberekhez, kik azt hiszik, egy jó resolutio után azonnal 
aranybéke fog kezdődni az Országban; a századok verte sebeket, csak 
hoszas igasság gyógyíthatja. Mind két részen sok türedelmetlen ember 
áll még, a bizodalmatlanság mélyen megrögzött. Ez azomban esak a 
betegség súlyát, az orvosság szükségét, s azt bizonyítja; hogy mig a 
józan gondolkodás előhaladása meghozná a teljes segítséget, kötelessége 
tenni a törvényhozásnak azt, a mi tőle függ, t. i. az igazságtalanság 
lehetőségét megszüntetni.

Nem úgy akarok én ezen perplexitásbol ki menni, a mint a Pétsi 
püspök javallá, azt tenni mit ő javai annyi, mint a perplexitásba még 
mélyebben süllyedni. Én kívánom a pontonként való felvételt, s kívá
nom azt a Cathol. Magyar Egyház interesséjében is. Szóllok úgy is mint 
azon egyház hiv fia, tekintem azt mint alkotmányunkkal egyidős, abba 
sok érdekeknél fogva beleszőt tiszteletes intézetet. Mindég kész leszek én 
is védeni azon hatalmat, mellyet neki alkotmány, dúzs birtok, s érdem 
adatnak, soha azon szolgálatokat, mellyeket ezen egyház a hazának tett, 
feledni nem fogom; de osak addig nem szűnik ezen hatalom, mig mivelt- 
ség, felvilágosodás, s keresztényi szelídség fogja vezérelni. Ezen század
ban félelem, és gyülölés mellett hatalmat meg tartani is nehéz, nyerni 
lehetetlen. A hatheti oktatás, reversalisok s a t. ugyan nyertek e valaha 
esak egy szivet is a Cath. Magyar Egyház számára? Akkor ugyan ütött 
volna már utolsó órája a Cath. Magyar Egyháznak, ha ily módoktól 
kellene neki életét, léteit és hatalmat kunyorálni. Ezek csak reactiót, s 
oly ideákat szülnek, mellyek a Cath. egyház állapotját vóltakép veszc- 
delmeztethetnék.

Óhajtja tehát a pontonkénti felvételt, minden panasz igasságos é? 
majd meg válik, de ne hagyják a Magyar Egyház tagjai magokon azon 
szennyet, hogy az igasságos panaszt orvoslás, az igazságtalan panaszt 
czáfolás nélkül hagyták kimenni a teremből, s hogy ezt ne tegyé, a haza 
nevében összekulcsolt kezekkel esedezik.12

N ádok: Minthogy elsőben szóllot a Gróf, figyelmeztetem, hogy a 
vitatások tárgyát ki szabni, az Elölülőre tartozván, Uraságának is köte
lessége lett volna, a ki szabott határokat megtartani s nem szélesre 
tárt mezőn kalandozni.

12 V. ö. terenczy J.: Gr. Dessewffy Aurél összes müvei, hudapcst, 1887. 
215. s köv. 1.
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Kopácsy (Veszprémi Pöspök) kívánta volna a tanácskozások min
den stádiumát meg tartani, — ne normae conservatrices laedantur, — 
most egyesülés tekintetéből óvás mellet a pontonkénti felvételt nem 
ellenzi. Dioeccsisában nem emlékezik vallásos viszálkodásra.

G róf Eszterházy M ihály: A RRkel tökéletesen egy értelemben 
van, s azt tartja, ezen sérelmek felvételével, s orvoslásával a kir. e l 
adásoknak s a 13-ik czikelynek tétetik elég, mert azon kir. propositiok 
„ad adstringenda mutuae unionis vincula“ szólítják fel az Ország ren
déit. A Statusoknál van az initiativa, ezt elismérte a haza, a fő Rendek, 
a Király, s azért a regnicfolaris] küldötség is in Operato Publico- 
polit[ico] azt porro és in cunctis objectis meghagyja. Figyelmezteti az 
Egyházi Rendet arra, minő következtetései voltak az intolerantiának 
Belgiumban, Görögországban s a t. — Erre

a N ádor észrevételt tesz, hogy bölcsen mondá, de a tolerantiának 
mindkét részről viszonyosnak, s az intolerantiának egyiránt távol kell 
lenni.

Gróf Battyányi János: Mint Catholicus becsületbe járó dolognak 
tartaná, ha az erősebb rész — minthogy sokan vannak itt a Catholica 
részről — helyhezetének szerencsés voltát, erejét, a gyengébb ellen nem- 
telenül használná. Ö a RRkel egyet ért.

G. Károlyi G yörgy: A Szent türelem fénye megszűnt, meg azon 
örvendetes bényomás, mellyet szült volna, ha a közügyét — a haza 
ügyét (mert annak mutatja azt a RR. osztatlan egyetértése) részvét 
nélkül vissza nem utasítjuk vala. Nem akarja a már hallott okokat 
ismételni, csupán a pétsi püspöknek felel, miért nem hozta fel most 
hallatot ellenvetéseit, midőn 1830-ban, midőn a RR. által hasonló 
szerénységgel felhozott vallásbeli sérelmekre azt felelték a főRR, hogy 
a magas czélt elösmerik, de in limine Comitiorum lévén, nincs rá idő.13 
A limes Comitiorum nagyon bizontalan dolog, hogy tehát ismét igy ne 
járjanak a RR., nincs természetesebb, mint bogy a diéta elején veszik 
fel, mihez ő is hozzá járul.

G. Z ichy Károly (Vas V[ármegye] Adm[inistratora]): A Deputa- 
tiora való utallásnak az volt a főRR indító oka hogy ott nagyobb malaciá
val vétethetik fel a kényes tárgy, de a Nádornak bölcs vezérlete alatt 
ezen táblától még soha sem távozott el a malacia, ő kész teljesíteni a 
RR kívánságát .— igy G. Majlátii János is.

Orsz[ág] bírája: Ha az országos tanácskozások el intézésének 
útját kell megszabni, azt tartja igasságnak, mi századok szokásával meg
egyez. Hogy a súlyokat és sérelmeket mindég elegyes küldöttségek dol
gozták ki, senki sem kételkedhetik, igy látta ő azt 40 évek lefolyta 
alatt szerencsés sikerrel vitetni, szerencsésbb lesz e a hosszú szokás 
felszentelte ösvényről eltérni? megítélni nem akarja. Minden féle oko
kat hallott felhozatni, de megvalja, azt nem hallotta, hogy a századnak 
mérsékelt szelleme ellen, melytől a fanatismus, úgy mint az indifferent- 
ismus egyiránt távol van, valaki harczolni kívánt volna e helyen. 
Kívánja a RR megkerestetni, hogy midőn initiativájokat, bár melly 
dietalis tárgy iránt is a főRR elismerik, viszont a részvételből ki ne 
zárattassanak, ha itt a KK és RR végzésök ellen itt javaslatot sem 
szabad tenni, úgy nincs egyéb hátra, hanem hogy ők végezzenek, s a 
főRRket parancs szóval kénszeritsék. De miután a dolog igy áll, meg-

11 Az 1830-iki országgyűlés írá sa i, 510. 1.
16*
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egyez a pontonkénti felvételben, azon óvással, hogy jövendőre az 
elegyes gravaminalis küldötség el ne mellőztessék.

Senki sem ellenkezvén, ezt a Nádor e szerint végzésnek nyilat
koztatja.

N á d o r : Már most kérdés, mi mód kell a tárgyat felvenni, nagy és 
fontos az, de kényes is, én óhajtanám úgy folyna le. hogy mindaz, mi 
a hazafiak sziveit elválaszthatná, lehetőleg elmellőztessék, s így a KK 
és RR által irányzott szép czél, a lelkek egyesítése eléressék.

Az izenet így fekszik: 14 sérelem, — 2 kívánat. Az elsőbbi pontok
ban elől felhozatik a sérelem, utóbb orvoslás a múltra, ismét törvény
hézag pótlás a jövendőre javaltatik, végre olyasok is hozatnak fel, mik 
inkább a Catholicusokat érdeklik. Ezen külömböző kérdéseknek úgy 
kellene ide terjesztetniük, hogy mindenikre nagyon röviden lehessen 
az értelmét kifejezni. Bátorkodom tehát ezen kényes tárgyban valamit 
javallani, uj ugyan javallatom, de uj körülmények uj ellátást kívánnak. 
Neveztessék innen küldötség, melly az egész tárgyat elvekre vonva 
egyszerüzze. Igv reméllem, meghasonlás nélkül kiúszhatunk a szél
vészes munkából.

(Ezt tompa helybenhagyó moraj követé s a már előbb általunk meg
nevezett küldöttek kineveztettek.)14

A küldötség mint mondják Mart. 24. munkáját be végzé. De a rever 
salisok eltörlésén, s a törvénytelen ágyból született gyermekek iránti 
provision kívül majd semmit sem fogadott el, nevezetesen a hatheti 
oktatás, s recopulatio megszüntetését, hogy a gyermek elválasztsági idő 
koráig attva vallását kövesse, s a t. mind félreveté.

b)

Martius 20-án Országos ülés a Karoknál és RRnél. Elölülő Alnádor 
Somsich Pongrácz.

A Nádornak névnapi idvezlésére küldötség neveztetvén,15 16 s a királyi 
lakás iránti kerületi javaslat szó nélkül elfogadtatván,10 az addres iránti 
válasz17 felolvastatok, :s első volt a Cholera kérdése.

A lnádor: Ámbár a javallot módosítás nem egészen fejezi ki a főRR 
szándékát, mindazáltal látván az egyeségre hajlandóságot, a tárgy érde
méhez szóllani nem akar, csupán a stylusra nézve van észrevétele, s 
ezen szavakat veneranda legum custodia strictam nobis imposuit obliga
tionem mint fölöslegeseket ki hagyatni kéri. Ezen indítványt a RR 
Bernáth, Szinnyey nyilatkozásukra elfogadják.

Somsich:18 Engedek a töbségnek, de lelkiesméretem megnyugtatására 
kéntelen vagyok ki mondani, hogy ezeknek kihagyása a maradék előtt 
értelmüket homályba helyhezi.

Következék a praeferentialék kérdése.
A lnádor: Én ugyan a 13-ik czikely magyarázatjába ereszkedni 

nem akarok, ragasztván egyes véleményemet a főRR magyarázatjához, 
csupán a formára nézve a főRR által javallott azon módnak hogy a fel

14 L. 228. 1. — V. ö. Kölcsey, VII. k .  177. s köv. 1.
15 Tagjainak névsora: Jegyzőkönyv, I. k. 316. 1.
16 Iratok, I. k. 119. 1.
17 Iratok, I. k. 120. s köv. 1.
18 Nem az elnöklő alnádor, hanem ennek testvére, Somsich Miklós, Somogy 

megye második követe.
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írás végére tétessenek a praefcrentialis sérelmek, elfogadására kérem a 
Rket. Előbbi izenetünk vége méltán szülte a fő Rendekben azon hiedel
met, hogy az előbbi országgyűlések nyomdokait követni kívánják; 
pedig ezek oda mutatnak hogy a királyi eléadásokrol csak ugyan eléb 
kell szóllani.

N iczky (Vas): Mi az előbbi országgyűlések példáira koránt sem 
ezen értelemben hivatkoztunk, hivatkoztunk egyedül azért hogy az által 
is megmutassuk, minő becset, s elsőséget tulajdonított ezen sérelmek
nek az Ország. Az a mit a fő RR az 1825-ki Diaetán a praeferentialékra 
nézve védünk egyetértőleg kijelentettek,19 nyilván húzza maga után azon 
következést, hogy most igy a propositiok iránti válasz homlokán kell 
felterjesztetniök. Én az izenet mellet maradok. (Maradjon — maradjon.)

B h.nyovszky: A múlt országgyűlésekre való hivatkozást szó nélkül 
nem hagyhatja. Mert valamint 1807-ben, úgy 1825-ben s 30-ban is vilá
gos óvással kijelentették az Országrendei, hogy az 1790 : 13. czikelyt 
úgy érteni nem lehet, mint a kormány kívánná, hanem úgy hogy azt 
kell felvenni legelőbb, mit az Országrendei a haza javára legszükségesb- 
nek ítélnek s hogy a propositiok is mást magokban nem is foglalhat
nának.20 Ezt a kormány is jól tudja, s hia nem tudná, kötelességünk neki 
megmondani, hogy mi feltartjuk magunknak a hatalmat felterjeszteni, 
mit jónak látunk.

A lnádor: Ez szorosan a 13-ik cz[ikkely] m agyarázatára tartozik, 
pedig beszédem elején megmondám hgy abba ereszkedni nem akarok, 
én csak a formáról szóllottam, s úgy hiszem a mit mondottam, meg
egyez az előbbi országgyűlések szokásaival.

Bernáth: Midőn mi az előbbi országgyűlésekre hivatkozánk, arról 
volt szó, együt terjesztessenek e fel az előleges sérelmek a propositiókra 
való válasszal? de ezen túl lévén, azt mit a fő RR most javalla^ak, 
elfogadni, annyit tenne, mint magunk elébe egy paradigmát kitűzni, 
mellytől elállani nem lehetne, a mi initiativa jusunkkal ellenkeznék. 
(Maradjon, maradjon!)

Az Elölülő nem akarja a közakaratot feltartóztatni.
Márjássy: Még azt vagyok kéntelen megjegyezni, nem csak azért 

terjesztetnek fel ezek, mivel praeferentiálék, hanem azért is mivel a 
múlt országgyűléseiről elmaradtak, pedig a 13-ik czikely következésé
ben, ha valamely sérelem orvosolatlan elmaradt, azon kell a jövő diétát 
kezdeni.

Siskovits: Ezt nem egészen Írom alá, mert jusunk van nem csak az 
elmaradott sérelmeket, hanem újakat is elől felterjeszteni, ha azokat clő- 
legeseknek nézzük.

A lnáhor: Második észrevételem: hagyjuk ki azon szavakat hogy 
nem a §-us elhelyheztetésével, hanem a törvényhez ragaszkodással 
mutatjuk a thronus iránti tiszteletünket.

H ertelijndy, Balogh, Bernáth az izenet mellet szóllottak, mert 
felelni kell arra a mit a fő RR mondanak, hogy a praeferentialéknak a 
felírás végére leendő általtételét a Király iránti tisztelet kívánja.

Fekete az Alnádort támogatja, mert ha nem helyheztetünk semmit 
a §. elhelyheztetésében, majd azt kérdik a fő RR miért ellenkezünk?

19 A két tábla á'láspontját, amint üzenetváltások után kialakult, az 1825 
okt. ??-i fe.l'rn t feiezi k*. <F,z orszáegvűlés írá sa i. I. k. 51. s köv. 1.)

20 A feliratok, amelyekben az országgyűlések megrögzítették felfogásukat, 
a következők: 1807 máj. 23. (írá sa i, 47. s köv. 1.), 1826 ápr. 17. (I. k. 310. s köv. 1.), 
183!» okt. 17. (164. s köv 1.)
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N agy: Ha ezt kihagyjuk hogy n e m  a §. e l h e l y h e z t e t é s é b e n  s azt 
meghagyjuk hogy a t ö r v é n y h e z  v a ló  r a g a s z k o d á s s a l  mutatjuk tisztele
tünket, az értelem mindegyre megy, s nem hangzik úgy mintha azzal 
vádolnánk a íőRRket hogy ők a §-us elhelyheztetésében teszik a 
tiszteletet.

B orsiczky : Ezt elfogadom, de nem a hallott okokból, hanem azért 
mivel nem akarom azt enunciálni, hogy ezen elhelyheztetésnek erőt 
nem tulajdonítunk, mert én bizon tulajdonítok, másként derogálnék 
a 13-ik articulusnak.

A ln á d o r : Ez tehát végzésbe megy. A  j u n c t i m  és re g r e s s u s  iránt: 
nem tudom miért akarják a RR a főRR. által javallot azon záradékot 
elfogadni hogy j u x t a  i n d o l e m  t r a c t a t u u m  d ia e t a l i u m ,  holott a vallás 
iránfi izcnetjökbcn világosan kifejezték hogy a d ie t a l i s  in d o l e s t ö l  el 
nem távoznak.

B e r n á t h : Vagy benne van a mit kívánunk a diaetalis tractatus 
indolessében, vagy nincs, ha igen, a kihagyás semmit sem változtat, ha 
nincs, praeoccupálnánk a Diéta coordinatióját.

B en y o v szk y  m e g  je g y z i ,  h o g y  e z e n  s y s te m a t i c u s  o r s z á g g y ű lé s e  a  t á r 
g y a k  ö s z v e  fü g g é s é r e  n é z v e  e g é s z e n  k ü lö m b ö z ik  a z  e lő b b ie k tő l .

A ln ád or : Ám maradjon ha úgy kívánják. De az én professiom az: 
hogy akár mi legyen is tárgya ezen Országgyűlésnek, annak más idomja 
nem lehet, mint a múltaknak volt, s azon alkotványnak megrázkód
tatása nélkül, a törvényhozó test egy része változtatást nem tehet.

Megállapitatván az izenet,21 küldötség nevezteték az általvitelre.22
Martius 21. 22. 23. és 24-én folytattaték a legelő iránti Urbarialis 

ezikkely felett a kerületi tanácskozás. G. Andrássy által felhozott, s a 
Tolnai követek által fel melegített azon indítvány, hogy a jobbágyok 
tenutumai magok között is elkülönöztessenek, a hol lehet, s hogy kiki 
a maga fodjét szabadon használhassa, bizonyos majd megírandó módosí
tással — permissive — elfogadtatott. Most a legelő clavisának nehéz 
kérdése felett foly a tanácskozás.23 A felírások még fel nem mentek, 
részint azért, mivel a stylisticai elfogadott módosítások öszveillesztését 
nem akarják a RR ítélő mesteri tóira bízni, részint mivel a praeferen- 
tialis sérelmek magyarra forditatnak.

21 I r a to k ,  1. k. 120. s köv. 1.
22 A küldöttség tagjainak névsorát 1. J e g y z ő k ö n y v ,  I. k. 325. 1. — A már

cius 20-i, 32. országos ülés hivatalos jegyzőkönyvét 1. J e g y z ő k ö n y v ,  I. k. 316. 1. — 
V. ö. K ö l c s e y ,  VII. k. 180. s köv. 1.

23 Olv. részletesebben 284. s köv. I.
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28.

a)
1833 március 21 

A főrendek ülése.
Tárgy: A főrendek elfogadják [I ] a rendek javaslatát a királyi lakás 
ügyében, [II.] a válaszfelirat vitás pontjainál elvi álláspontjukat fenn
tartva az országgyűlés elhalasztása, az előleges sérelmek helye és a

junctim kérdésében.

b)
1833 március 22 

Kerületi ülés a rendeknél.
Tárgy: A kerületi naplókönyv kérdése.

c )

1833 március 26 
A főrendek ülése.

Tárgy: A vallásos sérelmek tanulmányozására kiküldött bizottság 
beterjeszti jelentését.

a)
Az urbarialis legelő kérdésén kívül, mellyben a KK és RR kerületi 

üléseikben folyvást tanácskoznak, hátra van még
A fő Rendeknek 21-ik Martiusi ülésük.
Napirenden vannak a több ízben megfordult felírások iránti válasz- 

izenetjei a RR. táblájának.
[I.] :a Királyi lakás iránti válasz,1 melly által a Karok és RR. a felől 

értesítik a fő Rendeket hogy stvlisticai javaslataikat elfogadják, kivévén 
azon szót hogy ő felségétől hosszasabb commoratio kéretessék, mert 
ők habitatiót és nem commoratiót kívánnak.

B. Szepessy  (Pétsi P[üspök]) azt tartá, ő felségétől uralkodásának 
42 évében többet kérni nem lehet, mint az első évben kéretett, már 
pedig 1792-ben hálás szívvel fogadták az Ország Rendei ő Felségének 
azon kegyelmes biztosítását hogy „ezen örökös országában több ízben 
meg fog jelenni, s ott huzamosabban is mulatni.“2

G. B attyányi I m r e : l-ő Ferdinand idejétől alig tud törvényt, melly
ben a Királyi felség személyes itt lakása ne kérettetett volna, azért 
nem látja okát miért ellenkeznének a RR. kívánságában.

G. N ádasdy Váczi Püspök é s  G. E rdődy  K ároly miután a dolog 
érdemében meg egyeztek a fő RR., reá állanak hogy a felírás úgy, amint 
a RR. kívánják, felterjesztessék.

Országbiiíája: Bizonyos, hogy 1-ső Ferdinand idejében, úgy szól
ván az egyesülés feltételei közé számíttatott, hogy a Király bent az 
országban lakjék, ez ugyan Budának Török kézre jutása miatt meg
változott, s azóta minden kir. válaszok igaz csak annyiban tesznek

1 Iratok, I. k. 119. 1.
2 Az országgyűlés érzelmeinek az 1792. évi 5. tc.-ben adott kifejezést.
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ígéretet, a menyiben ő felségének más birodalmait tárgyazta gondjai 
megengedik az itt mulatást, de kérni hogy a fejedelem hü népének 
közepette lakjék, mind a nemzet méltóságával, mind a fejedelem iránti 
szeretettel igen megegyez; azért a RR véleményét elfogadja.

N ádor; Meg kell tehát a FőRR köz értelmük szerint izenni a RR- 
nek, hogy a Felírás iránti további észrevétel elé nem fordúl.

[II] Olvastatik az adresse iránti válaszizenet;3 4
1 -sö  k é r d é s :  a Cholera miatti említés.
T árno k : Leginkább a kifejezés miatt forogván mind eddig az egyesü

lés nehézségei, minthogy a RR c részben hajlanak, nincs észrevétele, 
de azon publicistái elvre, melly a RR által újólag javallatba hozott 
módosítás végén olvastatik, hogy t. i. a törvénybe meg szabott eseteken 
kívül az országgyűlése elhalaszthatását el nem ismerik,4 reá nem áll, nem 
áll pedig azért, mivel az 1741-ki 22-ik t. ez. nem a diaeta elhalasztásá
nak, hanem a nádori eoncursusnak eseteiről szólt, és igy nem kívánná 
azon elvet kifejeztetni, mintha törvény által meg volna szabva az, hogy 
lehet az országgyűlését elhalasztani.

B. W e sse l é n y i: A Rendek az 1741-ki 22-ik czikelyt fel nem hozzák, 
de kécségkivül azt értik, az tehát a kérdés lehet e az ide magyaráz
ható? felelet: igen is mert szólván a Concursusok tarthatásának esetei
ről, minthogy tagadni nem lehet hogy Concursust csak akkor lehet tar
tani, midőn diétát nem lehet tartani, a concursus tartásának két esete, 
a diaeta nem tarthatásának is esete. Ezt a RR. nem most értik és Írják 
először, a főRR pedig nem ellenkeztek, s annál fogva a fő RR kíván
sága következésében tett módosítás a törvénybe nem ütközik.

B. Szepessy (Pétsi P[üspök]): Az 1715-ki Decretum előszavában, az 
ország gyűlés félbenszakasztásának két oka említetik: a közelgő mirigy 
félelme, s a fejedelem hirtelen halála. A melly okok miatt félben 
szakasztható az Országgyűlése, azon okok miatt cl is halasztható, és 
igy törvény szerint is nem csak az 1741 : 22-ik t. ez. esetei lehetnek a 
diaeta elhalasztásának törvényes okai. De mivel a RR azon törvény 
czikelyre kizárólag nem hivatkoznak, hanem csak általánosan szólnak; 
ne hogy a felírás még tovább is halasztassék, óvás mellett reá áll a RR. 
javallatára.

O rszág birája : Ha köz polgári törvény tudományt tárgyazta vallást 
kell tenni, megvalja, hogy alkotványunk, s törvénykönyvünk szellemé
nél fogva, az országgyűlés tartásának, polgári létünk ezen palládiumá
nak más akadályát nem ismeri, mint a physical vagy moralis teljes lehe
tetlenségét. De a RR nem hivatkozván semmi különös törvényre, nem 
gondolom hogy a tárgyat tovább késleltetni kellene.

N ádor: Ha egybengyülésünk kezdet óta már három hónapot nem 
számítanánk, a nélkül hogy felírást készítettünk volna, helyesnek tarta
nám ezen kérdést belső érdemére nézve fontolás alá venni s egy vagy 
más óldalra eldönteni, de mostani helyzetünkben azoknak véleményében 
kell osztoznom, kik azt hiszik, hogy a dolog tovább ne tartoztassák, 
hanem a felírás igy is ő felsége elébe terjesztessék.

2 - ik  k é r d é s ,  a z  e lő l e g e s  s é r e l m e k  a  f e l í r á s  h o m l o k á n  m a r a d j a n a k  e ?

3 h a t o k ,  I. k. 120. 1.
4 Az alsótábla fogalmazásában: nos praeter casus clara legis dispositione 

diserte declaratos nullum aliud legale asservandorum comitiorum impedimentum 
agnoscamus.
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B. Pongrác/: A z okoskodások idő szaka úgy látszik már lefolyt, 
de mivel egyes tagok nem kevésbé mint egész karzatok véleményi sza
badsággal bírnak, kéntelcn vagyok kijelenteni: Hogy én kívánom a sár 
kalatos 13-ik czikelyt, a király alkotványos jusait, s a régi törvényes 
szokást feltartani, annál fogva a RR kívánságára most sem hajolhatok.

B. Szhpessy: A RR ezt azért kívánják, mivel az 1790 : 13. czikkelyt 
úgy magyarázzák, hogy az orvoslatlan sérelmeken lehet a következett 
országgyűlését kezdeni, ezt alá nem Írhatom 1.) azért: mivel ezen magya
rázat a törvénybe nem foglalt föltételeket tóid a törvényhez, én pedig 
a törvény magyarázat közös hatalmát feltartani kívánom; s új, egyolda
lúig tett magyarázatokat, ha csak százados alkotványunkat öszve döntve 
látni nem akarom, el nem fogadhatok. 2.) azért: mivel a törvény foga
natja lehetetlenitetnék, mert midőn a főRR megegyezése is, ismételt alkal
matlankodás által csikartatik ki, nem lehet kedvező királyi választ várni. 
3.) Kárt is szülhetne azon magyarázat, ha ö szerintén, a királyi előadá
sok bár hevenyében való ellátást kívánnának is, hátratétethetnének. 4.) 
Veszedelmes is lehetne —· mert ha a 13. czikelyből a Rendekre háramló 
kötelességet bé nem töltik a Rendek, ő Felsége is mondhatná hogy nem 
tartozik harmad évenként országgyűlést hirdetni, s a sérelmeket orvo
solni. Nagy Lajos alatt 40 év alatt csak egy, M. Theresia uralkodásának 
idejében csak 3 diéta tartatott. (Itt a N ádor félbe szakasztja a Püspök 
beszédjét, megintvén hogy a tárgy érdeméről eltérni többé nem lehet, 
hanem egyedül az van napirenden el kell e fogadni azon modalitást, 
mellytől a RR elállani nem akarnak.)

Sz e g ed y : A RR kijelentvén hogy7 feltartani kívánják a 13. czikelyt, 
az elvre nézve nem lát a két tábla közt külömbséget, s ezt annyival 
inkább, mivel tettel is megvalósult ezen szándék az által hogy a kir. 
előadásokba valósággal bémentek a RR. Ezt kívánná megemlíteni, s ezen 
említésnek bé szövése által mind a két. véleményt ősze egyeztetni.

R. W e ss e l é n y i: A fő Herczeg Nádor előadása szerint is a sokszor 
kifejtett dologra visza menni czélra nem vezetne. Ha arról van szó, 
akarják e a RR felvenni a kir. előadásokat vagy nem, a pétsi püspök 
ellenvetései a magok helyén lennének, de akár az ő , akár a RR kívánsága 
szerint dűljön el a dolog, csak egy óra perczel sem vétetnek fel elébb 
a kir. propositiók. S azért kívánván a főHerczeg Nádor által kitűzött 
határokat megtartani, nagyon óhajtottam volna a tárgy fejtegetésébe 
nem ereszkedni; de miután a RR táblája, s igy azok is, kik hasonlón véle
kednek, azzal vádoltatnak, hogy egy sarkalatos törvényt megtörni szán
dékoznak, a törvény, még pedig sarkalatos törvény törésnek ezen vádja 
sokkal nagyobb, miint sem hogy némi czáfolás nélkül hagyni lehetne. 
Itt a sokszor említett 13-ik czikely első fele hozatik fel, ez igy szóll: 
,.pertractatis debite propositionibus“ ez nem azt teszi hogy csak egy 
felírást kell küldeni, mert a pertractatio, nem csak megkezdésből, hanem 
folytatásból, megvitatásból, bevégzésből áll. Ha tehát az igy értett, s 
csak igy érthetett pertractatio minden egyéb tárgyat kirekesztőleg meg
előzne, az következnék hogy a kir. propositiók megvitatása, folytatása 
s bévégzése vagyis pertractatiiója előtt semmi mást tenni nem szabad. 
Ezt magok a főRR sem állították, ez szokásban soha sem volt, s most 
midőn a királyi előadásokban foglalt Operatumok felvétele évekig ter
jedhet, lehetetlen is. Az jőne már kérdésbe, az egészen nem teljesíthető 
törvényt mennyiben kell teljesíteni? én azt tartom a mi egészen nem 
telyesiltctik, az éppen nem telyesitetik. Az egész ily kiterjedésű teljesí
tést pedig eddig maga a kormány sem sürgette. Fen maradván tehát a
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pertractatio a királyi eléadások számára, a megkezdés, s felírás által a 
13-ik czikely nincs megsértve. De lássuk már czélját is azon 13-ik czikely 
első részéhez való ragaszkodásnak, ez csak kettő lehet, 1.) hogy mielőtt 
a kir. eléadások debite nem pertractáltattnak az idő egyébbel ne töltes
sék, 2.) míg a propositio országos pertractatio tárgyává nem válik más 
ne váljék. Az 1-őre: Maga a főRR táblája is a lefolyt 3 hónapok alatt 
többnyire nem a kir. propositiókkal foglalatoskodott, s mi után a királyi 
előadásokra nem tartozó tárgyak ilránt a felírásba meg egyezett, tettel 
megczáfolta azt, hogy az időt másra fordítani nem lehet. Ila pedig a 
K. és RR. kerületi üléseikben egyébb valamit tanácskozásuk tárgyává 
tésznek, őket megakadályoztatni, physical lehetetlenség, végre ha idő 
rövidítésről van szó, az bilzonyára nem hoszú vitatás által eszközöltet
hetik, s ha a főRR táblája eleitől nem ellenkezett volna, jobban telje- 
siteték a 13. czikely czélja s rendelése. A 2-ikra, hogy az eléretessék; 
nem füg az Országrendeitől, a Királyi Felség arra adand választ, a mire 
adnia tetszitk, s ez lesz a pertractatio tárgya. Igyekezzünk tehát a fő tár
gyat az egyetértést elérni, hogy a kir. eléadások értelmében a a pertrac- 
tatiót folytathassuk. Fontolják meg a fő RR ellenkezésük következéseit, 
a megbecsülhetetlen idő veszteségét, a meg nem egyezés által létesítendő 
kedvetlenségeket.

N á d o r : Midőn az előttem szólló igen érdemes Méltóságos báró, 
beszédét kezdé, nem várhattam egyebet mint hogy beszédének folya
matba azon kezdetnek megfelelend, hogy az általam kitűzött határokat 
megtartani kilvánja. Azomban eltért a sokszor vitatott kérdés belső ér
demére. Ez nem volt a maga rendjén. Ha csak ugyan hozzá kellene a 
dolog érdeméhez szóllani, tagadni nem lehet; hogy a világos törvény 
értelmén épült szakadatlan szokás szerint, a legelső felírásban, vagy 
csak egyedül a kir. előadásokra, vagy ha ezek elválaszthatatlan egyben- 
függésben valának más tárgyakkal, mindég elébb a kir. eléadásokra ada
ték felelet. A törvénynek ezen rendelése, ezen törvényes szokás kétség
kívül nagyobb tekintetet érdemel, mint egyes tag véleménye. El sem 
mellőzhetem hogy a M[é]l[tósá]gos fő Rendek annyi fiigyelmetességgel 
szokták az indító okokat, s következéseket megfontolni, hogy valóban 
nincs semmi szükség arra, hogy egyes tag intőleg lépjen föl. De marad
junk csak a mellet, meg próbáljuk e Szegedy főispán javallatát, vagy nem 
ellenzők hogy a felírás mennyen fel a mint a RR kívánják.

A T á r n o k  nem hiszi hogy a RR ezen módosiitást is elfogadnák, ő 
tehát arról kíván tanácskozni, mi történjék, ha el nem fogadják, úgy 
vélekedik nincs egyéb hátra, mint a felterjesztés külön modalitásához 
nyúlni, mert a RR. kívánsága ellenkezik a törvénnyel, pedig olyas vala
mik elfogadni, mit a törvény tilt, néki lelki ösmérete nem engedi.

O rszá g birá ja : Én is nyilván kijelentem, nincs semmi reményem 
hogy a RR elfogadják módosításunkat, annyira látom már a dolgot 
halogatva, hogy az országos tanácskozásoknak káros hátramaradása nél
kül a felírást tovább hátráltatnunk nem lehet. Mi megfeleltünk köteles
ségünknek, tettünk a mit tehettünk, ez lelkemet megnyugtatja. Figy van, 
a mi különösen indíthatna hogy a továbbil ellenkezéstől eláljunk, s ez a 
RRnek azon nyilatkozások, hogy a 13-ik czikelynek más értelmet tulaj- 
donitni nem akarnak, mint a mellyet annak világos szavai mutatnak. 
Jelentsük ki hogy mi ezen elvhez ragaszkodunk, s attól jövendőben its el 
nem állunk. Egyébiránt a felírást ne hátráltassuk.
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A N ádor e z t  e s z e r in t  v é g z é sn e k  n y ila tk o z ta tv á n ,
a 111-ik kérdés az az a juncfim, és visza léphetés kérdésében a N ádor 

kijelenté hogy ezen szavaknak Juxta indolem tractatuum Comitialium“ 
a RR által kiivánt kihagyattatása, figyelmét mindenekfelet fölébresztette, 
mert ezen kihagyásból az látszik, mint ha az országgyűlési tractatusoknak 
eddigi idomj át a RR meg akarnák változtatni. Ő nagyon kétel
kedik jobb lesz e ez a múltnál. Azonban nem szükség ezt most mélyeb
ben vitani, s ha más nevezetes kérdésekben is engedtek a FőRR. az idő 
sürgetésének, ebben sem kellene ellenkezni.

E szerint meglévőn az egység, P lathy ítélő mester az izenetet nyom
ban feltette, melly által a főRR értesítették a Rendek tábláját, hogy 
ámbár a RR elveiben távolról sem osztoznak, a felírást még is ezen 
óvás mellett nem hátráltatják.5 Ezen válasz még azon ülésből kózölteték 
a RR táblájával.6

b )

Martius 22-én Kerületi ülés tartaték Rohonczv (Veszprém) és Tisza 
(Bihar) Előlülések alatt.

Az Előlülő értesíti a RRket, jelentést vett a Kerületi naplókönyv 
szerkeztetése felől,7 hogy az első két hónapi fizetésnek fele, a harmadik
nak pedig még két harmada nem jöt bé, igy a nagy hévvel pártolt, s hasz
nosnak ítélt intézet el fog esni, tegyenek a RR. szükséges lépéseket.

C sászár je le n ti ,  a  m in t  ő  tu d ja ,  o t t  v a n  a b a j ,  h o g y  n é m e lly  k ö v e te k  
n e m c sa k  n e m  fiz e tn e k , d e  k in y i la tk o z ta tá k  h o g y  n e m  is fo g n a k  fiz e tn i.

T isza d c c la rá lja , ő  h á ro m  év ig  is  k é s z  f iz e tn i, d e  iira tn i a z o n  n a p ló 
k ö n y v e t n e m  fo g ja , m e r t  az  te l je s  le h e te tle n . Ü jr a  ja v a la tb a  h o z z a  a  
ly th o g ra p h iá t .

Balogh  fizetni, s Íratni is fogja, de ő enyit tud a dolog felöl: eddig 
a naplókönyv stenographáce írva 90 iv, a stenographia oly idomzatban 
áll a rendes iráához mint egy, öthöz; és igy 450 ívnek kellene lenni — 
van pedig 14!! Ezt írással elérni, s az üléseket hézag nélkül követni lehe
tetlen. Az ifjak nem azért vannak itt hogy örökké fitrkáljanak, hanem 
hogy ülésbe járván, magokat a közéletre képezzék, vagy tegyenek a RR. 
olyast, mi által czélt érhetni, t. i. fogadják el a Tisza javallatát, vagy 
hagyják abban, de ne tegyenek a nyilvánosság elvének illusiót.

R oiionczy azt veté ellen hogy a Szónok ú r  maga sem fizetett. Ezt 
Balogh  nagyon nehezen vette, s tagadta, állitván hogy ezen ellenvetés 
ha állana is nem volna helyes, s a dologra tartozó — másnap pedig elé- 
hozá a pénztárnok nyugtatványát, s bébiizonyitván általa a fizetést, kéré 
az Elölülőt, hogy addig is még 24 óra múlva székéből rendes helyére

5 I r a to k ,  I. k. 121. 1. — V. ö. K ö lc s e y ,  VII. k. 181. 1.
a Az alsótábla márc. 21-i, 33. országos ülésének hivatalos jegyzőkönyvét 1. 

J e g y z ő k ö n y v ,  I. k. 325. 1.
7 A kerületi naplóra vonatkozó'ag v. ö. az 1832 dec. 22., 24., 26., 1833 jan. 

11., 14., 17., febr. 7-i kerületi, valamint a jan. 10-i országos ülések tárgyalásait. 
A szerkesztésre Kossuth a siker reményével pályázott, azonban Andrássy 
György gróf tornai követ kedveződen véleménye következtében mégis Bertha 
Sándor kapta meg, akinek „Országgyűlési tárca 1830-ról“ c. munkája kéziratban 
ismeretes volt, a helytartótanács ellenzése miatt azonban nyomtatásban csak 
1843-ban jelenhetett meg. Segítőtársa valószínűleg Munkácsy János volt. A kerü
leti napló ügye azonban az érdektelenség s főleg az anyagiak hiánya miatt hama
rosan kátyúba jutóit.



2 5 2 1 8 3 3  M Á RCIUS 22. K E R Ü L E T I Ü LÉS

visza térne, Elölülői hatalmát nagyobb kíméléssel gyakorolja. Romonczv 
elösmeré hogy tévedett, s szavát visza húzta.

B ezeréd y  a lythographiát pártolja s ha el nem fogadtatik, a szer- 
keztetést röviditetni, s a dictaturát mai naptol kezdetni kiváná. K. Hor
váth azt hiszi, iratik nem iratik, a ki subscribált, ha becsületes ember 
fizetni tartozik, legalább egy példányban meg lesz azon megyénél, hol 
az országgyűlése tartatni fog. A czél igy is el lesz érve, mert a Kerületi 
tanácskozások nem merülnek feledékenység örvényébe.

B orsiczky : A mint barátja volt ezen naplókönyvnek, úgy ha minden 
hónapban egy két ülés vész el miatta, első lesz ki megszüntetését indít
ványba hozandja. Küldői nem kívánnak oly diariumot, melly az ország 
nak annyi ezreibe kerül. A ki aláírta, ha becsületes ember fizetni tarto
zik, járják el őket a szerkesztetők házanként, a követek nem tölthetik 
incassatióval drága idejöket. N agy P ál azon változtatással, hogy szedes
sék bé a szerkeztetők pénzüket a mint akarják, s L a M otte  hasonló érte
lemben szállottak, mint Borsiczky s Kotsi Horváth.

So m sicii ig en  s é re lm e s n e k  lá t ja  a z o n  k ife je z é s t ,  h o g y  a s z e rk e z te tő k , 
k ik  é rd e m e s , c h a ra c te r i s a tu s  tu d ó s  fé r f ia k , m in t  valam i, c o n tó v a l h á z ró l 
h á z ra  já r ja n a k ,  s z e d e s se  bé  a  k i  r e n d e l t  p é n z tá rn o k  a f iz e té s t. H avas 
je le n ti 'hogy  ő m in t  k i r e n d e l t  p é n z tá rn o k  sz ív e se n  m eg  te sz i, c sa k  
irn o k ja , h a  f iz e té s é r t  m eg y , ró sz  sz e m m e l n e  fo g a d ta s s á k , m in t s o k  
h e ly ü t t  f o g a d ta to t t .

B ernath  a maga kölcségét kiszórni nem akarja a végett, hogy valaha 
a Museum számára egy stenographicus díszpéldány létesitessék, mellyet 
senki sem fog olvashatni, ha nem naponként rendszeres órát kíván dic
tatura végett rendeltetni, s a szerkeztetőket köteleztetni hogy addig 
Posonbol el nem mennek, míg az egész diéta szerkesztetését el nem 
végzik.

D okus úg y  h isz i, ez  s e n k in e k  v o lt  s z á n d é k a  h o g y  eg y  d isz  p é ld á n y a i 
s z a p o r i ta s s é k  a  m u se u m , h a n e m  az  v o lt  k ö z  czél, h o g y  a  tö r v é n y h a tó 
sá g o k  id e jé n  m e g  k a p já k ,  a z  ő  k ü ld ő i k e d v e s e n  v e t té k  ezen  in té z e t  lé te s í
té s é t ,  s  k ív á n já k  a z t  re n d e s e n  m eg  k ü ld e tn i.

J usth  hasonlóan nyilatkozik, de azt nem kívánhatja hogy akár ki 
is házról házra pénzért küldözzön. Minden hórtap végén jelentse kii a 
pénztárnok itt az ülésben, melly nap, és hol lesz a pénz szedés, s kiki 
tartozzék oda küldeni.

Az Elölülő (Rohonczy) ezt végzésnek jelenti, s a censurára kíván 
ügyelteim, mert azon jegyző könyvet oly rosznak tapasztalta, hogy a 
figyelmét felébresztette.

Egyébiránt bémutatja a comitialis végzéssé vált felilrásokat, az or
szágos ülésekben tett módosítások szerint elszerkeztetve,8 s a rckeszt- 
ménybe teendő előkelő sérelmeket magyarra forditatni, egyszersmind 
a felírásokat, combinatio tekintetéből dictaturára eresztetnii gondolja.

Szóba jött az eddigi szokás, s a H on th i M a jth én y i nem tartá a dic
taturát szükségesnek; de B enyovszky azon esetben is be kívánná ezt 
hozni, ha szokásban nem lett volna, ő igen szereti hogy kik: ellenőrje 
legyen, ha az ítélő Mester, úgy olvassa e a mint kell s nem csúszik e bé 
valami idegen kifejezés. Az 1830-ki adó iránti felírás,9 ezen bizodalmat- 
lanságot méltán megigazolja. *

* Iratok, I. k. 124. s köv., 147. s köv. I.
0 Az országgyűlés 1830 dec. 13-iki feliratát 1. ez országgyűlés í rása i  közt, 

458. s köv. 1.
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A Dictatura helyesnek ösmértetett, s az urbárium feletti tanács
kozás folytattaték.

Martius 23-án s 24-én továbbá is az (annak idejében bővebben 
leírandó) Urbarialis legelőnek kérdése, különösen ezen legelő kiadásá
nak kólcsa, volt a kerületi tanácskozások tárgya, melly kérdés az ország
nak külömböző helyzeteihez képpest szerfelett külömböző tekintetbe 
is jővén, s azért egy kólcsnak az egész országra alkalmaztathatása csak 
nem lehetclen lévén, ilgen természetes, hogy még a 27-ik s 28-ik mártiusi 
Circularis ülésekben sem rekeszteték bé a legelő kérdése feletti tanács
kozás (consultatio) s a dolog fejleménye most is bizontalan.1*

Martius 25-én és 26-án a felírások stylisticai módosításainak egyben- 
vetése, s az előkelő sérelmek magyar fordításának11 megrostáliása, elébb 
kerületi, azután (még mindég az Alnádor előülése alatt) országos ülés
ben is megtörténvén, azon felírások12 ugyan csak Martius 26-án a főRcn- 
dekhez áltialküldettek,18 s itt is felolvastattak.

c)
A Fő Rendeknél Martius 26-án
az O rszágbirá.ia mint a vallásos izenetben foglalt kérdések elkülö- 

nözése, s mcghányása végett kirendelt küldötségnek Elölülője, ezen 
küldötség munkálódásának foganatját írott jelentésbe foglalva bémutatja.

Végii ítélőmester felolvassa a Magyar nyelven készült küldötségi 
jelentést.

Ennek rövid foglalatja a következendő:
Az üzenet bévezetése iránt mellyben a tárgy vezér szempontja ki- 

tünteték — felmaradván a szerkesztetés elrendelésének kérdése — a 
küldötség észrevételt nem tett, hanem azt hogy:

1. ) A reversalisok kiadása jövendőre eltöröltessék s a netalán 
kiadandóknak kötelező ereje ne légyen, postulatum és nem gravamen- 
képp elfogadá, hozzá tévén: hogy a vegyes házasságra lépni kívánók 
öszeköttetése az elválasztsági időkorig az az 18 éves korig csak a szülék 
megegyezésével történhessen. Ezen eltörlő intézetnek az eddig kiadatott 
reversalisokra visza, vagy is inkább kiható ereje ne legyen.

Azon kivánatot, hogy a vegyes házasságból származó gyermekek 18 
éves korokig attyok vallását követni köteleztessenek,14 azután pedig val
lást szabadon választassanak, mint az 1791 : 26. sark. ezikelynek (mellyet 
a küldötség változhatlannak ítél) rendelésébe ütközőt el nem fogadá.

A törvénytelen ágyból született gyermekek annyok vallását követ
hetik. s ha következő házasság által törvényesitetnek, csak a 7 esztendőt 
nem haladók jöhessenek afz 1]791 : 26-ik közönséges törvény rende
lése alá.

A talált gyermekek gondviselőjük „keresztény“ vallásában neveltet
hetnek.

2. ) A hathetii oktatást nem csak a törvényei nem ellenkezőnek, sőt 
azzal öszvehangzónak ítélvén, az 1791 : 26-ik czikely 13-ik §-ussa minden

VALLÁSÜGYI SÉRELMEK

lu OIv. részletesebben 2S7. s köv. I.
11 I ra to k ,  I. k. 137. s köv. 1. V. ö. K ö lc s e y ,  VII. k. 182., 184. 1.
12 h a t o k ,  I k. 124—151. 1.
l:i Az alsótábla rnárc. 26-iki, 34. országos ülésének hivatalos jegyzőkönyvét 

1. J e g y z ő k ö n y v ,  I. k. 326. 1.
15 Ha tehát az apa protestáns, gyermekei is azok legyenek.
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további magyarázat nélkül, és így a hat heti oktatás továbbra is meghia- 
gyattassék, s azon 13. § egész épségében és kiterjedésében megtartassék. 
Azon egy hozzá tétellel hogy ha az evangelicus szülők akár mindketten, 
akár azoknak egyike a házasság ildeje alatt catholica vallásra áltmegy, 
a hét esztendős kort haladó gyermekek addig gyakorlott vallásukban 
továbbá is megmaradhassanak.

A küldötség elölülőjének azon javallata, hogy akik 18 éves korokig 
ámbár a törvény ellen, de cselekvőleg evangelica vallást követtek, hat 
heti oktatás alá ne vétettessenek, szintén el nem fogadtatván,

3. ) A csábítás iránti sérelem felterjesztésébe megegyezik.
4. ) Azon kérdést, a Catholicusok neveltethetnek e evangelicus isko

lában? mint nem vallásos sérelmet a Literarium Operatumra halasztatni 
véli.

5. ) A külföldi oskolákra való szabad kimenetel sürgetésébe — a 
catholicusokra nézve is — megegyezik.

6. ) Mind azokra nézve, kik tetleg evangelica vallást követvén, ezen 
felekezet lelki pásztora által minden csalfaság közben jövetele nélkül 
öszeeskettettek, a recopulatiók eltörlését nem ellenzi,

7. ) és 8.) a grammaticalis iskolák, és consistoriumok felállítása iránti 
panasz felterjesztésében meg egyezik.

9. ) Abban, hogy a vegyes házasságok feloldozásakor az evangelicus 
félnek az újabb házasság meg engedtessék, a küldötség egyátaljában 
meg nem egyezik.

10. ) Az egyházi kölcségekbe való irányos részesülés, és
11. ) a hivatalnoknak minden vallásos tekintet nélkül való bétöltése 

kérdésében in forma postulati megegyezik, ugyan annak eltiltásában is:
12. ) hogy némely városok és földes urak, vallás tekintetéből, a birtok 

szerzést, vagy mcsterségüzést gátolják. Ezen 11-ik és 12-ik pontokra 
tökéletes reciprocitást kívánván felállítani.

13. ) Hogy a más vallásu egyházi személyek fizetésére a jobbágyok 
ne kénszeritessenek — megegyezik; de a patronatus, és dézma iránti 
jusok feltartását megemlitendőnek véli.

14. ) Az egy temetőbe takarithatás irántit pont homályt vet a nem
zetre, maradjon ki.15 * * 18

Végre azt hogy az Evangelicusok Horvát Országból ki ne zárat- 
tassanak, egyátaljában el nem fogadja, de abban, hogy az Ezeredekhez 
evangelicus lelki pásztorok is rendeltessenek, megegyezik.

F elo lv as ta tv án  a k ü ld ö tség  ezen  m u n k á ja , G róf Fekete  in d ítv án y t 
tőn , hogy  d ic ta tu rá ra  b o csá jta ssé k . G. Széc h én y i, G. K árolyi G yörgy 
tá m o g a ták , ’a  J udex  nem  e llen k eze tt. A kalocsai É r s e k  s V urum és 
Szepessy  p ü sp ö k ö k  e llenkeztek , a  d ic ta tu ra  e lre n d e lte te tt ,1" de a N ádor 
k ije le n té  hogy  m ásn ap n á l to v áb b  a tá rg y  fe lv é te lé t nem  h a lasz th a tja . 
És igy

Martius 27-én fe lv é te tv é n , le g e lé b b  G r . SzÉ C H É w inek 23 v o k s  á lta l 
tá m o g a to t t  a z o n  in d í tv á n y a , h o g y  a tá r g y  p e r t r a c ta t ió b a  ne  v é te s sé k , 
h a n e m  a  RR. á lta l  ja v a l lo t  r e p r a e s e n ta t io  ú g y  a m in t áll, eg ész  v a ló 

15 A rendek kifogásolták, hogy ott, ahol nincs a protestánsoknak külön te
metőjük, azok nem kapnak helyet a katolikusok között. (Iratok, I. k. 101. I.)
A főrendek szerint ily panasz alig hallható, másrészt törvény nélkül is orvosol
ható. (U. a. 189. 1.)

18 V. ö. Széchenyi, IV. k. 369. 1.
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ságában felterjcsztessók, clvcttctctt, s a rcvcrsalisok iránt a küldötség 
véleménye elfogadtatott17

Martius 28-án azon kérdésre nézve, váljon az 1791 : 26-ik czikely 
oly fundamentalis e hogy azt változtatni ne lehessen? az oppositio erős 
harcz után minoritásba maradván, s igy az elébhaladás elve sarkában 
megrázattatván, az oppositio a további discussiokba részt nem vett, 
annál erősben lévén szóllandó, ha másodszor előkerül. A hatheti oktatás 
kérdésében az Országbirájának külön javallata, a vegyes házasságból 
származó gyermekek iránt pedig a küldötségé, elfogadtatott. Az ülés 
kezdődött 9, végződött 3fá órakor, másnap folytatatott.

Martius 29-én a vallásos tárgy bévégeztetett, a recupulatiora nézve 
a 18 év mint elválasztsági kor epochának vétettetvén, egyébbaránt a 
küldöttség javallata mindenekben jóvá hagyatott. Az oppositio nem 
vett részt a pertractatioban.

29.

1833 március 27 
A főrendek ülése.

Tárgy: A rendek vallásos izenetének pontonkénti tárgyalása. [I.] Szé
chenyi indítványozza, hogy a rendek izenetét vita és változtatás nélkül 
terjesszék a király elé. A többség a pontonkénti vitatás mellett van.

[II.] Az első pont: A reversálisok kérdése.
A Fő RRnek 27-ik Martiusi ülésük.

N ádor: Senki előtt sem lehet ösméretlcn a mai tanácskozás tárgya, 
t. i. a SS.-nak vallásos izenetjök feletti küldötségi munka felvétele. 
Azon bizodalomnál fogva, mellyet régóta helyheztetnek bennem a fő 
RR. kérem hogy ezen polgártásaink nagy részének jusait érdeklő fontos 
tárgyban a legnagyobb mérséklettel, malaciával, szelídséggel, s egyesí
tési óhajtással munkálódjanak. Nem lehet egyszersmind a számos hal- 
gatókat nem figyelmeztetnem, hogy akár tetszésök, akár ellenkező 
érzelmök kijelentésével tanácskozásainkat ne háborgassák, s ha valaki 
olyast mond is, a mi nem tetszik, halgassák békével, s fontolják meg 
hogy lélekben járó dolog, hogy ezen kényes tárgyban kiki meggyőző
dése szerint szólhasson.

[I.] G. Széchényi István: Azon forró kívánásnál fogva, mellyet keb
lemben hordozok hogy ezen tárgyból semmi kedvetlenség ne eredjen, 
melly fájdalmas meghasonlásnak lehetne oka, sőtt az egyetértés neve- 
kedjék, a melly „conditio sine qua non“ hogy ezen országgyűlése, úgy 
haladjon mint azt az Ország várja, s előmozdítani kötelességünk, leg
mélyebb alázatossággal bátorkodom könyörögve kérni, hogy a küldöt
ségi munkát pertractatióba ne vennénk, hanem a RR izenetét úgy a 
mint áll ő felségének feliráskép elébe terjeszteni méltóztassanak. Több 
vezér ok készt ezen indítványra u. m. 1) a királyi eléadásokban ezt 
olvasom: vincula mutuae inter diversas regnicolarum classes necessi
tudinis arctius adstringende s a t.1 2) a mit a Nádor mély bölcsességével

17 A márc. 27—29-iki tárgyalásokról olv. részletesen a következő számokban. 
1 Iratok, I. k. 4. 1.
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intőleg előadott, hogy ezt oly hideg vérrel, malaciával discutiáljuk, a 
mint csak lehet, s kérdem, mind ezen két czél hogy éretik el inkább; 
ha felmegy azonnal a felírás úgy amint áll, vagy ha ebben is úgy lesz 
az egyesülés, mint a többi felírásokban, mellyeket hetekig vitattuk hasz
talan. Tudom, szokatlannak látszó indítványom első tekintetre sokak
nak nem tetszik. Ha itt úgy mint a Britt Parliamentben állandó törvény 
erejű elhatározás történne, én is azt mondanám, nagy megfontolás nél
kül ne küldjék fel, de itt a törvény elhatározotsága még elvégezve nincs, 
s az a kir. választól füg, mellyet mi meg nem köthetünk, elleniben 
mathematical igazság, hogy az országrendei közöt az elágazás annál 
nagyobb lesz, mentői többet fejtegetjük ezen kényes tárgyat. S azért 
úgy hiszem, Hazánknak, fejedelmünknek, hitünknek jobbat nem tehe
tünk, mint ha felküldjük a mint van. Talán azt mondhatják, ellenkezem 
magammal, mert én is sürgettem a dictaturát; de csak a mi eddigien 
le íratott a küldötség munkájából, a reversalisok, oly tárgy; hogy min 
den intés mellet is nem tudom mennyire mehet az indulat, melly nem 
csak itt, de mindenüt a gyarló emberi kebelből ki nem rekeszthető. 
így, csak igy lehet annak heveskedéseit, s káros következéseit kikerülni, 
ha ő felsége királyi válaszának elintézése alá felküldjük a tárgyat a 
mint van.2

G r . V ay (Máramarosi főísp[án]): Szivemben hangzanak visza az 
előtem szólló grófnak szavai, mert legközelébbi tapasztalásom is meg
győzött a felől, hogy bővebb fejtegetés azon czélt közelitni nem fogja, 
mellyre nem törekedni a jó polgárnak nem lehet. Tapasztalául <— mert 
tagja valék a küldötségnek — mint ébredez ebben az indulat. Egyesítve 
kérem tehát, hárítsuk el azon követ, mellyen a hazafiak kölcsönös 
széretete hajótörést szenvedhet.

G r . K árolyi L ajos és P állfy Ferencz az in d ítv á n y  m elle t szól- 
lo ttak .

G r . Z ichy K ároly e llen e , m ert sem  a va llás iránti tisz te le tn ek , sem  
a lib cra lism u s sze lle m é n e k  nem  akarja a c o n st itu t ió t fe lá ld ozn i, fe l
á ld ozn á  p ed ig , ha a sz o k o tt  ö sv é n y tő l e lvon n á  a tö rv én y h o zá s  rendjét.

G. E rdődy K ároly (Varasd) hasonló értelemben.
B. M'EDNyánszky A lajos; Gr. Széchényi indítványát el nem fogad

hatja, 1.) azért ,mivel a tábla méltóságával meg nem egyezik küldött
séget rendelni, s annak munkáját fel nem venni. 2. Mivel a kir. előadá
sokból vett erőség ide nem alkalmaztatható, mert evangelica vallású 
hazafitársait a „classes“ nevezet alatt nem értheti. 3.) Mert oly elveket 
iát az izenetben felállítva lenni, a mellyeket halgatással mellőzni nem 
lehet. 4.) A mi legtöbb, ő az 1791 : 26. czikelvt sarkalatos törvénynek 
tekinti, mellyet a kir. választól való függésnek alája vetni nem akar. -

A lmássy Jósef (Gömöri Főlspfán]) azon hozzátétellel, hogy a fel
küldés, az izenetet országgyűlési végzés erejére emelné, a miben ő tel
jeséggel meg nem egyezik.

G. K e g l e v i t s  (Barsi főisp[án]) azon okoknál fogva hogy alkotvá- 
nyunkkal, s a tábla méltóságával is ellenkezne, s az evangelicusokria is 
roszabb lenne, mert a felküldés mellet azt kellene mondani, hogy nincs 
a két tábla egy értelemben — a Széchényi indítványa ellen szóllottak.

G. F ekete támogatja az indítványt, s azt tartja, a küldötség mun
kája, — bár mi derék legyen is — az egyesülést nem elővinni de nehe- 
zitni fogja. Ha az Egyházi rend, s más némellyek is a SS. izenetjével

- V. ö. Zichy: Széchenyi beszédei, 112. s köv. 1.
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ellenkező véleményben vannak, a mint máskor is történt, óvást tehet
nek. A Királyt vallásos tárgyban legfőbb bírónak nézi, s a kényes tárgy 
eldöntését reá bízni kívánja.

G. K á h o l y i  G y ö r g y  minden ízetlenség elkerülésére kívánja és igen 
is kívánja hogy Gr. Széchényi indítványa elfogadtassék. Arra hogy 
ellenkezne a tábla méltóságával, azt feleli, ha a küldötségben — a mint 
munkájából látni — 15 tag sem tudta véleményét egyesíteni, hogy lehet 
azt az egész táblától várni? hosszas vitatásból csak izetlen meghasonlás 
eredend, s mit a RR. törvény tárgya gyanánt hoztak ide, secta dolga 
lesz. S ennek mi lehet következése a fő RR. ítéletére bízza.

O rszágiúhA.ia : A fenforgó kérdésről később fog szóllani. — Most 
csak az előtte szólló grófok észrevételére kíván, úgy mint azon küldöt- 
ség elölülője megjegyzést tenni: Annak hogy a küldötség az elágazó 
véleményeket előterjeszti, koránt sem az volt oka, mintha véleményt 
adni képes nem lett volna, hanem az hogy az egyébiránt is rendkívüli 
módon kiküldött tagok kötelességüknek ösmérték azt szemük előtt 
tartani, hogy a tárgy mentői kevésbé vonattassék el a szokott ösvény
ről. A Nádor úgy tűzte ki a küldötség munkalódását, hogy a kérdése
ket egyszerüzve, felvegye, s ide előterjessze. Ha már szabad arról, a 
miben maga is részt vett igy szólalni, — szerénység volt úgy venni tel 
a tárgyat, amint fölvétetett, s liberalitás jele, hogy ámbár minden ilyes 
tanácskozásokban a többség szokott végezni, még is az ellenkező véle
ményen volt két három tagnak gyámokai is be tétettek. Végtére nem 
gondolja, a küldötség által oly zavarba hozatva ezen tárgyat, hogy abból 
minden körülményt jól megfontolva a fő RR. többsége ki ne gázol
hasson.

T á r n o k  Gr. Széchényi ellen szólván két okot hoz fel. 1.) Hogy min
den tárgyban a töbség akaratja szab törvényt, ha pedig sem olvasva, 
sem vitatva nem lesz, a többség akaratját előre tudni nem lehet. 
2.) Magok a RR. is azon panaszkodtak — ő ugv véli hogy alap nélkül — 
második izenetjökben hogy a főRR nem mentek be a tárgy egyes pont
jainak vitatásába. Minthogy tehát, sem a tanácskozás rendjével, sem 
a Statusok kívánságával nem egyez véleményt kérni, s azt meg nem 
vizsgálni, a pontonkénti felvétel szoros kötelesség.

G r. D'Esew ffy  A urel: Gr. Széchényinek, s kik véle egyet értenek, 
szándékjok nem az volt, hogy olyas mi történjék, a mi ezen ház tör
vényhozói béfolyását csonkítsa. Maga Gróf Széchényi is úgy érti hogy 
indítványa valamennyire külömbözik a formáktól, de figyelmeztetett a 
különös körülményekre, mellyeket a Nádor is bölcsen megemlített. 
Az a kérdés, mi jobb, a felség elítélésében megbízni, vagy ezen tárgyat 
a két tábla között meghasonlás szikrájává tenni. Tudja ő, sokan van
nak kik máskép éreznek, de meg van győződve, mindnyájan osztoznak 
a felség iránti bizodalomban, hogy törvény s igasság szerint fogja ezt 
is elitélni. ö  Gr. Széchényivel tart.3

Szegedy  (Verőczei főisp[án]): Nem lehet inconstitutionalisabb elv 
annál, hogy a törvényhozás tárgyai resolutio alá eresztessenek, ez csak 
annyit tenne, mint a magyar diaetát oly lábra tenni, mint bizonyos más 
országban van, hol csak a királyi parancs meghalgatása végett sereg
lenek egyben a RR.

B. B edekovics (Körösi főisp[án]) még akkor sem állna a Gr. Szé
chényi indítványára, ha a RR izenetével, mindenben egy véleményen

3 V. ϋ l'erenczy: Dessewffy Aurél müvei, 217. s köv. 1.
17 K ossuth: O rszággyűlési tudósítások I.
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volna. Megengedi hogy tekintvén kivált a jelen országos tanakodások 
természetét, meglehet, nem lesznek a fő RR. oly szerencsések, hogy a 
RRket magok véleményökre húzhassák, de legalább az fog történni, 
mit a ház méltósága kíván.

B. O rczy (Aradi főisp[án]): Nem tudja hogy lehet egyeséget remél
tem, ha épp ellenkező történik, mint ia mit a RR kívánnak, kik tudni 
illik a pontonkénti felvételt kívánják.

B. P ongrácz és K opácsy Püspök a pontonkénti vizsgálat,
Gr. B attyányi B aptist a Széchényi indítványa mellet szóllanak.
O rszágbiuája: Ősi alkotványunknak koporsóm zártáig hiv, s állandó 

őrje az indítványban meg nem egyezhetem, s mint hogy kit kit, ön 
értelme vezet, én ezen indítvány elfogadásában első lépést látnék 
alkotványunk sírja felé. Kérdésben forog egy sarkalatos törvény módo
sítása, s azt a fő RR. egy tekintetre sem fogják méltatni? kérdésben 
forog nem a külső forma, hanem a fő RR. értelmének szándékának 
kijelentése, s ha ezen tárgyat, melly előttünk fekszik, nem Ítélik tanács
kozásukra méltónak a fő RR, úgy nem tudom mit fognak valaha méltó
nak Ítélni. Több okok hozattak fel az indítvány mellet, legerősebb az, 
melly a Királynak igazság szeretetéből, liberalitásábol. szóval személyes 
isteni tulajdoniból vétetett, de váljon a királyi személyesség ezen bizo- 
dalomra késztető tulajdonai elszunnyadnak e akkor, ha általunk is jól 
megfontolva, kölcsönös egyesülés után terjesztetik fel a tárgy legfel
sőbb bírálat véget? Ekkor is igasság szerint nem csak elintézheti azt a 
a Király, de ha szabad jobbágynak igy szóllani, esküvel pecsételt köte
lessége lesz azt úgy elintézni, s ezen czélnak mennél biztosabb elérése 
szivemen feküvén, nem akarok ugyan közelebbi taglalatokba eresz
kedni, de meg kell vallanom, úgy látom a felírást szerkezteivé, hogy 
felőle méltósággal halgatni nem lehet. Hallottam mondatni, hogy ez 
felekezet, hogy az evangelicusok dolgai, épp azért, kinek kinek, ha igaz
ságot kedvel, kívánnia kell, hogy távol minden indulatoskodástol, távol 
a részrehajlástól, méressék fel az ügy szentül, igazságosan. Ellenvetésbe 
hozták a Rendekkel való egyesülés nehézségét, igaz a legközelébb múlt 
hetek példája az egyesülés reményét méltán kisebitheti, de csak kise- 
bitheti; el nem enyésztetheti. Ha meg egyezünk jó, ha külombözend 
értelmünk, felelni fognak a RR, s bővebben felhozott okaik, vagy meg
győződésre, vagy czáfolásra alkalmat nyujtandanak. Az hogy habár igy 
küldenénk is feli, a Király igazságosan ítélne, nem ok, hogy ő igaz
ságosan ítélne azért véremet ontom, de igy hát a Statusoknak minden 
izenetét csak küldjük fel visgálat nélkül, s kérdem, meg lehetne ezt tör
vényhozási részvéttünkkel törvényhozói kötelességünkkel egyeztetni? 
Én mint alkotványát híven szerető magyar ebben soha meg nem 
egyezem.

B. P'ERényi az Országbíró véleményére nyilatkozik.
B. P odmanyiczky Lajos, G. Z ay K ároly Széchényivel tartanak.
B. Szepessy (Pétsi P.[üspök]): Ki okozta ezen aggodalmat? ki nyúj

tott alkalmat azon következésekre mellyektől ennyire rettegünk? nem 
a fő RR, hanem a Te[kinte]tes K. és Rendek. Mind ezt előre látni lehetett, 
8 Országgyűlésen elé nem fordúlt a vallás tárgya, ezen ösvényt kelleték 
követni. De miután az aggodalom oka csak ugyan megvan, mi után 
magok a RR. is azt kívánták hogy szakaszonként vegyük fel, azt mel
lőzni nem lehet. Sok évekig tudták az evangelicusok minden sérelmeik 
panaszát a király elébe terjeszteni, most is tehették, nem volt szükség
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az aggodalom, és meghasonlás szikráját ide hajítani, nem ke lle t------
Itt a N ádor ezen szavakkal szakitá félbe a szólló püspököt: „Felszólli- 
tottam a főRRket, hogy a kérdéstől soha cl nem távozzanak; tegye meg 
ezt Excelentiád is, mert valóban, a mit most előhozni tetszett, az csak 
új viszálykodásra nyújthatna alkalmat“. B. Szepessy: A Herczegséged 
iránti tiszteletben senki előtt hátrább nem állok, de miután az ellenfél 
okait előadta, s néki az eléadás megengedtetett i------ (ezeket heves tűz
zel mondá, itt észrevevé magát, s csendesen igy végzé) úgy gondoltam, 
azokat czáfolás nélkül hagynom nem lehet. Egyébiránt a parancs sze
rint cselekszem, röviden oda nyilatkozván, hogy pontonként kívánok 
a tárgy vitatásába bémenni.

B. V ay M iklós: Kinek nevében s mint jött ide ezen izenet ki ki 
tudja, nem úgy jött az, mint az evangelicusok sérelme, hanem úgy mint 
a törvényhozó test egyik részének kívánsága, melly nemzeti kívánság 
alakját öltötte magára. Nem is arról van szó hogy a kegyelem útjára 
bocsájtassék, hanem arról hogy mint Comitialis tárgy, királyi válasz 
alá, melly nélkül törvény nem lehet, terjesztessék. A tárgy különös fon
tossága, különös körülményei, különös tekintetet kívánnak, a szokott 
formától már eddig is el mentek a fő RR, midőn küldötséget neveztek, 
ne tekincsék most is inkább a formát, mint laz egyességet, s a hon pol
gárai harmóniájából kivirágozandó haza javát. Járuljanak a királyi 
Thronushoz tökéletes bizodalommal, teljes just ad erre a király sze- 
méllyessége, kinek mint még korona örökösnek hathatós közbenvetése 
eszközlé az 1791 : 26-ik czikely létesítését4

G yürky (Krassói főisp.[án]) hasonlóul Gr. Széchényi mellet szól
ván, azt tartja, nem ellenkezik ezen javallat a főRR méltóságával, hogy 
a főRR. ezen kényes tárgyat már eddig is pertractatióba vették, jele: 
hogy szokáson kívül küldötséget neveztek, mi az izenet elveit illeti, ő 
úgy hiszi, a RRnek vezérelve a közegyetértés, melly a nemzeti boldog
ságnak főbb talpköve, s ezen fő, ezen szent czélnek elérésére nincs 
helyesebb mód, mint elfogadni a mit Gr. Széchényi javallott, ha a fel
írásban élesbb kifejezések lennének azokat változtatni lehet. Tudja a 
Szónok, hogy a fő Herczeg Nádor bölcs vezérlete fő ösztön lesz az illen
dőség feltartására, de őszintén megvalja: midőn a lelkiösméretet halja 
emlegettetni, ámbár ő mint törvényhozó csupán civilis tekintetből indul
ván, midőn arról van szó, hogy egyenlő polgárok egyenlő jussal ruház- 
tassanak fel, lelkiösméret dolgát nem lát, még alig kezdődött a szóvál
tás, már is olyakat hallót, a mellyek érzelmeiket felgerjeszthetnék. 
Nékiek törvényes nevezetök: „Evangelici utriusque confessionis“ s még 
is Acatholicusoknak neveztettek, egy tag által. Ámbár ők is catholi- 
cusok, csak nem római catholicusok.

B. W esselényi M iklós: A gróf Széchényi által indítványba hozott 
utat, — mellyet magaménak is elfogadok — nem olyannak, s nem annak 
látom, mellyen az izenet úgy terjesztetnék őfelsége elébe hogy azt pon
tonként fel se olvassuk, hianem hogy egy magashb hazafi czéltol vezé
reltetve fclolvastatván, minden további megbasonlásra vezethető vitatás 
nélkül felterjesszük. Két elijesztő akadály hozatott fel ellene, 1.) hogy 
a ház méltóságával, 2.) hogy a törvénnyel meg nem egyezne, sőtt

4 Ferenc királynak nem volt különösebb szerepe a vallásügyi törvény meg
hozatalánál. Csak annyi, hogy ő elnökölt az udvari konferenciákon, amelyek 
megtárgyalták a törvényjavaslatokat.

17*
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veszélyes, és káros lenne. Az 1-őre, nagyon szivemen hordozom én is 
a főRR méltóságát, de épp ezen féltékenység arra bir s vezérel hogy a 
gróf Sz[échenyi] indítványához álljak. Mert ha felvétetik, módosítások 
fognak történni, a mint a kiildötség munkájából gyanítani lehet, visza 
megy az izenet, s minden illusio nélkül azt kell előre látni, hogy a RR. 
azon módosításokat el nem fogadják. Elleniben a vitatásoknak legszelídebb 
érzési, s cselekvési feltételei mellet is heves vitatások szintén előre lát
hatók. Az emberi erkölcsi létnek a vallás, és hit, leggyengédebb húrjai, 
mellyek a síron túlilag hangzó szép hangokat adnak, ha belső önérzés 
vezérli a hangoztató újakat; elleniben borzasztón hangzanak, ha idegen 
kezek, heves vitatások rángatják, pedig ám rósz jósló legyek, heves 
vitatás lehet sőtt lesz. At hat ez a másik táblához s minden izenet vál
togatás mellet nőtőn nevekedend, mert a mint a főRR, mind inkább 
nem akarandanak engedni, a RR mindinkább álhatatosbak lesznek, s'meg 
vagyok győződve utoljára csak ugyan a főRR. fognak engedni. Mi egye
zik inkább a ház méltóságával, az e hogy ez a haza s egyetértés leikétől 
vezéreltetve most, vagy az hogy amint némellyek gondolandják, kén- 
telenségből, hetek múlva « anvi erő elvesztegettetése után történjék? 
A 2-ikra, nem az a kérdés hogy úgy küldjük fel mintha benne részt 
nem vennénk. Ha azon szempontot fontoljuk meg hogy heves vitatá
sokba nem ereszkedünk, a tanácskozás törvényes módja ezáltal jöven
dőre meg nem sebesittetik, anyival inkább, mivel ezen tárgy különös 
tekintetet érdemel, mert lehet veszedelmeztetve látni az egyeséget, a 
köz csendességet. Én tehát az előttünk álló két út közül egyiken az 
egyetértést, s jó fejedelmünk jó válaszát látom élőnkbe mosolyogni, 
másikon a hevesség, s meghasonlás szörnyeit szemlélem — én az első
höz ragaszkodom.

Lánczy (Békési főispán) a felküldés ellen szólván, a már sokak által 
mondottakhoz még azt adá, hogy a törvényhozó hatalom közös a Király 
és Nemzet között, annál fogva ezen nemzeti jus tetemes sérelme nél
kül meg nem egyezheti, hogy sarkalatos t[ör]vény magyarázatának, mó
dosításának tárgyában a Király egyedül való bírónak választassék. Ha ezt 
tenni lehet, miért nem lehet inkább mind azon tárgyakban, mellyek 
sarkalatos törvényt nem érdeklenek? hát ha nem kedvező resolutio jő, 
a RR. azt visgálat alá veszik, váljon a főRR. beavatkozhatnak e a 
további pertractatióba, miután az alapos kérdésbe bémenni elmulasz
tották? Előre látja ő mind azon kedvetlenségeket, mellyek a ponton
kénti felvételt -követendik, de meghasonlástol viszálkodástol nem fél, 
ha a RR. pártos szakadás nélkül elintézhetik a kényes tárgyat (nevetés), 
a fő RR. kiknek közepette annyi tekintet, annyi mérséklés uralkodik 
hasonlót nem tehetnének?

G hyczy (Torontáli főisp[án]): Nehéznek tartja a vallás dolgát, de 
úgy hiszi, meg lehet az igazat hántás nélkül is mondani. Ö maga is 
hozzá szól, de senkit nem fog sérteni.

V urum  (Nyitmi Püsp.[ök] azt véli, visgálat nélkül fclküldeni annyit 
tenne, mint elösmérni hogy a RRnek igazságok van, a mit ő soha sem 
ösmér el. A gyűlöletességeket elmellőzni, a fő RRnek hatalmában áll. 
ö  nekiek, kiknek a Catholicus nép, vallás tekintetéből gondviselésére 
bízatott, szoros kötelességük, rendeltetésöket bétölteni, a mit nem is 
tehetnek, ha csak pontonként fel nem vétetik az izenet, mert a közön
séges óvások, s ellen mondások, úgy is már az 1791. czikely által erőt
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len eknek  n y ila tk o zta tn a k .5 6 Ha fe l v é te tv é n  a tárgy , bár nem  k íván sága  
szerin t d ű ljö n  is cl, legalább  m eg g y ő ző d n ek  a g o n d v ise lé sére  b íza to tt  
hívek  h ogy  te t t  a m it teh ete tt, de h o g y  le lk i m eg g y ő ző d ésé t se  n y ila t
k ozta th assa  ki, abban soh a  m eg  n em  egyezik .

K lobusiczky (Kalotsai Érsek) lelkiösméretét, semmi más tekintet
nek fel nem áldozhatja, ő pedig az izenetben foglalt elvekre, mellyek- 
nek olvasása mindnyájakat, kik jól gondolkoznak, mélyen meghatotta, 
lelkiösmérete sérelme nélkül nem álhat. Kívánja tehát felvétetni, hogy 
Isten, és igazság szerint hozzá szólhassanak, ő esküvést tehet hogy a 
mi igazság, hátráltatni nem fogja.

G r. Széchényi István m ég eg y sz e r  fe lá lló t in d ítv á n y a  v éd elm ére , 
s k ü lön ösen  az in co n sem ien tiá b o l m er íte tt e llen v e té sre  azt fe le li: h o g y  
a részreh ajla tlan  szem lé lő , lá tv á n  h ogy  ép p  azon  rész , m e lly  a m inap  
oly  szörn yű k ép  v ita tá  h o g y  fe l n em  k ell ven n i, m ásrészt a co n stitu tio  
eldől, m o st sz in t o ly  h ev esen  á lltja  h o g y  v ég e  van  a lk otm án yu n k n ak , 
ha fe l n em  v é te t ik  a v a llá so s  tárgy , n em  tudja , m e lly ik  részn é l ta lá lna  
k ev eseb b  k ö v e te ltség e t , s kérd i m i le sz  abból, ha v a la m ely  tárgya t egy  
rész dogm ának állít, m ás rész p ed ig  azt fe le li, h o g y  ezen  dogm a a tör
v én y e i e llen k ez ik .0

A T árnok e llem b en  a v ilág  íté le té r e  k é sz  b ocsá jtan i, leh e t e abban  
in co n seq u en tiá t ta lá ln i, m id őn  a n em  ösm ert, m eg n em  v ita to tt  tárgyat 
behúnt szem m el fe lk ü ld en i nem  akarják .

G. Z ichy K ároly ism ét fe le li, h o g y  a ta n á csk o zá s n élk ü li fe lk ü ld és  
sérten é  a c o n stitu tió t, ő  p ed ig , ha a k o rm á n y  sér t i a c o n st itu t ió í, e llen e  
m ond, ha a m ásik  táb la  v é t  az a lk o tv á n y  ellen , annak  is  e llen e  m ond, 
ha a tö rv én y h o zó  te s t  h a so n ló t tesz , azt is  in eo n stitu tio n a litá ssa l  
vádolja .

Szóllottak még a gr. Széchényi indítványa mellet: G. Ráday 
Gedeon, öregebb s ifjabb báró Jeszenák, Gr. Kollonics, B. Bánffy Pál, 
Gr. Teleky Sámuel, Gr. Eszterházy Pál és Károly, G. Károlyi István, 
B. Prónay Albert, B. Podmanyiczky Andor.

A pontonként való felvétel mellet
Palugyay (Kassai P[üspök], G. Győry (Bácsi főispfan], G. Nádasdy 

(Váczi Pfüspök], Pyrker érsek, Belánszky Besztercei, Bőle Szombat- 
helyi, Alagovits Zágráb5. Horváth fehérvári, Merits Skuttari, Jordánszky 
Tinnini püspökök, ez utolsó Széchényi utolsó mondása ellen felhozza 
az élőbeszéd 9-ik7 czimjét, mellynél fogva a dogmába ütköző törvény 
erőtelen — magis Deo quam hominibus, — továbbá a Sz. Mártoni fő 
Apát, a Jászói Prépost, Gr. Battyányi Imre, Gróf Zichy Ferraris, 
Gr. Eszterházy Imre, Lányi (Unghi főisp.[án]), Gr. Zichy István 
(Veszpr.[érni] főisp.[án]) és Horvátország követje Kukulyevits.

N á d or : Voxok többsége által el van határozva, hogy pontonként 
felvétessék az izenet. Reményiem azon rész, mellynek véleménye győ
zött, s a melly köz értelemmel úgy vélekedett hogy egyenetlenség és 
meghasonlás nélkül lehet a tárgy felett tanácskozni, ezen kijelentését 
meg fogja igazolni, de a másik rész is, melly a meg hasonlást kívánta

5 A 26. te. bevezetésében: contradictionibus dominorum cleri et a'icuius 
partis secularium catholicorum non obstantibus, imo iisdem in perpetuum nullum 
vigorem habentibus.

6 V . ö . Z ic h y :  S z é c h e n y i  b e szé d e i ,  113. 1.
7 A  H á rm a sk ö n y v b ő l.
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elkerülni, mindent örömest el fog mellőzni, a mi meghasonlást okoz
hatna.

[II.] Ezután Vég ítélő Mester felolvasván az izenet első pontját, s 
a küldötségnck erre adott véleményét.8

A N ádor: Azon vallásbeli sérelmek sorában mellyeket a RR. ő 
felségének felterjesztetni kívánnak, elsők a reversalisok. Gyámokot 
merítvén a Linczi és Bécsi békekötésekből, 2-ik Josef resolutiójábol,9 
s a lelkek egyesítéséből, úgy vélekednek, hogy a reversalisok megszün
tessenek, s a kiadottak erőtelenek legyenek. A küldötség a jövendőt 
nézve, a RR véleményébe megegyezett. Ez tehát az első kérdés.

B. M ednyánszky: A z mondódik hogy a Reversalisoknak tárgya 
— substratuma — nincsen; én úgy tartom van, t. i. a lélek idvessége, 
s azt tartom, a gyengéded bár fellengző lélekisméret meg nyugtatására 
meg lehet ilycs módokat engedni (azt nem mondom hogy parancsolni), 
mellyek ia polgári társaság czéljával nem ellenkeznek. Úgy vélem a 
reversalisok nem nehezítik, sőt könyitik a vegyes házasságokat, két hét 
előtt adta magát egy főnemes háznál elő azon eset, hogy leányoknak 
férjhez menetelét bizonyos szülék meg nem engedték, ámbár el volt 
már jegyezve; s csak azért mert a reversalisok eltörlését itt felforogni 
hallották. Annakokáért kívánom a reversalisokat továbbat is meg
engedni, de minden fortélyt, s kénszeritést távoztatni óhajtók s csak 
azon esetben akarok azoknak erőt tulajdonítani, ha vegyes küldötség 
előtt köttettek.

V áczi P üspök: Hogy a reversalisokat sérelemnek lehessék venni, 
azt kellene meg mutatni, hogy az élő törvényekbe ütköznek, a mit mon
dani nem lehet, mert az 1791 : 26. czikely is csak azt mondja, hogy az 
evangelicus apa, tulajdon vallásába nevelheti a fiát educare possit, non 
teneatur10 és igy az hogy Gatholiica hitbe nevelhesse, ineg nem tiltatik. 
2.) A reversalisok eltörlésével megszoritatik a polgároknak becsületes, 
és szabados szerződést köthető természeti szabadságuk. 3. Az anya 
lelkiösmérete erőszakot szenved. A Reversalisok megtartására voxol.

G. K egi.evits (Barsi főisp.[ánl) hasonló értelemben szóll, s a sérel
met csak oda kívánja szoritattni, hogy az álnokság, csalás, kénszerités 
helyt ne foglaljon, vagy ha a pap nem akarná a házasulandókat ősze 
esketni, mig a férj reversalist nem ád.

A P étsi P üspök M. Theresia idejétől mint a reversalisok kezdetétől 
számolva az 1780-ki 1-ső Xberben költt, s azoknak kénszeritő hatását 
megszüntető resolutiót,11 s onnan ismét a legújabb időkig felhozván sok 
e tárgyban kiadott királyi rendeléseket annak megmutatására, hogy a 
kormány mentői határtalanabb szabadsággal rendeli a reversalisokat 
kiadatni, ha kiadatnak, azt hozza ki, 1.) hogy a szabadakaratú szerző
dés, nem gravamen. Mert gravamen csak ott lehet hol törvény sértés 
van, ez pedig ott nem lehet, ahol törvény nincs, s mivel a törvény nem

8 Az üzenet szövege: Iratok, I. k. 96. s köv. 1., a felsőtábla bizottságának 
véleménye: 253. 1.

8 A türelmi rendeletből.
10 A 15. §, szerint a vegyes házasságból származó gyermekek, ha apjuk 

katolikus, valamennyien az ő vallását követik, ha ellenben anyjuk kato'ikus, 
akkor közülük csak a fiúk követhetik apjukat. (Proles masculae patris religionem 
sequi possint.)

11 A reverzálisokat eltörlő türelmi rendeletet II. József 1781. október 24-én 
bocsátotta ki s így az 1780 dec. 1-i dátum téves. Talán elírás 1781 dec. 1. helyett, 
amelyet megelőzőleg a reverzálisok érvényben maradtak.
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tiltja a reversalisok kiadását, azt meg engedi. A RR. is igy vélekedtek, 
mert 8 diaetán semmit az ellen nem szóllottak, s mivel nem szóllottak, 
megegyeztek. 2.) De postulatum képp sem lehet ezt felterjeszteni, mert 
a reversalisok eltörlése nehezítené a vegyes vallású házasságokat, s az 
egyesülést is, melly a RRnck vezér bivánatja, be is vágna a sarkalatos 
26. czikely 15-ik jussába, ia melly azt rendeli: „impedimenta ponere 
mixtis matrimoniis cautum est“,12 továbbá a törvény csak azt mondja 
hogy az evangelicus atya tulajdon vallásában is nevelheti fiát, „educare 
licet, si licet non debet, si non debet“ más vallásba is nevelheti s neve
lésére magát kötelezheti. Kötés a kötőnek törvényt szab, az Írott dós 
felől sem tesz a törvény említést, még is áll; hasonló erővel kell tehát 
bimi, a catholica vallásba leendő neveltetést tárgyazta szerződésnek is. 
De az eltörlés magával a törvényhozási bölcsességgel is ellenkezne. 
Azt az Evang'elicusok is elismerik, hogy a Papista vallás erkölcsi taní
tásai olyanok, hogyha pontosan megtartatnának esset regnum coelorum 
in terris. Ezen vallás alkotványunkkal egy idős, a népességnek több 
mint fele iazt követi, a Király azt követni tartozik. Megtiltani tehát 
hogy azon vallásban, a melly ily jó s mellyet a nagyobb rész, a Király 
követ, gyermekét valaki ne nevelhesse, bölcsességgel ellenkezik. Az 
evangelicusok el ösmcrik hogy a Papista hitben is lehet idvezülni, nincs 
tehát lelki aggodalomra okok, a Papista csiak egy idvezitő hitet val, és 
igy gyermekének idvessége felől nagyobb aggodalma van, mellyet a 
reversalisok megtartásával enyhíteni kíván.

N ádor: Hányszor csak a Pétsi Püspök Ő Excellentiáját szóllani 
hallom, lehetetlen nem bámulnom hiv emlékezetét, mellyel minden 
resolutióbat, s dátumokat tud idézni. De én a mint megvallom hogy 
minden argumentumaival egyet teljeséggel nem érthetek, úgy kíván
nám hogy ezeket mellőzvén, szorosan a tárgynál maradnánk, a dogma 
oly szent dolog hogy az tanácskozásunk tárgya sem lehet.

(Folytatása következni fog.)
Martius 30-án a minap ‘elkészített 4 felírások,13 14 elegyes ülésben meg

pecsételhetvén felküldettek.14 April l-ő napján a vallás iránti viszon 
izenet szerkeztetése megrostálhatván, a RRhez által küldetett,15 s ott fel
olvastatván dictarurára bocsájtatott.16

A Legelő kiosztásának kólcsa iránt tartott több napi kerületi vita
tások után a 29-ik Martiusi kerületi ülésben a többség azoknak részére 
mondatott ki, a kik a redactiót modositatni kívánták. Azomban Martius 
30-án még 5 megyék, kik a múlt napon jelen nem voltak, vagy votisatio 
előtt az ülést elhagyták, még a redactio mellett voxoltak, és igy tüzes 
vita után, váljon lehessen e szavazásaikat elfogadni, a többség a redactio 
mellet nyilatkoztatott. Felhagyatván nem csak Csanád, Csongrád és 
Békés vármegyéknek kik nagyobb maximumot kívántak, de a többi

12 „impedimenta quaepiam quocunque sub praetextu in contrarium pronere 
cautum esto.“

13 Az országgyűlésnek Pestre helyezése, a királynak az országban való tartóz
kodása, a magyar nyelv, a királyi propositiok és az előleges sérelmek ügyében. 
A márc. 30-ról keltezett feliratok szövege: Iratok, I. k. 152—184. 1.

14 A márc. 30-iki, 38. (elegyes) ülés hivatalos jegyzőkönyvét 1. Jegyzőkönyv, 
I. k. 329 1

15 Íratok, I. k. 185. s köv. 1.
16 Az alsótábla ápr. 1-i, 39. országos ü'ésénck hivatalos jegyzőkönyvet 1. 

Jegyzőkönyv, 1 k. 329. s köv. 1.
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ellenkező véleményüek (22 megye) részére is, ha kívánják, nagyobb 
maximum törvénybe iktatása. Ezt azonban Sopron s többek úgy akar
ják érteni, hogy a maximum idaeáját elvetniök és más elavist specifi- 
eálniok is szabad — a kérdés még tisztába nincs.17

30.

a)
1833 március 27 
A főrendek ülése.

Tárgy: Λ reversalisok fölött elkezdett vita folytatása. Döntés: A rever
sa/isok a jövőre megszűnnek.

b)
1833 március 28 

A főrendek ülése.
Tárgy: A vallásos izenet pontonkénti vitatása. [I.J /1 múltban kötött 
reversalisok is érvényüket veszítsék-e? Döntés: Nem. [II.J A gyermekek 

kivétel nélkül atyjuk vallását kövessék?

a)
(Folytatása a fő RR. 27-ik Martiusi ülésének.)
Az O rszágbirája nem mondhatja hogy a reversalisok eddigien 

ellenkeztek a törvénnyel, mert mi a természetes szabadsággal meg 
egyezik, s isteni és polgári törvény által nem tilialmaztatik, azt tenni 
szabad. És igy sérelemkép az eltörlés nem sürgetethetik, de más kér
dés ered, kívánatként megálhat e? Ámbár hajlandó hinni, hogy a rever
salisok teljes eltörlése a vegyes házasságokat inkább nehezitendi, mint 
könyitendi, de miután azok, kiket ezen házassági kötések elősegéllése 
érdekel, köz akarattal az eltörlést sürgetik; ő nem ellenkezik. A kevésbé 
miveit népet könnyen elragadják az indulatok, de később feltűnik a 
gondatlanul adott reversalisok megbánása. Tanáesosbb tehát azokat 
egészen eltörleni, t. i. hogy kénszeritő erővel ne bírjanak, csiak két fel 
tételre kívánok ügyeltetni: 1. hogy az ifiú kor érzelgését később lélek- 
agály kövesse, 2. hogy azoknál, kik a reversalist teljes szabadsággal 
adták, s elfogadták, és ezen feltétel alatt egyesültek a házasság elvá- 
laszthatlan kötésébe, az eltörlő törvény, csendzavarásnak ne légyen 
kútfeje.

Egri Érsek P yrker: A reversalisok nem ellenkeznek a Josephina 
Resolutióval, mert ez által csak az erőszakolt zsarolás tilalmaztatik.1 
Nem a törvényei, mert az 1791 : 26. cz[ikkely] csak megengedi az evian- 
gelicus atyának, hogy fiát ön vallásában nevelhesse — possit de nem 
tiltja hogy római Catholica hitben is neveltethesse. Nem ellenkezik az 
evangelica vallás elveivel is, mert ezen vallás vezér elve a tökéletesed-

17 A kerületi ülésekre vonatkozólag olv. részletesebben 291. s köv. I.
1 A türelmi rende et valójában a leghatározottabban eltörli a reverzálisokat: 

„huiusmodi reversalium usum ex nunc... .abrogare... duximus.“
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hetes, — perfectibilitas —■ és korlátlan értelmi szabadság a hit dolgai
ban. Nem ellenkezik végre a házasság czéljával is, mert az evangeli- 
cusok hiszik hogy gyermekeik papista vallásban is idvezülhetnek. 
A megegyezését ezen föltételhez kapcsoló asszony, az eltörlés által, 
természeti szabadságában megszoritatnék, s Ielkiösmérete örökös nyug
talanságba vettetnék. A visszaéléseknek elegendő gátot szab, az eddig 
gyakorlott legfelsőbb felvigyázat. Ő tehát a reversalisokat tovább is 
megtartatni kívánta. Szóllottak még a reversalisok megtartása mellet:

A K alocsai Érsek, B. O rczy főispán: ki azokat szabados magános 
szerződésnek tekinti. G hyczy főisp[án] ha férjnek szabad nem adni, 
hogy ne legyen szabad a leánynak kérni.

A lmássy főispfán] azt tartja, ha szabad a reggeli adomány- — dós— 
felől szerződést kötni, miért ne lenne szabad ia gyermekek vallásos léte 
felől is?!! mi az atyai hatalom körébe tartozik. A reversalisok a 26-ik 
czikelyben alapulnak, ö  annyira mellette van a reversalisoknak, hogy 
ha nem volna kiadások szabad, kérni kellene hogy megengedtessék.

A T árnok, ki az eltörlés által inkább látja erőszakoltatva a catho
lica fél lelkiösméretét, mint megtartás által az evangelica félét. B. R iívay, 
K opácsy Püspök ki a szent dolgot nem akarja polgári törvény hatalma 
alá vetni, B edekovics főispfán] az eltörlést nem látja a 26-ik czikfkelv] 
13-ik §-usának megváltoztatása nélkül eszközölhetőnek, ez pedig sarka
latos, és változhatlan. De biztosítást kíván, hogy a reversalis teljes sza
badsággal köttetett. G. Zichy fő Lovászmester, B. Perényi, V urum 
Püspök: okúi felhozván, hogy a catholica félnek hit és vallásbeli szoros 
kötelessége gyermekeit papista vallásban nevelttetni, Bőle, Belánszky, 
Horváth megyés, nem külömben Jordánszky, és Marich czimzeti 
püspökök.

Ellemben a feladott kérdés szerint még a reversalisok eltörlése 
mint sérelem orvoslása mellet szóllottak:

G. K árolyi G yörgy: A mit sejditett — a keserű pohár — itt van, 
hasztalan volt <a Nádor bölcs intése, a polgári törvény tárgyából, dogma 
kérdését csináltak. Akár hogy gondolja meg a dolgot, a reversalisokat 
törvényellenieknek hiszi, mert az 1791 :26. czikely 15. §. világosan 
parancsolja, hogy a vegyes házasságoknak akadály ne tétessék; már 
pedig hogy a reversalisok akadály, a küldötség előtt feladott számtalan 
szomorú esetek bizonyítják. Nem akar a possint, és teneantur szavak
ból vett ellenvetésre felelni, mert ha ez igy megy bé a viszon izenetbe, 
majd meg felelnek a RR, ha nem megv, hangozzon el a feledékenvség 
tengerébe. Azt sem hiszi hogy a lélekisméret substratuma lehessen a 
reversalisnak, nem egyéb ez mint egy hátulsó ajtócska mellyen a lélek- 
ösmérctct kibujtatják, néki nem ily megfogása van a lélekösméretről.

A NÁnoRnak egy észrevétele van: „non contra rem ipsam“ azt 
mondá a gróf, itt a keserű pohár, ő úgy hiszi ezen tárgyban eleinte 
nehéz minden akadályt legyőzni, de lehet még is csak igazán, s mind
nyájan akarják.

G. W aldstein szintén az 1791 :26. czikely 15-ik §-ussábol vévén a 
reversalisoknak, mint sérelemnek eltörlésére gyámokot, az O rszag- 
rirá.ta a törvénynek ezen magyarázatában meg nem egyezett, s azt 
hiszi a „ne impediantur“ csak a parochusokrol szóll, hogy a reversali
sok erőszakoltatásával ők ne gátolják a vegyes házasságokat, de 
Gr. W aldsT'Ein nem akar ugyan ily hires publicistával mérkőzni, azom-

2 Morgengabe, a férj állal felesége javára lekötött vagyonrész.
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ban lelkiösmérete megnyugtatására, egész szerénységgel ugyan, mind· 
azáltal nyilván kifejti, hogy az ő hermeneuthicája szerint az ne impe
dimenta ponantur, nem a parochusokrol, de a vegyes házasságokról 
közönségesen szóll.

Gr. F ekete a Bécsi és Linczi békekötéseken építi értelmét, azokat 
ő sokkal sarkalatosbaknak tekinti, mint a 26-ik czikkelyt.

B. W esselény i: A hoszan mondottakra még hoszabban felelhetne, 
s lelke, tapasztalása készteti hogy feleljen. De ügyelni kíván a Nádor 
intésére s úgy vélekedik, ha az ő értelme szerint dűl el a dolog, nincs 
feleletre szükség, ha nem a szerint, majd felel, ha a RRtől viszajő a 
tárgy most tehát csak röviden: el kell törülni.

G. D esew fy  A ur el: Jó dolgot lehet rósz motívumokkal, és rosszat 
jókal védeni, ő ismételni nem akarja a mondottakat, csak a dologhoz 
szóll. Mi a reversalis? Kivétel a közönséges törvény alól, s tanácsos e 
ily kivételt engedni? Nem, s azért nem, mivel 1. a reversalisok idegen 
influentiát engednek, 2. mert a türedelmetlen félnek adják a győzedel 
met. Ha ötét attya valamire kötelezné, mi a törvény ellen van, ez nem 
igen férne jól ősze fiúi szeretetével. Az asszonynak nem bánthatja lelki 
nyugalmát, gyermekét azon vallásban neveltetve látni, mellyet férje 
követ, kinek örök hűséget esküdött. Arra, hogy nem tiltott szerződést 
kötni szabad, csak azt feleli, hogy nagyon külömböző a materialis 
dolog, a lelkiösmérettel való dispositio szabadságától. Csak azon egy 
törvényhozói tekintet érdemelhetne figyelmet, ha igaz volna, hogy a 
reversalisok eltörlése a vegyes házasságokat gátolná, ő azt hiszi ellen
kező a foganat, ha bár most eleintén egy két gátlásra mutató eset 
akadna is, úgy hiszi egy pár indulatoskodó szerelmesnek nincs annyi 
sympathiára jusa a törvényhozástol, hogy miattok a gyermekek lelki 
szabadságáról megfelejtkezzék.

SzeG'Edy főispán igazságosnak valja a RR kivánatát.
Gr. T eleky Sam uel törvénytelennek, s igasságtalannak nevez min

den reversalist ,ha meggyőződésen épülne, maga is által menne a férj. 
Nem is a 19-ik század szelleméhez illő a vallás iránti viszálkodás.

B. Prónay A lbert a Gömöri főispántól hallotta, hogy a reversali
sok a 26-ik czikelyen alapúinak, — ő magát ‘ a 26-ik czikelyt is csak 
annyiban tartja jónak, és sarkalatosnak, a mennyiben megegyez a béke
kötésekkel, azon túl nem. Hallotta azt is hogy „contractus contrahen
tibus legem ponit“, igaz, de meg kívántatik 1. hogy olyas tegyen kötést 
a kinek kötni szabad, — 2. olyanról, a miről szabad, és 3. úgy ahogy 
kötni törvényesen szabad. Megmutatja hogy a reversalisoknál ezen 
három feltételek egyike sem létezik.

G yürky íő isp [á n ] kérd i, ha  o ly  szab ad os szerző d ésn ek  tek in tik  a 
g y erm ek ek  va llásáró l te t t  k ö té se k e t , m iért n em  en g ed n ek  e zen  term é
sz e te s  szab ad ságb an  recip rocitá st, v isz o n y o ssá g o t .3

G. V ay főisp[án]: N.ehéz megállani, hogy a lelkiösméret gyengé- 
dedségéről mondottakra ne feleljen, de szeme előtt forog azon szem
pont, hogy szirtek közt lévén a hajó, a bölcs kormánynoknak szavát 
kövesse. De tudja azt is, nagy része azoknak kik itt a lelkiösméret 
gyengédedségét ajkaikon pengetik, azt abban helyheztetik, hogy min
denkit az egy idvezitő anyaszentegyház kebelébe kívánjanak ölelni. 
Ezeket capacitálgatni, annyit tonne mint magyar példa beszéd szerint 
kősziklát szántani. Tehát csak röviden: ő a törvényen kiviil béhozott

3 Oly értelemben, hogy a protestáns házasfél javára is adható revcrzális.
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s a kormány által feltartott intézetet törvényesnek nem ösmérheti, 
mert törvényünk van, hogy resolutiók által nem igazgatathatunk. Azért 
örökös eltörlésre voxol.

G. B attyányi Baptist: A RR izenetéhez ragaszkodván — a Gömöri 
főispán azon mondására hogy szabad szerződést kötni — azt feleli: 
hogy igen is szabad, de kinek kinek csak a maga dolgáról szabad, — 
nem a máséról, —· annál kevésbé a más lelkiösméretéről. Ha az ő 
attyának tetszet volna szerződést kötni, hogy ő mint katona az ellen
ség előtt megszaladjon, ő ugyan nagyon megköszönné az ilyen con- 
tractust, kösön kiki a maag dolgáról. (A szólló gróf katona volt, s hogy 
a mit mondott nem hiú dicsekedés, a meljén diszlő érdemkeresztek 
bizonyítják.)

B. V ay M iklós: Postulatum e vagy gravamen, a szó értelmétől függ, 
ha azt vészük hogy a 26-ik czikfkely] világosan nem tiltja a reversali- 
sokat, úgy postulatum, elleniben ha azt vegyük, hogy a vallás tárgyá
ban költt minden resolutiókat, és igy azokat is, mellyeken épité a pétsi 
püspök hoszas okoskodását, a törvény, törvényteleneknek deciarái, úgy 
gravamen, s valamint a resolutio, úgy a rajta épült reversalis is már el 
van törvény által törülve. Hogy miért ment bé a törvénybe úgy hogy 
possint, és teneantur, ő nem oka, hogy mi és ki oka fejtegetni nem 
akarja, de azt tudja, hogy sok törvénytelenségek sok panaszok, s a 
reversalisok is ennek következései — eltörülni örökre.

Ifjabb B. JiESZENÁK: Mi lenne belőle, ha a reversalisokbol eddig 
eredeti temérdek panaszok, és gyászos következések, a helyet hogy 
orvosoltaínának, még törvényesitetnének? Ha szabad reversalist adni, 
legyen viszonyos ezen szabadság.

B. P odmanyiczky Lajos dilemmába teszi véleményét, ha meggyőző
désből jónak látja a férj a pápista vallást, mennyen által maga, ha nem 
látja jónak hogy lehet kénszeriteni hogy gyermekeit abban nevelje, 
a mit jónak nem lát.

G . R áday G edeon , B. B ánffy  P ál, G . E szterházy K ároly azon 
mondására a Barsi főispánnak, hogy a reversalisok sem a divina sem a 
humana törvényei ellenkezésbe nincsenek, — azt feleié: hogy ő Excel- 
lcntiája elfelejtett egy harmadik törvényt, mellyel ellenkezésben van
nak t. i. a természet törvényét. — Gr. Kolonics, és Gr. Csáky Károly 
föisp , G r. Zay.

Ezeken kívül a reversalisoknak eltörlésére, mint postulatumra 
voxoltak:

G. Erdődy Károly, G. Győry főisp.
G. Széchényi Istyán: Ha axiómának veszi, hogy ezen tárgyban kiki 

anyi meggyőződéssel bir, hogy semmi argumentatio el nem téríti, a 
hoszú dictiók csak két czélra vezethetnek: 1. ha elmésen vannak 
mondva mulacságosok, 2. ha unalmasan, unalmasak, i— s minthogy a 
mulacságos dictiók sokkal ritkábbak mint az utolsók — röviden eltör
lésre, mint kívánatra voxol.4

G. Károlyi Lajos, G. Nákó, G. Nádasdy, Jabuke báró, B. öreg 
.Teszenák, G. Festetics Vincze, G. Battyányi Imre, Herczeg Pállfy h— 
G. Z ichy K ároly azon argumentumra, hogy a Papista asszonvnak val
lását sérti, a gyermekeknek más vallásban neveltetése, azt feleli hogy 
ez nem áll, mert nem minden vegyes házasság köttetett reversalis 
mellet.

4 V. ö. Zichy: Széchenyi beszédei, 113. s köv. 1.
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N ádor: Szembetűnő többség: postulatum gyanánt terjesztessék fel, 
hogy a reversalisok jövendőre megszüntessenek, s ha kiadatnak erő- 
telenek légyenek.5 6

b)
Martius 28-án országos ülés a Fő Rendeknél.

Napirend: folytatása a vallásos tárgynak.
A N ádor a fő RR. küldötsége munkájának sini ösvényén menve 

azon kérdést tette fel, elfogadják e a fő RR. azon küldötségi javaslatát, 
hogy vegyes házasságra elválasztsági időkorig, u. m. 18-ik évig, csupán 
a szülék megegyezésével lehessen lépni? Ezt az O rszágbirája, a Tár
nok ellenvetései ellen támogatá, gyámokul hozván fel, hogy a rever
salisok eltörültetvén, szükség legalább ezen óvás, a gondolatlan lépések 
jövendő megbánásának elhárítására. V urum püspöknek pedig azon kér
désére, mit tesz a leány, ha szülői ellenzik férjhez menetelét, az Ország
birája azt feleié, hogy 18 esztendős koráig nem megy férjhez, azután 
szabadon. Ez e szerint határozatba menvén,

[I·] a N ádor k ö v e tk e z ő  k érd és gyan án t azt tév é  fel, leg y en  e a 
reversa lisok  e ltö r lésén ek  a m últakra n ézv e  v issza h a tó  ereje?

G. D esew ffy  A u r é l : A z eddigi reversalisokat meghagyatni javalja 
két kivétellel: 1. hogy ha panasz tétetik irántok, ő felsége megsemmisít 
hesse, 2. hogy ahol 7 évesnél idősbb gyermek nincs, és ezen törvény 
kihirdetése után egy esztendő alatt viszahúzzák közös akarattal a 
házasfelek, szintén erőtelenné váljék a reversalis. Ezen indítványt Gr. 
Széchenyi Istv[án] és Gr. Battyányi Iván (Baptista) támogatták.

B. W esselényi: Azt tartja ugyan hogy viszaható törvényt szabni, 
sem ész, sem polgári kötelesség nem engedi, de ő ezen rendszabást 
viszaható törvénynek egyátaljában nem veheti. Mert bár sokan állí
tották is, hogy reversalist adni eddigien szabad volt, de ez ha el nem 
döntetett is, legalább nagyon kérdésbe vétetett, mivel a RR táblája köz
akarattal, s ezen táblának is nagy része, a reversalisokat törvénytele
neknek valja. Azon törvény tehát, melly törvénytelen, vagy legalább 
nem tisztán törvényes tett következéseiről s nem is a múlt dolgokról, 
hanem azoknak jelenleges, és jövendő következéseiről tesz rendelést, 
nem viszaható. Továbbá főtekintet gyanánt kelletvén azon szempontot 
tisztelni hogy a házi csend fel ne forgattassék, ez is az eltörlést javalja, 
mert mindazokra kik reversalist adtak, sokkal keservesebb lenne az 
egész jövendő, mint a múlt, látván hogy a törvény utánni esetek 
nagyobb lelki szabadságot nyertek, mint a mellyel ők bírhatnak.

G yürky főisp[án] hasonló értelemben van. — Aiszahatónak csak 
akkor lehetne ezen rendszabást mondani, ha élő törvényt változtatna, 
de itt nem törvény, hanem visszaélés szüntetik meg, s ha meg nem szün
tetnék, az eddigiek sorsa még nehezítetnék, mert ekkorig legalább 
kegyelem útján remélhettek nyugalmat most a törvény ezt is bévágná.

G r. V ay a reversalisokat már tegnap törvényteleneknek nyilatkoz
tatván, követeltséggel mást nem mondhat, minthogy a múltra is meg
szüntessenek. Honnan eredtek a reversalisok? Resolutiókbol, ezeket 
pedig a 26-ik cz[ikkelv] 1. §. örökre megsemmisíti® és igy a rajtok épült

5 V. ö. Széchenyi, IV. k. 369. s köv. 1., a reverzálisok mellett és ellen lévők 
névsorával, Kölcsey, VII. k. 186. 1.

6 Az 1791. évi 26. te. 1. §-a bécsi és linzi béke utáni resolutiók és explanatiók 
figyelmen kívül hagyását mondja ki.
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intézet is törvénytelen, azért anak foganatját megszüntetni kívánja.
A N ádor m eg jeg y zé , h o g y  a tö b b ség  tegn ap  p ostu la tu m  g yan án t  

fogad ván  el a reversa lisok n ak  jö v en d ő re  v a ló  m eg szü n te té sé t , az ed d i
g iek n ek  tö r v é n y te le n sé g é t el n em  ö sm érte . És ig y  m ás in d itó o k o k b o l, 
quae sontica adsunt kívánná a tárgya t v ita tta tn i.

B. Vay Miklós és Gr. Károlyi György még a Wesselényi és Gyürky 
értelmében szóllottak.

Gr. Z ichy K ároly a kérdésbe vett reversalisoknak elítélését továb- 
bat is a felségnél meghagyatni kívánván, úgy tartja, a Rendek sem 
adnak ezen intézetnek viszaható erőt, mert csak megszüntetést kíván
nak, s ez csak a jövendőt illetheti.

B. P odmanyiczky Lajos tehát csak a megszüntetés kifejezése mellet 
óhajt maradni, nehogy az a mi önkény által létesitetett, törvényesi- 
tessék.

Az O rszághirája elleniben, mind a törvénytudomány elveinél, mind 
a dolog alapjánál fogva azon kérdést látja felforogni, ellenkeztek e tör
vényei a reversalisok? ü  azokat a mellyek teljes szabadsággal adódtak, 
szabadoknak tartja, s ilyes tárgyról szabad volt szerződést kötni. A tör
vény világosan mondja hogy possint sequi religionem evangelicam, ezen 
lehetségről tehát teljes jusal lehetett lemondani. Erősíti ezt a szokás, 
nem is foghatja meg hogy lehetne meg rosszúltnak nevezni azoknak 
sorsát, kik szabados dologrol szerződést kötnek. A Wesselényi okos
kodása minden törvényről mondható, mert a viszaható törvény mindig 
következésekről szóik Készebb lenne megtartani a reversalisokat 
jövendőre is, mint ilyes zavart okozni. A mellyek legfelsőbb elítélés alá 
terjesztetnek, legyenek továbbra is ott elítélendők, s ha fortély, vak 
buzgóság, s csalárdság által létesítettek, meg kell erőtelenitetniök, ha 
elleniben igazság, és szokás szerint jól köttettek, áljának.

A T árnok úgy  fo ly ta tá  ezen  o k o sk o d á st , h o g y  m ár tegn ap  p ostu la-  
tum nak lév én  az e ltör lés  k in y ila tk o zta tv a , m agában  k ö v e tk ez ik  h ogy  
az ed d ig iek  egyed ü l m agános szerző d ések  gyan án t tek in tő d h etn ek , s a 
szerződ ések rő l szó lló  k ö zö n ség es  tö rv én y  alá esn ek .

A többség világosan oda nyilatkozván, hogy az eltörlésnek visza
ható erő ne adassék, Gr. D esew ffy  A urél legalább nyilván betétettri 
kívánta a viszon izenetbe hogy mint eddig, továbbat is a felség kegyelme 
döntse el a kérdéseket. Az O rszágbirája felelt, hogy ezt máskép senki 
sem értette, s nem is ellenkezik. B. M ednyánszky óvást tett hogy ő ezt 
nem a felség kegyelmére hanem a törvény útjára kívánja bízatni.

A N ádor igy jelenté ki a végzést: hogy az eltörlés viszahatólag 
nem értetik. Egyébiránt a viszon izenetbe ki kell jelenteni, hogy ez 
csak a teljes szabadsággal kötöttekről szóll, s a mellyek nem szabadon, 
nem önként, nem kölcsönös megegyezéssel adattak ki, azok erőtele- 
neknek tartassanak.

fik] Most következvén a RRnek azon javallata, hogy a gyermekek 
kivétel nélkül attyok vallását kövessék, a mint ez más országokban is 
igy van. Minthogy ezen javaslat az 1791-ki 26. czikfkely] rendelésével 
ellenkezik, a N ádor legelébb azon kérdést kívánta el döntetni, oly sár  
kalatosnak kell e azon törvényt tekinteni, hogy azt változtatni ne 
lehessen?

A változhatóságot, és igy a javithatást védették: B. Wesselényi, 
G. Széchényi István, G. Vay, és B. Vay Miklós, G. Fekete, G. Károlyi 
György, G. Desewfv Aurel, G. Teleky Samuel, G. Zay, G. Battyáni
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Iván, Gyürky főisp[án], mind a két B. Jeszenák, Gr. Waldstein. 
G. Ráday, B. Prónay Albert.

Az örök időre változhatatlanság mellet szólották: Az Országbirája, 
a Tárnok, a fő Lovász Mester, a Kalocsai és Egri érsekek, Veszprémi, 
Váczi, Szombathelyi, Nyitrai, Beszterczei, Fejérvári, Kassai Püspökök, 
Lánczy, b. Bedekovits, b. Orczy, Gr. Zichy Ferraris, Gi. Keglevics 
János, b. Révay, Lányi, Ghiczy, Almássy, Gr. Erdődy Károly fő ispá- 
nyok, Gr. Nádasdy Leopold, b. Mednyánszky, B. Pongrácz, Gr. 
Battyányi Imre, B. Perénvi, Kukijievics Horváth Or [szag] Követe.

A hely nem engedi ezen tömérdek enunciatiók egyes előterjesz
tését s azért csak per apices a két véleménynek előhordott gyámokai 
ezek voltak:

A változhatlanságra, s örökös megtartásra: 1. az 1791 : 26. czik[kely] 
sarkalatos. —· 2. világosan benne van hogy örök időkre tartandó. — 
3. pacificatiókra van épülve, ezek pedig változhatlanok, s igy az is a mi 
reájok épült. — 4. czélja a 26-ik czikelynek örök béke, s öszehangzás, 
mellyet a változtatás megzavarna. — 5. a változhatlanságot megerősí
tette 8 országgyűlése, a mellyeken azon törvény ellen semmi se kiván- 
tatott, s az 1825-ben föladott sérelmeknek7 czélja is csak az volt, hogy 
a 26-ik czikely megtartassék. — 6. a változtatás új kivánatoknak nyit 
kaput, s ki tudja hol álnának meg az evangelicusok új meg uj kivána- 
taikban. — 7. ha változható, úgy mind a két részre az, ezt pedig az 
evangelicusok magok is tagadják. — 8. a törvény világosan óvást tesz, 
hogy az evangelicusok szabad vallásos gyakorlása, absque praejudicio 
RCatholicae eclesiae legyen, s minden változtatás praejudicium. —
9. Vallás tárgyában reciprocitás nem lehet. — 10. ha ezen törvény változ
hat, úgy változhat a Partis I : 9., az 1741 : 8.8 is, pedig bár a század lelke 
int, azokról még is szóllani sem szabad. Ezen előadások folytában a 
buzgó P étsi P üspök azt említvén, hogy a 26-ik czikely változtatását 
csak azok kívánhatják, kiknek egyéb czéljok nincs annál, hogy a romai 
catholica egyház lcnyomattatásával a hatalmat magokhoz ragadják, a 
N á d o r  azonban meginté ő Excellentiáját, ne magyarázgassa másoknak 
czélzásait, s a szív rejtelmeit, mellyek előtte tudva nem lehetnek, ők 
kik catholicusok, úgy hiszi, csak békét, egyetértést, szeretetet, óhaj
tanak, ennél fogva sértés nélkül a másik félről sem lehet egyebet fel
tenni. Magát azon elvet in abstracto, lehet e változhatlan törvény, 
b. M ednyánszky  így fejté ki a nem változható párt értelmében: Csak az 
örök, a mi isteni. Emberi intézet, természettől kapta a változhatás 
bélyegét, —- de úgy hiszi az emberi gyarlóság ezen hatását, a társasá- 
gos élet czélja tekintetéből, a polgárok bölcs előre látása korlátok közé 
szoríthatta, és szorította is, mert csak nem minden alkotványos ország
ban vannak változhatlan törvények, tanácsosbb a tökéletlenséget 
eltűrni, mint a társaság épületjét sarkában megrázni.

Az emberi intézetek tökéletesithetésének s igy a törvények változ- 
hatóságának baráti, ezen ellenokokkal harczoltak: — 1. A legalaposbb 
törvényt is lehet, sőtt kell változtatás alá venni, ha a később kifejlett 
környülmények mást, vagy többet kívánnak, másként a nem elégséges 
intézetekhez lánczolt társaság veszedelmeztetik. 2. vannak erre szám
talan példáink, maga alkotványos lételünk alapja, az Arany bulla is

7 Az 1825/7-iki országgyűlés írá sa i, 413., 415. s köv. 1.
8 E szerint a rendek sarkalatos jogai annyira váitozhatatlanok, hogy értelme

zésük felől országgyűlési tárgyalásnak sem lehet helye.
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megváltoztatott, s azon pontja, melly az egésznek biztosítására volt 
alkotva, rosznak találtatván eltöriiltetett. 3. ha van változhatatlan tárgy, 
a nemzet és fejedelem közötti alkukötések — diplomák — azok, pedig 
a diplomák is változhatok, s hogy igen is változhatok, azt első publicis
táink egyike, az Országbírója 1830-ban maga is czáfolhatlanúl muto
gatta.” 3. ha változhatlan a 26-ik czikely, még változhatatlanabfcak azon 
pacificatiók, a mellyeken amaz épül, ezek tészik az alapot, amaz csak 
applicatio, a 26-ik czik[kely] tehát csak anyiban lehet változhatlan, a 
inennyiben meg egyez a pacificatiókkal; már pedig azon §, melly azt 
rendeli hogy az evangelicus atyának leányai annyok vallását kövessék, 
ellenkezik a pacificatiókkal, mert azoknak lelke a reciprocitás. A mi 
most kéretik, annak ususában voltak az evanglicusok 1608-ban és 
1647-ben s ezen ususokbol csak az 1721-ki Pesti Comissio után költt 
Carolina resolutio által10 törvénytelenül kivettetek; teljesíteni kell tehát 
a 26-ik czikkely azon vezér rendelését, hogy az evangelicusok a Bécsi 
és Linczi békekötések állapotjára tétessenek visza. t— 4. a törvényhozó 
testnek in saecula saeculorum hasonló jusokkal kell bírni, az 1791. 
diétának nem volt a maradéktol örök időre tartó teljhatalmú levele, 
s ha annak jusa volt a protestánsok pacificationalis szabadságát meg
szorítani, az 1833-ki diaetának jusa van kiterjeszteni. — 5. szeretet nél
kül való magyarázat, hogy a lex perpetuo duratura megkösse a nemzet 
és király kezét hogy több favort ne adhasson, csak anyiban örökös az, 
hogy az adott just el venni nem lehet, de többet adni lehet. — 6. a sar
kalatos törvény változhatlanságát ezen Organicus diéta kezdetén axió
mának állítani, annyit tesz, mint előre kimondani, hogy bár mint kiált
son is a jelenkor szüksége némelly változtatások mellet, mindenben a 
régi mellet kell maradni. — 7. százados villongások után, 40 éve, hogy 
a kölcsönös szeretet, s keresztényi szelídség csatolja Magyarhoz a 
Magyart, ezen szent frigy megerősítése tekintetéből, oly epochában, 
midőn (ha valaha) szükséges a harmonia, felemeli szavát, maga az erő
sebb fél, a felvilágosodott ditső Statusok táblájának catholica része a 
protestánsok mellet, osztozni kíván a törvény egyenlő jóvoltában, fel
emeli szavát azon királyhoz, ki még mint korona örökös közben járó 
volt dicső atyánál a 26-ik czikjkcly] alkotásában, nem kell hátráltatni 
a kérést; változnak az idők, s óriási lépésekkel halad előre a kornak 
lelke, makacs ellentálás alá sodorhat keservesen, eg\ két év többet fejt 
ki, mint eddig egy század kifejtett, s kik 1791-ben protestáltak a 26-ik 
czikely ellen, azt most mint változhatlant pártolják?!

(Még e kérdésnek némely érdekesb egyes részei következni fognak.)
A RR táblája April 2-ik s 3-ik napi kerületi üléseiben, a felvilágo

sodott értelem tántoríthattam álhatatosságával állott meg köz akarattal,, 
elébbi izenetje mellet a vallás tárgyában. Még csak egy szót sem vál
toztatott.11

” Bizonyára az országgyűlés elején, amidőn az alsótábla V. Ferdinand hitle
velét az 1792-től eltérően óhajtotta megállapítani s a kérdés a felsőtábla elé került.

10 Az 1715. évi 30. te. a vallásügy elintézésére bizottságot küldött ki, amely 
Gr. Koháry István országbíró elnöklete alatt 1721-ben Pesten kezdte meg tanács
kozásait. Előterjesztésére adta ki III. Károly 1731. márc. 21-én Carolina Resolutio· 
néven ismert rendeletét a protestánsok helyzetének szabályozására.

11 Olv. részletesebben 277. s köv. 1.
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31 .

a)
1833 március 28 

A főrendek ülése.
Tárgy: A vallásos izenet vitájának folytatása, fi.] A gyermekek kivétel 
nélkül atyjuk vallását kövessék-e? Döntés: Nem. [II.] A törvénytelen, 

a talált gyermek vallása. A hatheti oktatás eltörlése.

h )

1833 március 29 
A főrendek ülése.

Tárgy: A vallásos izenet vitájának befejezése. A csábítás, külföldi isko
lázás, vegyesházasságbeli elválás és a horvátországi protestánsok ügye

c)
1833 április 2 

Kerületi ülés a rendeknél.
Tárgy: A főrendek vallásos viszontizenetének megvitatása. Végzés: 

Mindenben maradnak korábbi nézeteik mellett.

a)

Folytatása a fő RR. 28-ik Martiusi ülésének.
(I.] Az 1791 : 26-ik czikely változhatósága kérdésének folytában 

még némelly characteristicai jelességek adták elő magokat, különösen 
a mennyiben a nádornak is e részbeli véleményét nyilvánositják.

G. Széchényi István beszédjét azon épité,. hogy alapnak a bécsi és 
linczi békekötéseket tekinti: a 26-ik czikelyt pedig csak úgy nézi mint 
amazoknak applicatióját, erre

a N ádor: Ezen külömböztetésben meg nem nyughatom, igaz hogy 
a pacificatiók alapján épül a 26-ik czikely, de a mennyiben ezeknek 
némelly homályosbb helye is magyarázza, világosítja, a sérelmeket 
orvosolja, a világos jusokat megerősíti, nem lehet mondani hogy csu
pán applicatiója a pacificatióknak, sőt én egy új fundamentalis tör
vénynek nézem azt, mellyre az evangelicusok jusai és szabadságai épül
nek, s mellyre kell épülni a jövendő módosításoknak is.

G. Széchényi Istv[án]: Személyes véleményemet a Nádor sokkal 
bölcscbb véleményének alája vetem, de eszerint egy új szempontból 
kelletvén a dolgot tekintenem, kinyilatkoztatom, hogy bár fuijidamen- 
talis legyen is azon törvény, én nem hittem, nem hiszem, s nem fogom 
azt hinni, hogy az élőkor annyira megköthesse kezeinket, hogy mi élők 
ne javítsunk azon bajon, melyet a koporsóba zártak nem látnak, nem 
éreznek, s ha éreznének, bizonyai ők is javitni sietnének.

N ádor: Egészen ebben sem nyughatom meg. Ügy vélem ugyan 
hogy a körülményekhez képpest minden törvényt lehet módosítani, 
de szükség hogy ez minden oldalú szoros megfontolás után, a leg
nagyobb előrelátással, s csak akkor történjék, midőn a közben jött
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sérelmek kútfejét másként elzárni nem lehet. A kor szelleme külömb- 
féle képp szokott nyilatkozni, ez maga nagyon izgékony vezére lenne 
a törvényhozásnak, s ha ő szerinte gyökeres tételeiben könnyedén meg- 
változtatgatnánk alapos törvényeinket, félek polgári alkotványunkat 
könnyen veszélybe ejthetnénk.1

Emlékezni fognak előbbi tudósításunkból tisztelt levelezőink azon 
ellenvetésre, hogy a 26-ik czikely megváltoztatása újabb meg újabb kivá- 
natoknak nyitna utat. — Erre

G. Ζλυ: Igen is újabb és újabb kivánatokkal fogunk járulni, s még
sem szűnünk mind addig, mig jusaink tökéletes egyenlőséget nem nyer 
nek, nem kérünk mi kedvezést, hanem just a melly minden polgárt 
megillet. Országunk népességének egy harmad része követi az evan- 
gelica vallástételt, s bátran mondhatom, sem nemzeti ipar, sem tudo
mányos kifejlődés, sem Hazánk iránti szeretet, sem király iránti hűség 
tekintetében hátrább nem áll, méltán megkívánhatja tehát, hogy a többi 
polgárokkal egyenlően részesüljön a társaságos élet jóvoltában, a tör
vény oltalmában.

N ádor: Én, és mi mindnyájan bár más vallást kövessünk is, meg 
vagyunk győződve, hogy evangelica vallást követő atyánk fiait hasonló 
hűség, s haza szeretet lelkesíti, azért azt nem szükség itt felhozni, de 
úgy tartom, itt se catholicusok se evangelicusok hanem törvényhozók 
vagyunk, kik a hon javának előmozdítására gyűltünk ősze, ne menjünk 
tehát a felekezetek egyhenhasonlitására, mert ezáltal a haza java nem 
eszközöltetik.

A katonai szellemű Gr. Battyányi Iván beszédje közben azon argu
mentumai is élt, hogy ha nem lehet a sarkalatos törvényt változtatni, 
nem is kellene azt sérteni, pedig ha nem sértetnék, hol venné magát 
a tömérdek sérelem, felhozza példában a só dolgát, s azt hiszi hol a 
sarkalatos törvény nem hord ön magában elegendő biztosítást a sérel
mek ellen, meg kell azt változtatni, s módosítása által a sérelmek kút
fejét bédugni.

Érdekes volt még egy parabolycus okoskodás, melly Gr. Széchényi 
István, az Országbirája, s Gr. Vay Ábrahám kezein forgott.

Gr. Széchényi engedelmet kért hogy egy trivialis hasonlítást hoz
hasson fel, t. i. metatiót. Ez egy elválasztó vonatot képez két helység 
között, már ha ezen vonat akár bészántogatás akár időtörlés miatt oly 
világosan nem áll, hogy azt látni lehessen, ki a békés egyetértést szivé
ben hordozza, s nemcsak száján pengeti, első fog uj metatiót kívánni.2

Országrirája: Megfordítom a példát: miután két szomszéd hoszas 
viszálkodások után, mindkét részről engedvén, egy elválasztó lineában 
megállapodott s azt ki is jelelte, mondhatja e későbben egyik fél, hogy 
amannak több jutott, s elronthatja é a viszálkodásokat megengesztelő 
határ lineát?

G. V ay Á braham: Via facti erőszakkal nem, de kölcsönös meg
egyezés után, mind a két fél kényelmére igen is. A KK. cs RR. látták 
hogy a világ előre haladott, bölcsen megfontolták hogy veszély nélkül 
hátra maradni nem lehet, közelíteni akartak tehát, s én nem látom által 
kölcsönös akarattal uj metatiót miért ne tehetnénk.

Még az alterabilitas gyámokai közül tegnap kihagytuk azt, mellyel 
G r. W aldstein hozott fel, t. i. hogy magában a 26-ik czikelyben jele

1 V. ö. Zichy: S z é c h e n y i  b e szé d e i , 114. s köv. 1.
2 U. a. 115. 1.

18 K ossuth: O rszággyűlési tudósítások I.
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van annak, hogy nem mindenben változhatlan, mert foglal magában 
ideiglenes rendeléseket is, ilyen a consistoriumok iránti 11-ik §-us.3

Ezen fontos kérdésnek eként lett megvitatása után a  N ádor abban 
jelentené ki a végzést, hogy a többség akaratja szerint a sarkalatos 26-ik 
czikelyt változtatni nem lehet, annál fogva azon kérdésnek, váljon a 
gyermekek minden esetben attyok vallását kövessék c, további vitatása 
nem szükséges.

Ez e szerint dőlvén el, az oppositio elhalgatott, s a további kérdé
sekbe teljeséggel részt nem vett, kivévén Gr. D esewffy Aurélt, ki vagy 
két ízben szóllott és Gr. FEKETÉt az oppositio legidősbb derék tagját, 
ki a Horváth országot illető pontra nézve bár siker nélkül, kötelessé
gének tartá felszóllamlani a lélekösméret szabadsága, s keresztény türe- 
delem ügyében, nehogy az mondassék, hogy ezen kérdés a főRR táb
láján sympathiára csak egy tagnál sem talált.

[II.] Az egész egyházi Rend, és a Tárnok minden pont ellen harczra 
keltek, melly távolról is valamely kedvezéshez közelített, s részint azt 
vitaták hogy dogma, s igy a tanácskozás tárgya sem lehet, részint hogy 
a már változhatlannak nyilatkoztatott 26-ik czikelybe ütköznek a RR 
egyes javallatai, részint hogy az előadott sérelmeknek alapot nyújtható 
esetek nem történtek, részint hogy ő felségének főinspectionalis jusa 
elegendő fék, és oltalom, minden viszaélések ellen. Ezek ellen itt ott 
az Országbírója képzetté az oppositiót, többnyire sikerrel, néha erős 
harczal is. A határozások pontonként így következtek:

A törvénytelen ágyból származott gyermekekre nézve, a RR. táb
lájának azon javallata hogy annyok vallását követhessék, elfogadtatott 
azon hozzá tétellel, hogyha későbbi házasság által törvényesitetnének, 
a 7 éven alól lévők a közönséges törvény rendelése alá essenek,4 az 
idősbek pedig tovább is azon vallást követhessék, a mellyben nevel
tettek. — A Pétsi Püspök azt vitatván hogy ezen tárgy tovább is mint 
eddig a felség rendelésétől fügjön, azon kezdé beszédjét: utinam spuriae 
proles nullae forent, sed proh! dolor fuerunt et erunt, adminus ergo in 
lege ne fiat earum mentio.

A Zab vagy talált gyermekre nézve megegyeztek, hogy a ki ezeket 
fel fogja, maga vallásában neveltethesse, csupán egy szót kívántak 
hozzá tenni t. i. ezt hogy bévett keresztény vallásban.

A hatheti oktatás eltörlésében meg nem egyeztek, s az Orszáo- 
birájának e következő javallata is csak nagy ellenzés után fogadtatott 
el t. i. a hatheti oktatásra alkalmat szolgáltatott az, hogy az indifferen- 
tismus elhárítása tekintetéből, kötelessége a kormánynak felügyelni, 
hogy a kitérés vakmerőén ne történjék, nem lehet a vakmerő kitérés 
esetének mondani midőn valaki első gyermekségétől 18 esztendős koráig 
de facto evangelica vallást követett, bár de jure mást tartoznék követni, 
az ilyen személy tehát 18 évén túl hatheti oktatás alá ne vétessék.

Hozzá adódott hogy ha időközbe lett vegyessé valamelly házasság, 
a gyermekek azon rendelés alá essenek, melly a törvénytelen ágyból 
születettekre nézve följebb megállapitatott.5

8 E szerint a protestánsok házassági ügyei consistoiiumaik hatáskörébe tar
toznak, amelyeket majd az uralkodó fog megszervezni, addig pedig a világi bírósá
gok ítélkeznek.

4 Ha tehát az apa katolikus, valamennyi hét éven aluli, törvényesített gyer
meke katolikusnak számít.

5 V. ö. S z é c h e n y i , IV. k. 371. 1.
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b)
Martius 29-én folytatatván a vallásos tárgy,

a csábításra nézve, azon oknál fogva, hogy a nemleges (negativus) 
tét miat a lelkipásztorokat büntetni nem lehet, — de csak eddig terjesz
tetvén ki a RR javalatának értelme — nagy ellenzés után a sérelem 
felterjesztésében meg egyeztek.

A z iskolabeli közös neveltetés szabadsága egyesült értelemmel a 
Literarium Operatumra utasitatott.

A külföldi academiákra való szabad kimenetelt úgy kívánták a  RR 
hogy a  Cutholicusoknak is megengedtessék. A T árnok igen gyakran 
szólván engedelmet kér, de szóllania kell, mivel a kormányzó dica- 
steriumnál lévén, ő szokta a vallás iránti intimatumokat aláírni, tagadja 
hogy az evangelicusoknak ki menetele meg nem engedtetnék, ha a ki 
menni akaró előmutatja a szükséges bizonság leveleket. De a N ádor 
azt tartá, hogy a RR. nem panaszkodnának, ha dátum jók nem volna, 
ha van sérelem, constitutionalis dolog hogy orvoslása kéretik, ha nincs, 
ő felsége megfogja nyugtatni a RR. aggodalmát. A Catholicusokat a mi 
illeti, ez úgy is csak postulatum, s nem látja miért ne lehetne, mint 
postulatumot felterjeszteni. A mi el is határozhatott.

Az ujonesketést illetőleg úgy vélekedett a fő RR. küldötsége, hogy 
ahol nem az illető parochus által történt az első esketés, ott nem lehet 
a második helyes esketést recopulatiónak nevezni, hanem inkább copu- 
latiónak, de azokra nézve, a kik tetleg evangelica vallást követtek, ha 
bár de Jure pápisták tartoznának is lenni, s jó lélekkel, és csalárdság 
nélkül történt az öszeesketés, ott recopulationak helye ne legyen.

Az egyházi Rend ezt is erősen ellenzvén, az O rszágbirája  figyel- 
mezteté a táblát, a gyermekek szerencsétlen sorsára, mi történik velők, 
ha szüleik meghalnak, mielőtt recopulatio által házasságukra a törvé
nyesség bélyegét felüthetnék? a király kegyelméhez fognak folya
modni? de a kegyelem, minthogy kegyelem, nem egyéb mint önkény, 
hátha osztályos atyafiak is vannak, kik azon esetben ha a kérdésben 
forgó házaság tövénvesnek nem ösmértetik, az örökösödést követelik? 
de erős lévén az egyházi rend, s ezekkel tartók pártja, végtére az 
Országbirája in nomine domini megegyezett azon közép útban, hogy a 
18 évet haladók, ha tetleg mindég az evangelica vallást követték, reco
pulatio alá ne essenek.

A Grammaticalis iskolák, és Consistoriumok felállítása iránti sérel
mekre nézve a N ádor felszóllalván, már itt úgymond csak azt hiszem  
nem lehet ellenvetést tenni. A RR. javallata ellenvetés nélkül elfogad
tatott.

Az izenet 9-ik pontja kettőt foglal magában. 1) Hogy midőn vegyes 
házasságokban, asztaltól, és ágytol a felek örökre elválasztatnak, az 
evangelica félnek szabad legyen másodszori házasságra lépni. Ezt el 
nem fogadták, a) azért mivel dogma szerint a pápisták elválaszthatlan- 
nak tartják a házassági kötést, ha csak kezdetben erő s törvénytelen 
nem volt, b) mert az asztaltól s ágytol bár örökre történt elválasztás, 
mindég a lehető megengesztelődés reménysége alatt történik. 2) Midőn 
evangclicus házasok rendes törvény utján elválnak, később egyik fél 
pápistává lesz, s az után házasságra akar lépni, az egyház meg nem 
engedte, ha csak a törvényes bíró előtt rendes ítélet utján bevégzett 
elválási perét, újra a szent szék elébe nem terjesztette, s ott a szent
szék dogma szerint azt nem találta hogy volt az elválásnak helye. A RR.

18*
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ezt sérelem, a fő RR. küldötsége postulatum gyanánt kivánák felterjesz
teni. Ezt a N ádor erősen pártolá, kívánván a biró ítélet függetlenségét 
feltartani. De az Egyházi Rend rettentő oppositiót formált, állítván, 
hogy papista személyre nézve, azt ha váljon szabad személy e, egyedül 
a szent szék ítélheti el, s ez csak akkor tarthatja a kötést feloldozotnak 
ha kezdetben is nullum fuit matrimonium, ha pedig későbbi körülmé
nyekből, mint p. o. engesztelhetlen gyűlölségből történt polgári utón 
az elválasztás, az ilyes személyt szabadnak nem tekintheti, s annak a 
házasságot meg nem engedheti, mert a szent szék más elvekből kén- 
telen a dolgot megvisgálni.

Hiában veté ellen a N ádor hogy oly személyekről van szó, kik az 
elválasztó Ítélet alkalmával mindketten evangelicusok voltak, hogy a 
törvényes ítéletet, a szentszék megvizsgálásának alája vetni, s az egy
szer el ítélt dolgot ismét kérdésessé tenni nem lehet, hogy ő meö nem 
foghatja, miért kellessék később más elvekből visgáltatni, az elitéit 
tárgynak. Az Egyházi rend szorossan megmaradt oppositiója mellett 
— hogy dogma, és dogma.

Az Országbirája syllogismus gyanánt tette fel a kérdést így: 
Catholica személynek a dogma szerint is megengedtetik szabad sze
mélyei házasságra lépni; azon személy kit a törvényes biró szabadnak 
deciaráit ítélet által, szabad személy és így —.

A P étsi P üspök így szóllot: distingvo minorem, az evangelicusok 
elvei szerint szabad személy, a catholicusok elvei szerint nem az.

Országbirája: Én szabad, s egyszersmind nem szabad személyt 
képzelni nem tudok.

A Kalocsai Érsek igy nyilatkozott: midőn a szentszék nem a pol
gári biró által felállított, hanem más okokbol hoz elválasztó ítéletet, 
nem lehet mondani hogy amannak ítéletét superrevideálftá, mi azt erős
nek és állandónak tartjuk, de ha oly okokbol van az elválás megítélve, 
mellyeket mi a Canon szerint elválás okának nem nézhetünk, kéntele- 
nek vagyunk a Canon szerint is megálló okokat keresni.

A N ádor: Emlékeztetem Excellentiádat hogy 1830-ban sérelem gya
nánt volt feladva olyan eset, midőn a polgári bírónak foganatba ment 
ítéletét, a szent szék újra visgálat alá vette, s nem az hogy más okokbol 
megerősítette volna, de egészen megváltoztatta.6

Hevesen vitatattván a dolog, az Egyházi Rend engedni nem akar
ván, az oppositio pedig halgatásában megmaradván, sőtt a főispányok 
is, ámbár Gr. D eskwffy gyengédeden megemlité hogy azoknak illene 
védeni a bírói ítéletek sértbetlenségét, kik a főtörvényszékben ülnek, — 
többnyire naigatván

a N ádor igy szóllott: óhajtanám hogy a főRR mentői többen nyilat
koznának, mert a voxok körülbelöl egyenlőek, nem örömest venném, 
ha magamnak kellene a dolgot eldönteni .

Vurum: Akár mi történjék is velünk, lclkiösméretünk megsértése 
nélkül a Canon által felállított eseteken kívül nem ösmérhetjük törvé
nyesnek az elválást.

Kalocsai Érsek: Ha még is megállana ezen indítvány, nem volna 
egyéb hátra, minthogy értelmünket, s azt hogy a dogmát nem vethetjük 
alá polgári intézkedésnek, ő felségének külön felterjesszük.

6 Pest megye terjesztette elő sére'em gyanánt, hogy az evangélikus Nik'éczy 
Magdolna és Bornemissza János válóperében a királyi kúria által hozott ítéletet a 
váci szentszék hatálytalanította. (Az 1830. országgyűlés írá sa i, 322. s köv. 1.)



Az oppositionak mellék székeken ülő sorain bizonyos értesítő szó 
futott végig, s egyszerre vagy tizenketten felállottak, hogy az indít
ványt pártolják, azomban a N ádor talán nem jó szívvel látván, hogy a 
tárgy ennyire ment, s nem akarván az iránta való deferentiából megtört 
halgatásnak köszönni a győzedelmet, nem engedé a szó folytatását, 
hanem kijelenté a conclusumot mondván: nem gondolom szükségesnek 
a továbi vitatást, s mithogy a többséget az Egyházi rend véleménye 
ellen veszem észre lenni, engedek a szentségtelen kéntelenségnek s azt 
végzésnek jelentem. Ha úgy hiszi a Clerus, hogy valami lépést kell 
tennie, én nem ellenkezem.

A P étsi P üspök kiváná, hogy a Clerus ellenzése a felírásba bémen- 
jen, máskép nem írhatják alá azt, hogy „felségednek alázatos káplánjai

O rszáguirája: Engedelmet kérek, az aláírás szokott módja az Ország 
4 Statusait jelenti, a 4 Statusnak Comitialis akaratja pedig nem más, 
mint a mit a többség akar, s ennek mindenki engedelmeskedni tartozik.

T árnok : A tö b b s é g  e lle n e m  íté lt , d e  íté l t ,  s  a  tö b b s é g n e k  k ik i 
h ó d o ln i k ö te le s .

N ád o r : Tehát a küldötség véleménye, mind a két pontra megáll, 
menjünk tovább. (Nyilván kimondhatjuk lelkünk meggyőződését, ily 
roppant praeses nincs Európában.)

A többi pontokra nézve megállott a küldötség véleménye úgy, 
amint 28-ik számú levelünkben pontonként leírtuk.7

Horváth O rszág követe heves szónoklattal kelt ki az ellen, hogy a 
SS a társországokra is ki akarják az evangelicusok vallás szabadságát 
terjeszteni, s álitá hogy ezen tárgy egyenest a társországok congressu- 
sára tartozik, s a Magyar országi gyűlésnek tárgya sem lehet. Szive fáj
dalmát kiönté, hogy az egész Ország nevében a SS. tábláján tett ellen
zés nem csak tekintetbe nem vétetett, de ámbár kéretett, még is az 
izenetbe nem iktattatott. ö  maga resensusát, velut non leve argumentum, 
a viszonizenetbe megillettetni kérte. Kérése e részben teljesedést nem 
nyert.

A lágovicii püsp[ök] engedelmet kért, hogy gyenge emlékező tehet
sége miatt beszédjét olvashassa, de azt a N ádor mint a Comitialis szo
kással ellenkezőt meg nem engedte, s kéré a püspök urat, röviden fej
tené ki értelmét. A Statusok kívánsága mellett csak maga szóllot G r. 
Fekete, inkább in confessionem fidei, mint győzni akarásból, ez úttal.

E szerint végeztetvén ,a vallásos tárgy, a viszonizenet8 9 April. 1-őjén 
megrostáltatott, megállapitatott s a K és Rendekhez által küldetett, az 
Országrtrája köszönetét mondott Fő Rendeink nevében a Nádornak, 
vezérletéért, melynek köszöni a nehéz tárgyból lett szerencsés (?!) 
kigázolást, óhajtja hogy az újon nyújtott olajág, a haza javának bizto
sító jel legyen. — A N ádor viszont köszöné a fő RRnek, hogy a fövény- 
torlásos ügyben, a mennyire lehet minden meghasonlást eltávoztattak.®

c)

A KK. és RR. April 2-án azonnal kerületi ülést tártának, Bene 
(Csongrád) és Radványszky előlülések alatt, s ott a vallásos viszonize- 
netet visgálat alá vették. Már jelentettük hogy szokott tántorithatlan

7 V. ö. 253. s köv. 1.
8 I ra ío k , I. k. 185. s köv. 1.
9 V. ö. S z é c h e n y i , IV. k. 371 1.
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álhatatossággal, — a mi minden nationalis kérdésekben a RR táblájá
nak ezen országgyűlésen ditsőséges tulajdona .— megállották a felvilá
gosodott értelem szülte előbbi állapodások minden szava mellet.10 Biz
tosan elmondhatjuk, hogy ha bár egyéb polgári Státusintézkedési kér
désekre nézve sok legyőzni való akadály tornyosodik is még a szaba- 
dályosb gondolkozás elébe, de a mi a vallásbeli türedelmetlenséget 
illeti, itt kigyógyultunk, s tisztelet Albion nagy népének, de a vallásbeli 
szabadság iránti intézkedésben sem ő, sem más akármelly nemzet is, 
nem érdemli meg a dicsőség babérkoszorúját nemzeti képviselőink táb
lája előtt. Fájdalom, egyes sötét vonás indult, homályositni ezen dicső
séget, de csak indult, mert ez is inkább csak annak kijelenkezésére 
szolgáltatott alkalmat, hogy a fanatismust, bár honnan mutatkozzék is, 
a közönség mily resensussal veszi. Az eset ez:

Borsiczkynak a mindennemű szabadság lángoló barátjának meg
zavarására, impulsus ment innen Posonbol, fájdalom azon kezekből, 
mellynek elválaszthatlan kapcsolatban kellene — de csak kellene — a 
Borsiczkyéval lenni, impulsus ment Trenchinbe, hogy illiberalis utasí
tást küldjenek a vallás dolgában, s 70 egy néhány plébános volt jelen 
a gyűlésen, s küldtek is olyat, melly által nem csak az evangelicusok 
szabadságát kiterjeszteni ellenzik, de mindazon viszaéléseket is, mellyek 
eddig, a törvénynek egyoldalú magyarázatából eredve, resolutiók által 
létesítettek, — mint a reversalisok, hatheti oktatás, s a t. törvény 
erejére emelni kívánják, s a vallás tárgyát közönségesen véve is csak 
minden kir. előadások után felvétetni akarják. Marczibányi haza kéred- 
zett, hogy ez előterjesztés terhe Borsiczkyre háromoljék. Ö követi köte
lessége szerint utasítását pontonként előterjeszteni el nem mulatta, 
s ahol hoszabb volt, ne hogy valamit kifelejtsen, vagy roszúl magyaráz
zon, szorul szóra fel is olvasta. Egynéhányszor szóllott igy, midőn

Ebergknyi felálván ezeket mondotta: Nem akarom a pótoló utasí
tások törvényességét kérdésbe venni, sőt annak helyén a publico poli- 
ticumokban azoknak megtartását pártolni is fognám, mindazonáltal úgy 
tartom, nyilván kijelenthetjük azon való fájdalmunkat, hogy egy ily 
hazafi, küldőinek pótoló utasítása által, a köz ügy s haza java támoga
tásától elvonatikü (Beszédjét hangos éljen követé.)

Meg kell említenünk bogy Ebergényi, ki közönségesen tiszteltctik, 
gyengélkedő egéssége miatt a nemzet képviselői sorából kilépni kén- 
telen —■ ezt minnyájan fájlalják — egy követ úrtól azomban ezeket 
hallottam: Életének megtartása kívánja, hogv elmennyen, s azért meny- 
nyen, mert ily férfiúnak elvesztésére azt kellene mondanunk, mit haj
dan Síeyés halgatásárol mondottak: „Calamitas publica“.11

Majthényi (Honth): Az individuális megszomorodásban ő is osz
tozik, de a pótoló utasításokat igen szent intézet gyanánt feltartani 
kívánván, amennyiben helybenhagyó éljen! követte Vas V[árme]gye 
Követjének beszédjét, habár valamelly utasítással a követ nem egyezik 
is, azt mint közvéleményt kijelenteni nem akarná. Az ő pótoló utasí
tása egyébiránt ellenkező a Trenchinéval, ő legalább úgy magyarázza, 
s azért az izenet mellet kíván maradni.

10 V. ö. 271. 1.
11 Sieyés, Emmanuel Joseph (1748—1836)a nagy francia forradalom egyik el

indítója, s fejlődésének e'ső szakaszában egyik legfőbb mozgatója, a rémuralom 
alatt teljesen visszavonult s csak arra vigyázott, hogy a hatalmasok figyelmét 
elkerülje.
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Szirmai: Potoló utasításomnál fogva kijelentem hogy a RR előbbi 
ízenetjét egész kiterjedésében pártolom.

Balogh hogy utolsó pillanatig tántorithatlanúl áll az előbbi végzés 
mellet,

Böthy hogy soha és semmi szín alatt a nunciumtol el nem áll.
Palóczy nem csak hogy az izenethez egész kiterjedésében ragasz

kodik, de sajnálja hogy a mit követ társa országos ülésben kívánt, még 
az is az izenetbe nem ment.

D ubiiaviczky hogy az izenetnek nem csak minden elvét, de min
den szavát is erősen pártolandja.

Zmkskáll hasonlót jelent, s minthogy tovább a tanácskozásba részt 
nem vehet, kéri ezen kinyilatkoztatását voks gyanánt feljegyeztetni. így:

Markovits (Krassó), Vay, Péchy, Bárczay hasonlót jelentenek, s 
miután ezen értelem csaknem közönségessé válna, Siskovics azon észre
vételt tette, hogy az egyetértés köz, csupán támogató okokat szükség 
kifejteni. A minthogy későbbi többnyire ezen tengely körül forgott a 
tanácskozás, de előbb még

T ökök már más Ízben is tett indítványát újitá hogy az izenethez 
mindjárt a törvényczikelvek javallata is csatoltassék; a mi Bezerédy, 
Bárczay, Böthy, Pázmándv, Császár, Bernáth támogatására elfogadta
tott. Ezen indítványra az szolgáltatott alkalmat hogy a fő RR viszont- 
izenetjöknek egy helyén azt Írják, hogy a Stylusnak keményebb kifeje
zései iránt máj d más ízben fognak szóllani. A mit B ernáth  és P rónay 
észrevétel nélkül hagyni nem akartak, részint mivel a RR meggyőző
désüket jelentvén ki, kemény kifejezést el nem ösmérhetnek, részint, 
mivel a dolog veleje, s a stylus iránt lehető észrevételeket külön válasz
tatni nem engedhetik.

Ebergényi még indítványt tőn, hogy a RR táblájának moralis erejét 
c tárgyban, az egész izenetre kiterjesztendő „maradjon“ szóval kívánná 
kifejteni, s a kezdetben kirendelt küldötséget megbízni, hogy a gyám
okokkal erősített izenetet dolgozza ki.

A sztalos csak annyiban ellenkezik, hogy ezen tárgyban a nyilvá
nosság nagyon szükséges, s a gyámokokat meg kell hallani az auditó
riumnak, fel kell tartani a maradéknak.

Dubraviczky megösmeri hogy az Ebergényi indítványa szerint úgy 
ment volna a tárgy keresztül, hogy az mind a SS. táblájának, mind a 
Hazának, mind az emberiségnek dicsőségére válnék, de meg van győ
ződve nem fog válni böcstelenségére, ha pontonként fölvétetik is.

A reversalisoknak a múltra is kiterjesztett eltörlése mellet szólván
Prónay azt hozta fel, hogy habár magános kötés lett légyen is, de 

a törvény kijádzását ezélzotta, és így valóságos sérelem, s hogy a p o s s i n t  
és d e b e a n t  szóbul történt magyarázat,12 oly Jesuitica subtilitas; melly egy 
törvényhozó test méltóságához teljeséggel nem illik.

Bezerédy igy analysálja a dolog fekvését: a fő RR. úgy nézik a 
reversalist mint a házasfelek közötti szabados szerződést a gyermekek 
neveltetéséről, de nem úgy áll a dolog, mert itt a kérdés kormány, és 
házas felek közt van, a kormány azt mondja: atyád kötelezte magát 
hogy te papista leszel, s lenned kell, ott a sérelem, hogy a kormány túl

12 Pontosabban: az 1791. évi 26. te. 15. §. szerint vegyes házasságból származó 
gyermekek, ha az apa katolikus, az 6 vallását „sequantur“, ha az anya, akkor csak 
a fiúk „patris religionem sequi possint.“
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terjed a Status hatalmának körén, midőn magát a magánosok szerző
déseibe avatja.

D okus kijelenti, hogy nem viszaható törvényről, de a törvény által 
meg nem engedett tett következésinek eltörléséről van szó. A 18 éves 
időszakra azt jegyzi meg; hogy ha csakugyan kellene időszakot szabni, 
mielőtt csak a szülők megegyezésével szabad a házasság, miért keljen 
azt csak a vegyes házasságokra szabni, meg nem foghatja.

Lonovics védé a reversalisokat a múltra nézve, hogy nem lehet 
egyik félnek oly just adni, melly által a másik jusa meg sértetik, hogy 
eddig világos törvény nem tiltotta, hogy a possint és debeant szóból 
erőt húz, s a törvényhozás históriájára hivatkozik, mert tulajdon azon 
Leopold király, ki a possint szót be tétette, egy pár hónap múlva a 
reversalisokat elismeri.18

Benyovszky: Azt mondani hogy jus sértetik; petitio principii, hogy 
lehet az jus más ember leikéről alkudozni, a rabszolgaság eltörlése óta 
más ember testéről sem szabad alkudozni hát leikéről. A 18 év is csak 
suprematiara czéloz, ő pedig a törvény által bévett vallások közt supre- 
matiát el nem ösmérhet.

Bernátii erősebb okot nem tud annál hogy polgárok közt tökéletes 
viszonyosságnak kell lenni, ha a papista fél is adhatna reversalist, nem 
szóllana (sokan, nem kell). Böthy: Nem kell, lélek kereskedést fel állí
tani nem akarok.

Ahol a fő RR dogmával állanak elő, mint annál, hogy a gyermekek 
attyok vallását kövessék, a szabad átmenésnél, a második házasságra 
léptetésnél, Piíónay, Palőczy, N ovak azt vet ék ellen, ha dogmát sért, 
miért szabad Bavariában, Belgiumban,14 s a t. a mi dogma annak Mexico- 
ban is dogmának kell lenni.

Minő lélek vezérli a RRket, annak valódi thermometruma, hogy a 
talált gyermekek neveltetésére nézve „a bévett keresztény“ szót sem 
fogadták el, mert

a Szathmári követek álliták hogy még az Orosz birodalomban is, 
melly csak ugyan alacsonyabb fokán áll a felvilágosodásnak, szabad a 
töröknek is lakni, s ők reméllik, s kívánják hogy minden vallás, mely 
a Status czéljával nem ellenkezik, meg fog engedtetni. Siskovics utasí
tásánál fogva még a Zsidóknak is teljes szabadságot kíván, Balogh az 
Unitáriusokat is itt kívánja felvétetni, s ez által Erdély kapcsolatát 
könyitetni, Komlosy ezeken kívül még az Anabaptistákat, Mémnoni- 
tákat,15 etc, s minden hitü papokat a Status pénztárából fizettetni. Ezek 
azomban most, mint nem a napirenden lévők elmellőztettek, s a val
lásos tárgy két napi kerületi ülésben mindég hasonló dicsőséggel be 
végeztetett.16 — Húsvét alatt 5 napi szünet.

18 Az 1792 szept. 21-iki circularét a helytartótanács már I. Ferenc nevében 
bocsátotta ki.

i4 Hollandiában és Belgiumban a XIV. Benedek pápa által 1741 nov. 4-én 
kibocsátott „Declaratio super matriominiis inter protestantes et catholicos“ szabá
lyozta a kérdést.

10 Az újrakeresztelőknek ez a csoportja, a holland eredetű Menno (1505— 
1561) után nyerte nevét.

18 K ö lc s e y , VII. k. 193. 1.
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32 .

1833 március 15, 16, 19, 21, 22, 23 
Kerületi ülések a rendeknél.

Tárgy: A legelő elkülönítése, felosztása, mennyiségének megállapítása.

A legelőnek“·1 elkülönözése, felosztása s mennyisége mintegy 12 kerü
leti üléseket húzott ki. A tárgynak szövevényes volta, a helybeli kör- 
nyülmények számtalan különségei, mellvek az általános rendszabások
nak illesztését lehetetlenné teszik, s végre az utasítások nagyobb részé
nek elégtelensége s egyoldalúsága, véghetlenül neheziték a tanács
kozást. A megyék töbnyire csak magok környülményeit vévén szem- 
ügyre, vagy a redactio1 mellé állottak, melly más megyékre teljeséggel 
nem alkalmaztatható, vagy oly clavist állítottak fel, mellyet hasonlóul 
el nem fogadhatnak sok törvényhatóságok. így tehát az egyetértés 
felette nehéz lön és néha a töbszöri voksolások közepettén észrevéteték, 
hogy az előterjesztett kérdések vagy hibások vagy ki nem meritők. Az 
ülések nagy része tehát zavaros és lármás vala, de közben p. o. 
G. Andrássy, Somsich, Bezerédy, Csapó s másoktól a szabadályosb szel
lemben oly kijelentések hallattak, mellvek ha most nem hajtanának is 
tetleges hasznot, bizonyosan a nemzeti ipar jövendő kifejlésének mag
vait rejtik kebelökben. Ezeket előre bocsájtván:

A 15-ik Martiusi ülésben Szabó s Szentpályi előlülésök alatt, miután 
az: hogy az urbarialis legelőnek elkülönözése közönségesen véve hasz
nos, szükséges, és kívánatos, úgy szólván minden ellenvetés nélkül 
elfogadtatott, Gu. A ndkássy azon indítványt tévé, hogy a redaetióban 
levő szavak „ubicunque id ratio situs et extensionis admittit“ kihagya- 
tassanak;2 mert másként a legelőnek elkülönözése csak ott fog behozat- 
tatni, hol az a földesurnak hasznára, a jobbágynak kárára leend. Azon 
záradék tehát czéliránytalan mivel a törvénynek közönséges foganatét 
gátolja, önkényre nyit utat, s bár gazdasági tapasztalásai nagy részben 
a felföldre terjednek, állítja, oly elveket lehet felállítani, mellyek szerint 
minden legelő felosztható lesz.

Ezen utóbbi állításnak D eák ellenmondott, ki noha az elkülönözést 
rcgulationalis úton történendőnek vélte, ha vagy az ur vagy a község 
egyezéskép reá állani nem akarna, mégis a segregatiot nem mindenütt 
kivihetőnek gondolta.

Gr. Andrásy véleményét pártolák: N agy, ki a kiterjedtebb birka- 
tenyésztést a paraszt elaljasodás egyik fő okának nézi; e miatt töbnyire 
nem tarthat növendék marhát, s így ha egy ökre elesik, tíz évig is meg
érzi, a hol ellenben eladhat egy pár marhát, több évre is segít magán. 
A mit most bir a jobbágy, az nem birtok, mert csak vetéstől aratásig 
az övé a föld; azon túl a birka éli le. Azért szükséges, hogy mindenütt 
a jobbágyság kívánhassa az elkülönözést és nem csak a földesurtól álta-

a)  Innen  az egész 32. szám  és a 33. nagyobbik fele, a 202. lapon jelzett pon tig  O rosz kézírása, K ossuth  
gyakori közbetoldásaival.

1 Az országos bizottság javaslata, amint a P ro ie c tu m  tartalmazza.
2 A javas at III. art. 3. §-a szerint, mivel a jobbágyokat, hogy panaszaik meg

szűnjenek, elegendő legelővel kell ellátni „in quantum adiuncta locorum admitte
rent“, az urbarialis 'egelő elválasztandó a megyei hatóság közbenjöttével is a föl
desúritól, „ubicumque id a ratione situs et extensionis practicable foret“. (Pro- 
ie c tu m , 22. 1. és M o d ific a tio n e s ,  6. 1.)
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Iában, hanem még egyenként is magok között. A hol pedig teljeséggel 
nem engedné a körülmény, ott proportióra kell venni a jobbágyok legel
tetését, mint más compossessorokét; D ubraviczky, ki oly határt nem 
tudott gondolni, hol az elválasztás ne történhessen, melyben ő jövő 
nemzeti kifejlésünk csiráját látja s azt megyéje példájával erősiti, hol 
azt eleinte károsnak vélte a paraszt, de kevés évek alatt meggyőződött 
a tetemes nyereségről. Neki otiosus törvény nem kell; Patay, Balogh, 
ki, ha lenne is oly hely, a hol lehetetlen a felosztás, a kénszeritő tör
vénynek, melly egyébként is csak a lehetőségig terjed, kisebb önkényét 
látja, mint a clausula meghagyásának; Császár, Csapó, ki példát hoz fel 
Bölcskéről3 és a 140 közbirtokost számláló Paksról, hol az elkülönözés 
ezen akadály mellet is megtörtént, s annak következésében szemláto
mást nevekedik a jólét olyanéira, hogy most 500 f. helyett 1000 és 1200 f 
haszonbér fizettetik; V ágiiy ki ezen tárgyat a Commassatióval és indi
viduális felosztásai együtvéve pertractáltatni, s azért, a Juridicumbol az 
Arányozó pernek, a Commercialébol a nemzeti gazdálkodást illető 
czikelyének szakaszait kivétetni kívánja. Majthényi (Bars): A paraszt 
birtoka nem csak magános birtok, hanem a status szükségeit fedező 
fundus is; ezt épségéljen fentartani s ezen tekintetnek minden mást 
alájavetni szükséges. A pascumnak czélja a marhatartás, ez annyi mint 
a földmivelés. A hol az uraságnak nincs allodiaturája, kívánja hogy ott 
ne is legeltethessen. Az erre következett nevetésre azt jegyzé meg, hogy 
ha ezer esztendeig nevetnek, beszélnek is, még sem győzik meg arról, 
hogy vagy bolondot, vagy az igazsággal meg nem egyezőt mondott 
volna; hanem arról meggyőzhetik hogy a privilegialt classis haszna 
ellen szólt; Bernáth ki csak magával a segregatioval meg nem elégszik, 
mert ez könyen a földmivelést a nomadicus állapotba vissza tehetné; 
ha nem Sopronnal egyetértőleg az egyes elkülönözést kívánja; Fekete 
regens princípiumnak felállitatni óhajtja, hogy az elkülönözés által sehol 
roszabb karba ne jöjön a jobbágy. A redactio: urnák, jobbágynak káros, 
mert a hol nincs pascum, ott az urbarialis competentia minimumát sem 
kapja ki, a hol többet birt, ott a maximum feletti elvétetik tőle. Minden 
helységben van idomzat, melly szerint külső beneficiumoknak iránylatá- 
ban legeltethet ur is, paraszt is. Ezért commassálni, elkülönözni kell a 
pascumot az allodiaturához idomozva, s így a felosztásnak kulcsát min
den helységben feltalálni.

Ellenben a clausulát ben hagyni kívánták Madocsányi, ki azt véli, 
hogy az elkülönözésnek általános princípiuma sem az urbariális pana
szokat meg nem szünteti, s in genere sem kivihető, sem hasznos; Prónay, 
mivel nem csak lehetőnek, hanem haszonnal is lehetőnek kell lenni; 
Bene, ki ugyan Csongrádban nem tudja az elválasztás lehetetlenségé
nek esetét, de hitelt ad azoknak, kik magoknál a lehetetlenséget állítják. 
A pertractatiót sem Fiscusra, sem deputatióra bízná; hasonló értelem
ben van H ertelendy, noha küldői a tökéletes elkülönözésnek hasznát 
tapasztalak a jobbágyra nézve; Pázmándy még most nem szeretné in 
genere kimondatni, hogy meg kell lenni az elkülönözésnek, mig a végre
hajtásnak elve meg nem állapitatik; D okus, Bencsik, kinek küldői azt 
hiszik, hogy az elválasztás csak regulatió útján történhet, in compos- 
sessoratu pedig egyedül ha a birtokosok töbsége kívánja; A norásy (Esz
tergám) ki pro ratione extensionis lehetőnek tartja ugyan az elkülönö
zést, de nem pro ratione situs; Palóczy, T isza nem látja, hogy lehessen

3 Tolna megyében Paks és Földvár között.
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oly pascumot segregálni, melly mint sok helyeken, nem több mint tiz 
libára való; mire gróf A ndrásy csak azt jegyzé meg, hogy ott is meg 
lehet határozni hány libára való legyen a jobbágyé. Ö, ki magát, igen 
szerényen, nem egyébnek mint gazdának mondja, álíthatja, hogy egy 
hold elkülönözött legelő többet ér négyszer annyi közösnél; Zmeskál; 
Máriásy; Szalopek; B usán ki az elválasztást sok helyüt lehetetlennek és 
károsnak tartja, kivált Horvátországban, hol csak két calcatura van.4 
Siskovics; Justh; Komlósy; V it é z , kinek küldői épen nem kívánták az 
elkülonözést, de a többségnek és ön meggyőződésének engedni kéntelen. 
Ama demokraticum princípiumokra, mellyek itt előhozattak, hála Isten
nek, vannak nemesi jusainkat védő fundamentalis törvényeink; azért 
felelni nem kíván; N iczky (Vas) az elkülonözést mindenütt lehetőnek 
tartja ugyan, mindazáltal azoknak megnyugtatására, kik mást állítanak, 
a záradékot ben hagyatni nem ellenzi, annak megtartása mellet is 
elegendő foganatot lehetvén minden önkény ellen a törvénynek szerezni.

Som sich  úgy nyilatkozott hogy a  legelő elkülönözését mindenkép 
elősegélleni óhajtván, ennek foganatosítása végett princípiumokra kell 
menni. Midőn azt mondja, exscindálni kell, akkor maximum ötlik sze
mébe, s ha ez állapítatik, minő okok vezéreljenek? marha, usus, föld- 
mennyiség, rétmennyiség. Ezek mutatják, hogy princípiumokat kell 
kidolgozni s ezek szerint a legelőt elkülönözni.

Az előlülő a töbséget arra mondotta ki, hogy az elkülönözés meg
legyen — a módokról majd későbben leend szó, — a clausula, ubi situs 
etc. megmarad, — a fiscus helyett solita via urbariali, — nagy rész 
kívánja, hogy a hol nem lehet a segregatio, legalább proportió hozatas- 
sék be. Kik a záradék benhagyására voxoltak is, többnyire azon okot 
hozták fel, hogy azon önkénynek mellytől a másik fél tart elejét lehet 
venni, ha nem csak úrnak, hanem a jobbágynak is lesz hatalma az 
elkülonözést kívánni, ki bizonnyal mindenüt kívánni fogja, ahol az lehető, 
és hasznos.5 *

A 16-ik Martiusi rövid circularis ülésben e tárgyban még végeztetett, 
hogy a legelőnek elkülönözése nem csak per, hanem conventió útján is 
a tiszti ügyvéd befolyatával végre hajtathassék, úgy hogy az sem az 
egyik sem a másik fél kívánságára feloldoztatható ne legyen.

19-ik Mart. Rohonczy, Tisza. A főrendekhez küldendő válaszok 
redigáltatván,11 a sor megint a legelő kérdésére jött. Arról kezdettek 
legelői voksolni, valyon a legelőt elkülönöző törvény permissiva legyen 
e vagy coactiva; de végig nem történhetett a voksolás, mert némelyek 
a redactio mellé enunciálták magokat, s akkor kétség támadott, hogy 
maga a redactio permissive viszi e a törvényt vagy coactive? N agy P ál 
azt vélte, hogy a redactio kérdése majd akkor fog következni, ha ezen 
princípiumok el lesznek döntve:

1- o Általánosan legyen e az elkülönözés; kivetetnek az esetek: 
a) ubi situs non admittit; b) ubi neutra pars desiderat.

2- 0 Quae legis provisio, ubi situs non admittit?
3- 0 Quis cognoscat utrum ratio situs et extensionis non admittit?
4- 0 Si admittit; quo movente debet fieri segregatio, praesertim in 

compossessoratu.

4 K é tn y o m á so s  g a z d á lk o d á s .
5 V . ö. K ö lc s e y ,  V II .  k . 169. s k ö v . I.
“ V . ü. 230. 1.
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5-0------ tovább akar beszélleni, de az egész nap nagy zugó kedv
ben lévén, AczÉLnak szavára, hogy ez zavar, N agy azt mondja: Ha 
zavar, tessék egyenesre hozni ·—  s leül — a miről későbben B ernáth  
aggodalmát nyilatkoztatja, hogy a soproni követ félét sem mondhatta 
annak a mit akart; nem tudja megakadályoztatott e, vagy elkedvetlení 
tetett. s kérné, hogy folytassa. De Nagy nem szóllott.

Végre a kérdést jobban tisztára hozván arra voksoltak: Kell e kén- 
szeritőleg ott is megtörténnie az elkülönözésnek, hol egyik fél sem 
kívánja? A töbség: N e m  k e l l ;  mert a hol actor nines, ott per sem lehet.7

Martius 21-én
F e k e t e  olvassa a módosított redactiót. Ezen szavak után: u r b a r ia le  

a d o m i n a l i ,  úgy áll: ubique, si dominus terrestris, aut in compossesoratu 
unus c comportioniatis, aut denique aliqua colonorum pars desideraverit, 
cum interventu exmittendae deputationis, penes mutuam, liberam, per 
sedem quoque jud[icia]riam revidendam conventionem, aut si haec non 
succederet, solita via urbariali segregandum statuitur; nisi e ratione situs 
et extensionis segregatio obtineri non posset. Tn compossessoratu vero 
proportio, et pro re nata tenutorum quoque commassatio praemitti 
debebit.

Ezen módosítást leginkább megtámadták: V it é z , mert a redactio 
túl megy a végzésen; a proportioról, commassatióról még nem volt 
egyesség. Egyébaránt az, hogy a l iq u a  p a r s  c o lo n o r u m ,  vagy u n u s  e  c o m -  
p o r t i o n a t i s  kívánhatja s eszközöltetheti, öszveütközésben van azon 
végzéssel, hogy a hol sem egy, sem más rész nem kívánja, ott nem kell 
megesni; mert a kívánságot mi határozza meg? a töbség. Továbbá, reá 
áll e a kormány, hogy az urbarialis utniak superrevisioját a dicasteriu- 
moktol elvonjuk? A m a j o r  p a r s  c o l o n o r u m  kifejezést még kívánták 
La Motte, Deák, K lausal ki még m a j o r  p a r s  c o m p o s s e s s o r u m  is akarta, 
Komlosy, Szutsics és D obóczky, ki azon földesur között, kinek jobbágya 
van és a között kinek nincs, különséget tétetni s ez utolsót az elkülö- 
nözés kívánságától elmozditatni kívánta, a mi azonban Benyovszky, 
Siskovics és Palóczy által megczáfoltatott. Dubraviczky az a l iq u a  p a r s t  
meghagyatni, Pázmándy u n u s  a l t e r q u e ,  Siskovics, Czindery, Gróf 
Andrásy, q u i s c u m q u e ,  szintúgy Hertelendy, ki q u i s c u m q u e  u rb a r ia l i  
t e n u t i  p r o v i s u s  tétetni kívánták, Bezerédy és B alogh  ki igazságosnak 
találta, hogy ha unus e comportiónatis áll, legyen unus e colonis is. 
Ezen véleményt a töbség elfogadta.

A s o l i t a  via urbariali helyett Czindery. Klausal és Komlosy lega l i  
tétetni akartak; de Rohonczy, Benyovszky, Török és Dókus kívánságára 
egészen kihagyattatott. Hasonlóul a pro re nata, Rohonczynak párto
lása, és Dokus Dubraviczky, Paloczy és Borsiczky projectált módifi- 
catiojok ellenére egészen kimaradott Bernáth, Gyertyánfy, Pronay, 
Török, Patay és Nagy előadásaikra. A commassatiot és proportiót nem 
ide valónak vélték Czindery, Balogh, Pázmándy, Poszavecz, Deák, Her
telendy, ki ez által nem akarta hosszas útra utasitni a szegény jobbá
gyot, noha gróf La Motte és Klausal ezt okvetetlen szükségesnek vélték. 
N agy P ál a redactio előtt még némely kérdéseket elhatároztatni kívánt, 
t. i. l-o Quis dirimat, partibus contrarium statuentibus, an situs loci 
admittat vel non? 2-o Situ et extensione non admittentes quae legis 
provisio? mert az ily boldogtalan helységek nem maradhatnak örök 
zavarban. 3-o Ubi situs admittit, quo movente fiat segregatio in puris

7 V. ö. Kölcsey, VII. k. 179. s köv. 1.
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dominiis et in compossesoratibus? qua via, an conventione, an processu? 
conventione peracta est ne rectification! obnoxia, et quamdiu? Noha 
ezen kérdéseket Borsiczky, Balogh, Pázmándy s Klauzál igen fontosak
nak tartják, de úgy vélik, a redactio által mindazokra már meg van 
felelve. La Motte ellen, ki a proportiót szükségesnek vélte az urbarialis 
regulatio előtt, leginkább B ezek éd y  kelt ki, ki épen megfordítva látta a 
dolgot, mert előbb tisztában kell lenni a jobbággyal. Sokáig tartanak a 
proportionalis perek; valyon azért a segregatio addig elmaradjon? De 
azt elismeri, hogy van oly hely, hol a commasatio megkivántatik. Úgy 
szeretné tehát, hogy: pro re nata premitti vel subsequi debebit. P alóczy 
a parasztok nagy részét minorennisnek itélé, ellenben C zindehy küldői 
a jobbágyokat elég ésszel bíróknak tartják, hogy az örökös tutela alól 
kimentessenek és magok dolgairól végezhessenek. Ezért a Vármegye 
felvigyázását nem arra kívánja, hogy jól és hasznosan egyezzen a 
paraszt, hanem arra, hogy ha panaszkodik, orvoslást nyerjen. Szalopek  
és P oszavecz semmi különséget nem lát e tárgyban a purum dominium 
és a pompossessoratus között. Végre F e k e t e  eképen dictálja az újabb 
módosítást: Si dominus terrestris, aut unus e compossessoribus, aut 
denique quiscunque colonorum constitutivo sessionali provisus desi
deraverit, cum interventu exmittendae per comitatus universitatem 
deputationis, penes liberam, per sedem quoque jud[icia]riam revidendam 
conventionem, aut si haec non succederet, via urbariali, praemittenda 
quoque pro re nata omnium tenutorum commassatione, segregandum 
statuitur.

Meily módosítás el is fogadtatott.8
Martius 22-én a voltak élőiül és ök alatt a 3-ik Articjulus] 3. § nak 

2-ik pontja: segregatio pascui etc.9 vétetett tanácskozásba. G r ó f  A ndrásy 
azon indítványt teszi, hogy a si fieri potest clausula kimaradjon; 
mindenütt kívánja a földeket, réteket elkülönöztetni és nem csak a 
földesur és jobbágyai között, hanem a jobbágyok közt is kívánhassa 
egyes ember és földjei, rétjei magános használhatását. Nem akarja ezt 
a nagyobb résznek kívánságától felfüggesztetni, mert erre még nehezen 
megy reá a communitás, ha csak egyes emberek, kiknek intelligentiaja 
előbre van, példát nem adnak. A legelőt is kívánja egyes jobbágyok 
közt elkülönöztetni, de itt csak a nagyobb rész kívánságára, mert a 
communitas költségén kell a segregatiónak történnie.

Ezen indítványt pártolák Csapó, C zindery  ki a régiség maradvá
nyának mondja, hogy az a ki a földet szántotta s learatta, annak ugarját, 
tarlóját ne használhassa; M a jth én y i (Bars) hanem mint conditiót sine 
qua non, praemissa commassatione. A princípiumot szeretné enuncial- 
tatni, hogy jónak találják a RR az elkülönözést, de a coactiva erőt a 
potioritás eilen még most is időelőttinek véli; úgy hiszi, enunciato 
principio egy decennium alatt reá megy a nép. A vitatások folytában 
történt hogy ezen kérdéstől eltértek, de egyszer Pázmándy, másszor 
ismét Bezerédy felmelegitették. Pázmándy, B ezeréd y  ki fontosságát, 
földmivelésünkre és nemzeti gazdaságunkra befolyását mutatja, az 
ellenfél által felhozott nehézségeket megczáfolja s ezt a valódi proprie-

H V . ö. K ö lc s e y ,  V II . k . 181. 1.
“ A  P ro ie c tu m  s z e r in t  a  leg e lő  e lk ü lö n í té s é t  n e m c sa k  a  g y e p  fe 'o sz tá sá ra . 

h a n e m , h a  le h e t  —  si f ie r i  p o te s t  —  m á s  fö ld e k re  is  k i  k e ll  te r je s z te n i ,  m ié r t  is  a 
leg e lő  h a sz n á  a ta  a  m a jo r s á g i  ré te k e n ,  u g a ro k o n , t a r ló k o n  és e g y é b  fö ld e k e n  e g y e 
d ü l  a  fö ld e s u ra t ,  az  u rb a riá 'u so k o n  e lle n b e n  c sa k  a  jo b b á g y o k a t  i lle ti  m eg . (22. 1.)
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tásnak, az 1. 9-iae10 létrehozásnak nevezi. N agy ki ott a hol nem lehetne 
egy tagban clkülönözni, azt legalább per diverticula kívánja, J usth  meg 
van ugyan győződve hogy megyéjében nem eszközölhető a Torna 
indítványa de azt is tudja hogy másutt eszközölhető, még pedig haszon
nal. Azért csak általánosan, kénszeritőleg ne hozassák nem ellenzi.

G r. A ndrásy bővebben fejtegetvén indítványát, azt hiszi, az csak 
meg egyezik az igazsággal hogy urbarialiter kiadott földjét, rétjét a 
jobbágy tetszése szerint használhassa, s hogy a lóherrel bévetett ugart 
a földes úr le nem legeltetheti. Ennyiben nyugodtá teszik az eddigi 
végzések. De akadályoztathatja ám a Communitás, amellynek vagy 
tehetsége, vagy intelligentiája nem áll oly magas fokon mint egyeseké. 
Micsoda igasság az, hogy egyes iparkodó ember ugarjának hasznát ne 
vehesse, a renyhe potioritás miatt. Ö tehát ennek közönséges béhozata- 
lára kívánná most az embereket előre elkészíteni, s ki jelenteni hogy 
ahol lehet kívánatos a tenutumok elkülönözése, s hogy aki ugarját 
használni akarja, használhatja.

P rónay é p p  e z é r t , m iv e l e z e n  fo n to s  in d í tv á n y n a k  p ra c t ic a  lé te s í
té se  sz iv é n  fe k sz ik , n e m  k ív á n ja  a z t  ig y  in te r c a la r i t e r  fu tó la g  e lin té z n i.

Ennek következésében némellyek az Oeconomia publica szakaszára 
útasitatni, G r. La M otte  pedig most az urbarialis massa elkülönözését 
elegendőnek tartván, azt a jövő törvényhozásnak felhagyatni kívánták. 
De B ernáth  örök hálára méltónak álltja, ha csak ezt jól kifőzve haza 
hozzák a RR. Az urbariálenak domináns princípiuma volt, hogy az ön
kénytől szabaduljon a földnép; ezt pedig nemcsak az úrtól szenvedi, 
hanem sokszor súlyosabban az úgy nevezett gazdag szegény embertől 
is. Akár mikor veszik fel, ő legszentebb kötelességének isméri éjjeleket 
nappalokat reá fordítani, s politicus véteknek tartván ezen önkény el
hárítását csak egy §-ussal tovább halasztani, kéri, méltóztassanak 
Torna indítványát itt felvenni, s elfogadni. (Sokan: elfogadjuk, elfogad
juk, senki sem mond ellene.)

Ocskay, Dessewffy, Somsich pártolák: provocálván a miveit gazdag
ságú Európára, a királyi városokra, hogy commassatio nélkül is lehet 
az elkülönözés. Som sich  practicus oeconomiai tekinteteket hoz fel, a 
kicsapott három rotatióju gazdagságról, felső Ausztria virágzásáról, hol 
Augustusban még lóhert talál, midőn nálunk a legelőn még a nyúl sem 
talál füvet. A legelőt nem lehet regulázni, ha csak a földeket nem regu- 
lázzuk; legyen tehát kénszeritő ereje Torna indítványának. — D okus 
a Nemzeti szorgalom előmozdítása tekintetéből itt enunciáltatni kívánja 
azon elvet: hogy a mi nemes embernek meg engedtetik t. i. hogy földét 
körülkeríthesse, az ugart használhassa s a t., az mind a jobbágynak is 
megengedtessék. A modalitást lehet a 9-ik §-usban felvenni.

Gr. Andrásy indítványa elfogadtatott.
A második módosítás vala N agy PAi.é, ki nagy figyelemre méltó

nak állitá Torna indítványát és a si fieri potest helyett tétetni akarta 
juxta principia quoad pascuum praestabilita, azon kívül a hol lehet egy 
tagban vágatassék ki a jobbágy földje, hol pedig nem lehet, legalább 
per diverticula. —· Hertelendy és Dessewffy módosítva kívánják el
fogadtatni; Deák, Sutsics és Siskovics épen nem állanak reá. De pártol
ják Borsiczky, mert máskép homályos marad a törvény, Klauzál és 
Péchy. Voksolnak, és a többség elfogadja ezen indítványt is.

10 Hármaskönyv, I. 9.
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Azonban P rónav projectuma, hogy a két pont egybe foglaltassak 
és a záradékok előre bocsátassanak, noha Dubraviczky, Patay, 
Pázmándy és Czindery által pártoltatik, Klauzál, Komlosy, Dóbóczky, 
Vitéz és Somsich ellenmondásaikra, mint a conclusum circulare elleni, 
a többség által elvettetik.

23-ik Martíusí Circulusban a voltak előlülése alatt felolvassa Fekete 
a tegnapi végzés következésében a modificatiót. „Quo autem coloni 
quoque suis tenutis inter se privative uti valeant, in quantum practica- 
bile fuerit et natio oeconomiae commendaret, occasione regulationis, 
si major pars communitatis desideraverit, singulo etiam colono cuncta 
tenuta in uno corpore exscindantur.“

Fizen redactióval sokan meg nem elégedtek és némelyek változást 
javaslottak, nevezetesen Gr. A ndrásy : „ubi autem excisio in corpore 
fieri non posset, omnimodum usum exclusivum arvorum, vervactorum 
item et foenilium propriorum cuilibet colono admitti.“ — N agy P á l : 
„si vero pro re nata tenutorum commassatio instituenda foret, tunc, 
si id modo pracdeducto practicabile et ratione oeconomiae utile 
recognitum fuerit, majorve pars colonorum desideraverit, tam pascuum 
quam et reliqua tenuta urbarialia unicuique colonorum in concreto, vel 
adminus per diverticula in corpore exscindenda venient.“ A mihez 
C sapó még hozzátétetni kívánta: „singillative, si voluerint, quoque 
pascuanda“. Visszajöttek megint a kérdésre, valyon permissiva vagy 
coactiva legyen a törvény. Kénszeritőnek kívánták Balogh és Répás, 
a tegnapi végzés szerint permissivának Borsiczky, Hertelendy, Bene, 
Gr. Andrásy, Novák és többen. A clausulát, si ratio oeconomiae 
admiserit, Gr. A ndrásy kihagyatni kívánta, ki általában minden clausu- 
lationak ellensége; hasonló véleményben voltak Csapó, Fekete, Zmeskál 
etc. de végre csak megmaradott a nótáriusnak redactiója.

Nevezetesek valának a tüzes vitatás közben némely kifejezések: 
B enyovszky a felső Austriai gazdálkodás módját ide behozatva nem 
akarná látni; nem volnánk mi akkor már magyarok, hanem austriaiak. 
Maradjanak ott lóheréikkel együtt. Látta ő Francziaországban is a hires 
istállói marhatartást, de ott ritkán lát húst a földmives; gesztenyével él. 
Szép ez mind a könyvekben, de nem a valóságban; nálunk jobban él 
a jobbágy. G r . L a M otte  kérdé: Két-háromszáz juhait hogy legeltesse 
az ur egy-két köblös földjén a nélkül, hogy a másik földjére a jobbágyon 
keresztül ne hajtson. Úgy csak égesse fel inkább majorját. P alqczy 
meg van győződve, hogy ez az újmódi gazdaság geniusunk ellen van, 
nálunk bizony lábra nem kap. Szép az industria, de ő biz azt látja, hogy 
ez csak ott van, a hol a föld terméketlenségét nagy erővel ki kell 
pótolni. Würtembergben puttonban hordják a földet partra s ott fával 
támogatják, hogy a viz el ne hordja, s még is ezerenként költöznek 
Americába. Nálunk, hála Istennek, hogy ez nem igy van. Most is köz- 
kivánságunk 4-ik Henriknek 300 év előtti óhajtása, hogy minden vasár
nap egy tyúk legyen a paraszt fazokában. Magyarországban a jobbágy
ságnak legnagyobb része minden nap ehet a maga majorságából Illy 
kifejezések ellen erősen keltek ki némely követek.
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33 .

a)
1833 március 23—április 3 

Kerületi ülések a rendeknél
Tárgy: A jobbágytelket megillető legelő mennyiségének meg

állapítása.

b)
Az április 9—15 között tartott ülések előzetes rövid ismertetése.

a)
Folytatása a 23-ik Martiusi kerületi ülésnek.
B ezeréd y  kérdé, materialis cultura tekintetében oly messze 

vagyunk-e, hogy ne plus ultrát kiáltsunk? Vissza küldjük a selyemjuhat, 
lohert, krumplit? bár volna több, kivált ha sovány tehin húsúnkat néz
zük. Hol nevekednek a zsiványok inkább mint a legelőn, hol naponként 
kell keresni a marhát, mig ráakad az ember; csudálja, hogy több nincs. 
Sokat hallott a permissiváról; ő úgy tekinti a dolgot, mint az osztályt 
testvérek között. Egy törvény sem tiltja, hogy osztatlanúl ne bírják 
javaikat, s eddig permissiva; de ha egy kívánja, a másik testvér ellent 
nem álhat, s ennyiben coactiva. Nehézség nélkül nincs uj dolog behoza
tala, de a törvényhozó test kötelessége, ezeket elhárítani. Som sich  igen 
szívesen indul a könyv tanítása után, ha tapasztalással van párosodva. 
Nem dicsekszik ugyan sok külföldi tapasztalással, mert töbnyire vár
megye hivatalában s így a publicum szolgája volt; de azt tudja, hogy 
ama gesztenyével élt emberek negyven év óta minő moralis erőt fejtettek 
ki s minő impulzust tudtak adni Európának. Igen szeretne azon ábrándo
zásban élhetni, hogy hazánk népe oly boldogul él; de bizon megvalja, 
hogy ezt nem láthatta. Nem igen öreg ember ő még, de két éhséget 
látott már hazájában, hol kukoricza csutkát makkal megőrőltetve evett 
a nép, s ez itt, egy oly országban, hol 4000 négvszögmértföldön 10 millió 
ember lakik. Mi az oka? a földmivelés tökéletlensége, melly miatt nem 
hogy csirkehússal nem élhet a jobbágy, de sokszor kenyere sincs. Tudja 
ő, hogy nehéz elválni az előítéletekétől, kivált ha a privilegiált classis 
hasznával öszve vannak kötve; de vegyünk magunkon erőt, és rázzuk 
le ezen bennünk megerősödött, hogy ne mondja megrögzött előítélete
ket s követve kövessük az igazságot. Gr. A ndrássy declarálja, hogy 
ha a borsodi követ a régi magyar oeconomiát fogja pártolni, ebben min
dig ellene lesz s az industriát pártolandja. Azon dicsért jólétet nem 
látja, kivált a felföldön nem, és mi nem is lehetünk ebben competens 
bírák, hanem kérdezzük magát a szegény népet. Ha Borsod oly boldog, 
örül annak, de bocsánatot kér, ha hazánk igen nagy részéről ezen meg
győződéssel nem lehet. Ha Henrik tyúkot kívánt a szegény embernek, 
ő is kívánna néki görög dinye helyett néha egy kis tehenhust. Kérdez
zük, nem kelne el most egy kis lóherécske, kivált a mostani napokban. 
Végre példát hoz fel maga két communitásairól, hol legnagyobb haszon
nal vettetik a lóher. B orsiczky e tárgyban azt tartja, hogy lehet ugyan 
törekedni oda, a hol Anglia áll; de ezen segregatio még oda nem viszen
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Hivatkozik Trenchénre, éppen ott, a hol commassatio, segregatio be van 
hozva, távol légyen hogy tyúkhusa volna a jobbágynak, de az asszony 
sok helyütt kenyeret sem tud sütni, mert nincs mihői. Adja Isten, hogy 
rósz propheta legyen, de azt hiszi, ezen segregatiokból, regulatiókból 
egy paraszt sem fog meghízni.

Olvastatik tovább a 3. §. 3. pontja: Pascua relate etc és a követ
kezők: Kationé qualitatis etc — Intuitu denique etc. — In locis etc.1 
A praesidium az elsőre határozza a tanácskozást. Benyovszky itt a 
redactiót legczéliránytalanabnak véli arra, hogy a jobbágy sorsa job- 
bitassék, mert ez más szavakkal azt teszi, hogy a hol szűk a legelő, ott 
maradjon szorult, a hol bő, szoritassék meg. Más kulcsot kíván, de itt 
előlegesen kimondatni akarja, hogy rosszabb karba a legelőre nézve 
sehol se tétessék a jobbágyság. Hasonló értelemben van Balogh is, ki 
azonban azt tarja, hogy a hét görög bölcsek sem lennének képesek egy 
az egészre szolgáló kulcsot kidolgozni, ezért töbfélét kíván, azon hozzá
tétellel, hogy a hol egy sem alkalmazható, ott igyekezzék a törvény- 
hatóság egyikhez vagy másikhoz közclitni. Ezen véleményekhez Nagy 
Pál is hozzáál, de a 3. §-ust egymástól elkülönözni lehetetlennek tartja. 
Előtte az az első kérdés, kell e maximumot vagy minimumot határozni. 
Ismert dolog, hogy 50, 60, 100 hold legelő is van néhol egy telek után és 
hogy ha ily helyeken 16 holddal történnék az excisió, az uraság 20 és 
több ezer holdas pusztákat privatisálna magának. Hová vezet ez? Ha ez 
igazságos, lehet e másképen megegyeztetni a distributiva igazsággal, 
mint hogy azokon a helyeken, hol a minimum ki nem kerül, ezt vagy 
a magáéból pótolja a földesül- vagy a praestatiókat leszállítsa? Minden 
ember azt mondja, azért jöttünk öszve, hogy segítsünk a jobbágvon; 
az exstirpaturákat már elszedetni megengedtük, tegyük még hozzá, 
hogy a fele pascumot elszedjük tőle, s oztán tessék azt exequálni az 
országban, azon csenddel, a hogy jó dolgot véghezvinni kell. Ha egész 
birtokából nem volt képes a terheket viselni, most ha még 100 ezernyi 
holdokat elszedünk tőle; hogy bírja? gyönyörű segítség. Egy forma 
clavis nem lehet, ezért vagy a rét mennyisége, vagy az allodium és 
urbariale közötti proportio, vagy a marhaszám szolgálhat; ennek mind 
a háromnak van alapja. De a mi javallatban van, az egész világon a leg
igazságtalanabb és csak az elfoglalás kíváncsiságától származott.

Boiísiczky is meghatározást kíván; legyen az ur és jobbágyság között 
parificatio, szenvedjen kiki egyformán. Hol superabundantia van és az 
urnák nincs allodiaturája, ott 1U része járjon ki neki a legelőből. 
Ha látja a paraszt, hogy osztozik vele az ur, a kevéssel is megelégszik. 
A hol superabundans van, ott prudens arbitrium jurisdictionum marad

1 A l’roiectum, 3. art. 3. §. említett 3—6. pontjának tartalma: 3. A legelőt 
kiterjedésére nézve bőségesnek kell tekinteni, ha a gyepes és legeltetésre alkalmas 
erdős részek a határ egyharmadát teszik ki, vagy ha kisebb részét is, de elegendők 
mind a földesúr, mind a jobbágy gazdálkodására. 4. A legelőket minőségükre 
nézve hat osztályba kell sorozni a könnyen felszánthatótól a kősziklásíg. 
5. A mennyiséget il'etőlcg az elkülönülés után az egyes jobbágytelekre eső leg
nagyobb rész 16, a legkisebb 4 hold. 6. Ahol tehát a jobbágy7 eddig is több igás 
marhát használt, gazdálkodása főleg marhatartáson alapult s bőségesen van 
legelő, ott egy telekre az első és második osztályból 8, a harmadik és negyedikből 
12, az ötödik és hatodikból 16 hold fog jutni, ahol ellenben kevesebb az igavonó 
marha, szőkébbek a határok, de mégis van elég legelő, ott az első és második 
osztá yból 4, a harmadik és negyedikből 6, az ötödik és hatodik osztályból 8 
holdat hasítanak ki telkenkint.

Ifi K ossuth: Országfryűlési tudósítások  I.
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jón. Pázmandy is több clavisokat kíván, de mindenek elibe szeretné a 
libera conventiót tenni. Ennek oly helyütt is lesz foganatja, hol egy 
clavis sem succedat.

Már minapi levelünkben említettük,2 hogy a legelő maximuma és 
minimuma iránti kérdés, melly csiak maga hat ülést húzott ki, oly módon 
vitattatott, hogy annak tökéletes leírása lehetetlen. Ezért csak a leg
nevezetesebb kifejtésekről szólandunk, a töbféle voksolásokat pedig, 
mellyeknek töbnyire semmi sikerük nem vala, teljeséggel elhalgatjuk.

Martius 27-én és 28-án Siskovics és B. Sztojka előülésök alatt heve
sen folytattaték a kérdés. A redactio mellé állottak: Madocsányi. ugv 
azonban, hogy a legelőnek 5-ik és 6-ik classisa kihagyattassék és leg
inkább a mineműségére figyelmeztessék, — Palóczy, ki a clavisokat 
leginkább azért ellenzi, mert tudja, hogy nem lehet más supperrevisorok 
mint a helytartó tanács és a cancellaria, mellyeket most is eltávoztatni 
kívánunk; — Prónay, ki leginkább az önkénytől tart, és minden a biztos
ságok iránti tisztelete mellet azt hiszi, hogy csak akkor várhatunk jó 
bírákat, ha világos törvényeket hozunk. Tudjuk, mily factiók uralkod
nak sok megyékben, ott tehát könnyen más clavisa lehetne a factiók 
vezéreinek mint másoknak. Ha azonban Békésnek, Csanádnak nem 
elég a redactionale maximum, el kell fogadni kívánságokat. Ezen utolsó 
véleményben valának Szüts (Fehér) és Deák is. — HEOEnüsnek utasítá
sában van ugyan a redactio, de mégis látja, hogy nehány más clavisok 
némely helyeken inkább alkalmazhatók. — Dobóczky, gr. La Motte, 
Petrovay, br. Sztojka, Torkos, Busán, Mantskö (szepesi új követ), de 
csak részében, mivel a minimum ki nem kerül megyéjében. — Böthy, 
a reguláit helységeket in statu quo hagyatni, a többiekben pedig az 
exeisiót commassatio és regulatio által megelőztetni kiváná. A legelőt 
nem akarja a minemüséghez alkalmaztatni, hanem mindenütt a hol ki
telik, 18 holdjával kiadatni. N iczky (Vas) pedig a princípiumot, hogy 
rosszabb ne legyen a jobbágy sorsa, enunciáltatni akarja.

A redactio ellenére clavisokat kívántak: N ovak, leginkább a rétet, 
Somsich is ugyan a rétet legjobb kulcsnak tartja; de más fekszik itt, 
úgymond: tartozik e a földesúr kereskedésre és hizlalásra legelőt adni? 
Megyéjében Csökölynek3 egy hold legelője sincs, még is legnagyobb 
marhakereskedése van. De az önkénytől leginkább tart, ha a clavisok 
illesztése deputatiókra hagyatik. Emlékeztet az urbárium behozatalánál 
történt önkényekre. És most is, ha perbe száll a jobbágy urával, ki a 
biro? kié az ész, a pénz, a protectio, nexus? Ö a régi szokásoknak nagy 
pártolója, de nem a hol depopulatiót, elszegényedést etc. szülnek. - 
Bohsiczky több kulcsokat projeotál; a redactiót qualificative, a rétet, az 
allodium és urbariale között proportiót és a marhaszámot. Ezeket vizs
gálja meg a deputatio és tegyen relatiót a Vármegyének. Kétféle princí
piumot felállítani kíván: l-ő hogy a földesur sehol se záratassék ki, 2-or 
hogy a jobbágynak sorsa sehol rosszabb ne legyen, mint most; melly 
véleményben Hertelendy is osztozik. Balogh ott a hol felesleges legelő 
van, a marhaszámot kívánja kulcsúi, hol csak elegendő, ott több claviso
kat; ezeket a törvényhatóságokra bízatni akarja, mert azoknál a hiba 
lehető, ha pedig itt készítjük a maximumot, bizonyos. — G yertyánfy 
leginkább a marhatenyésztésre ügyel, V ásárhelyi a rétet legjobb kulcs

2 L. 281. 1. — A kulcs megállapítására vonatkozólag v. ö. Kölcsey, VII. k. 
182. s köv. 1.

3 Mezőváros Somogy megyében, Kaposvár közelében.



í r b é r : a  l e g e l ő  n a g y s á g a 291

nak találja;· D essewffa csak 3 classist kíván, és hogy a törvényhatóság 
ne legyen utolsó forum. — Csapó következő princípiumokat felállítani 
akar: 1. hogy roszabb ne legyen a jobbágy sorsa. 2. hol már megtörtént 
a regulatio, ott a mostani karban maradjon. 3. az egyesség mindig meg
előzze; hol nem lehet, vegye fel a kiküldötség a legelő mennyiségét és 
minemüségét. 4. a marhaszám szolgáljon kulcsul, 5. hol erdő adatik 
legelőül, ott vagy az uraság vágassa előbb le a fákat, vagy engedje által 
a jobbágynak. 6. Hol elegendő a pascum, de az uraság gyakorlásában 
nincs, mi történjen ott? ezt sem lehet az önkényre bízni. 7. A zsellérek
ről is kell intézetet tenni, nem csak az urbariálisokról, hanem a curia- 
lisokról is. G r. A ndrása minden eddig privatisalt legelőt annak 
hagyatni akar. Répás a négy princípiumokra reááll, de praemittálja a 
megegyezést. Kölcsey csak a mennyiséget kívánja, mivel például 
Csongrádban sok és jó is a legelő. Benyovszky a többi kulcsok közé a 
redactiot is felfogadja, hol illeszthető. N agy Pál több praktikái elő
adási között azon princípiumot is felálltja, hogy a nem reguláit helysé
gekben, ha most sincs legelője az uradalomnak, ne is legyen, de jusa 
fenmaradjon azon esetre, ha a regulatio megtörténik, proportionale 
kikapni legelőjét. De a két fő elv még is csak az marad, hogy a hol 
kívántatik és lehet, ot legyen elkülönözés és hogy a jobbágy sorsa rosz- 
szab ne legyen; a többi csak modalitás. Az utolsót azonban nem úgy 
érti, mint ha p. o. most 45 hold legelő jönne egy sessiora, de jövendőre 
22 elégségesnek találtatnék, az előbbi mennyiség megmaradjon; mert a 
jobbágy csak elégségeset kívánhat. A clavisok alkalmaztatására deputa- 
tiót kíván, melly mindenek előtt egyességet próbáljon, ha nem lehet, 
alkalmaztassa a megfelelő clavist, ha pedig egyik rész oly makacs volna, 
hogy egyik kulcsot sem fogadná el, akkor ítéljen a Sedria. Törvényt 
nem kell csinálni a jónak, hanem a rossznak. A kérdések simplificatio- 
jára Deputatiót kineveztetni óhajtott, a mihez Csapó és Benyovszky 
állottak, de a töbség el nem fogadta. N ovak és D obóczky természetes
nek találták, hogy a regulatio után hátramaradott pascum az űré legyen, 
ellenben G yertyánffy azt tartja, hogy sehol se szolgáljon a legelő el- 
különözése az uradalom földje szaporítására. V ághy azt véli, hogy majd 
a classificatióban lesz a legnagyobb önkény Szai.opek pedig azon elvet, 
hogy rosszabb ne legyen a jobbágy sorsa, nem elegendőnek tartja 
azokra nézve, kiknek most rósz helyzetük van; ezek majd semmi tör
vényre nem fognak hivatkozni. Marczibányi ezt csak relatíve ismeri el. 
Tartsuk fel az alkotmányt, mert testamentumban van hagyva nekünk. 
Nem kell az idő szellemére hajtani, ez legszomorubb vezér lenne. Erre 
Benyovszky azt jegyzi meg, hogy ő a testamentomban hagyott alkot- 
ványt csak úgy akarja fentartani, hogy az egész álhasson fel concessiók 
által; mire Marczibányi azt viszonozza, hogy ő semmi tekintetből sem 
akar feláldozni valamit a constiutióból. Β. Perényi hiszi, nem jöttünk 
ide tanulni, Gr. A ndrásy pedig csak ugyan nem lehet azon vélemény
ben: hogy a mint bejöttünk, úgy menjünk ki az ülésből.

Martius 29-én a voltak elölülése alatt tartott kerületi ülésben N agy 
P á l  újra ajánlá a RRnek a Borsiczky által felállított elveket, mellyek 
Americában épen úgy alkalmazhatók mint nálunk, és mellyeknél még 
Solon sem találhatna czélirányosabbakat, mert ezeken a clavisokon épül 
az egész világon a legeltetés. De Siskovics mint Praeses már készen tar
tott hét kérdéseket, mellyekre per omnia fortia voksoltatni akarta a 
RRet. Belé is kezdettek, de csak hamar észrevették, hogy csak zavar 
lett belőlük. Egyik az elsőket feleslegeseknek állította, másik az utolsó

it»*
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kát. Végre a kérdések csak kettőre olvadtak öszve t. i.: Ál jón e a redac- 
tio módosítás nélkül, vagy módosítással? Kezdettek másodszor voti- 
salni, de itt sem mehetett egészen véghez a voksolás, mivel sokan kik 
magokat a redactio mellett enunciálták, későbben úgy magyarázták 
voksaikat, hogy ők a három megyéket (Csongrádot, Csanádot, Békést), 
mellyek nagyobb maximumot kívánnak, a redactióhoz értik. Nagy lön 
most a zavar, mellynek következésében csakugyan a redactio módosítá
sára mondotta ki az előlülés a töbséget4

Azombana> Martius 30-án Vay, Böthy, Szusits, Komlósy és R/ad- 
vánszky, kik tegnap a voxoláson jelen nem voltak, a redactiora nyilat
koztatván ki magokat, S iskovics mint Előlülő azt jelentette hogy igy 
immár 29 vármegye s igy a többség a redactiót kívánja meg tartatni. 
Fekete állítja, hogy az ő jegyzése szerint, nem áll az Előlülő számítása.

B e n e : H a  m ó d o s ítá s  a la tt az értetik : h o g y  a red actio  eg észen  e l
v e tte ssé k , ú gy  a tö b b ség  redactiora  v o x o lt , ha ped ig  ú gy  érte tik  h o g y  
á ljo n  u gyan  a red actio , de a k i m eg y eb é li h e ly z e té h e z  k ép p est nagyobb  
m axim u m ot k íván  adn i, e z t  teh esse ; ú gy  a tö b b ség  va lóságga l m ó d o s í
tásra v o x o lt .

Sz. H orváth úgy nyilatkozott, hogy tegnap követ társa5 azt jelentvén 
ki hogy a redactiót elfogadja, azt csak tulajdon megyéjéről értette, ő 
mást kötelezni nem akar, s óhajtaná hogy a nagyobb maximumot kívánó 
3 megyék, a törvényben kivételképp különösen megemlitessenek.

N ovak ezt jónak nem látja, s közönségesen kötelező törvényt óhajt, 
lehetnek más megyék is mellyekben 16 holdnál nagyobb maximum 
szintén alkalmaztatható. Ha tehát az törvénybe tétetik, annak sem lehet 
ellenére, ki megyéje körülményeihez képpest nagyobbat alkalmazhat
nak nem Ítél; mert ha nem alkalmazható azon vidéken, nem fogja meg
adni a legfőbb maximumot, a kinél pedig alkalmazható, annak keze 
megkötve nem lesz.

Sískovics ellemben azt tartja, csupán azon 3 megyét lehet törvény 
által kivenni. Erre

N agy Pál a tárgy velejéről többé nem szóll, de ha ezen 3 megyének 
van azon jusa, hogy a redactióba fel állított maximumot akaratja ellen 
nyakába a többség nem róhatja azért, mivel azt megyejik körülményei
hez képpest inapplicabilisnak mondják; szeretné tudni azon 10, 12, 
megyének, kik jelentették hogy nékik azon gyönyörűséges maximum 
minimum idaeája nem kell, hanem más kulcsot kívánnak, hogy lehet 
kelletlen nyakokba róni, mikor ők is megmondták, hogy az megyéjük 
körülményihez szintén inapplicabilis. Az ily kénszeritést el nem fogadja, 
annak a legsolennisabban ellene mond, hajtsák azon törvényt végre 
másut ahol tetszik, s ahogy tetszik, Sopron soha el nem fogadja.

M arczibá ny i: É n  pedig annak mondok ellen, hogy határozatlan 
önkény maradjon fel, melly szerint a felülbíráló Dicasterium, vagyono
mat tetszés szerint osztogathassa.

B e z e r é d y : Mikor végzés a végzés? midőn azt az Előlülő annak ki
jelenti. Hogy másnap egy két követ újabb nyilatkozása a tanácskozás
nak uj stúdiumot szüljön, az nem lehet, holnap megint eszébe jut egy

a)  I t t  ism ét K ossu th  veszi á t a tollat, áthúzza az O rosz által m árcius 30-ról és 31-ről Írottakat, s a követ
kezőkben bővebben adja.

* A március 27., 29-iki vitákra v. ö. Kölcsey, VII. k. 1S5. L 
5 Deák Antal. A márc. 29-iki ülés csak kivonatosan van meg. (291—92. 1.)
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kettőnek máskép gondolni meg magát, s ez hová fog vezetni. A mi teg
nap végzés volt annak végzésnek kell maradni.

Somsich: Ha közönséges szabályt akarunk felállítani, kövessük 
mások parlamentáris szokását, hol kifüggesztik: hogy voxolás lesz, 
ekkor ha valaki elmarad, nem panaszkodhatik. Egyébként csak illő hogy 
a megyék magokat kijelentsék.

N iczky (Vas): Mi mindennap új dolgokat teszünk, mellyek eloszla
tásunkra vezethetnek. Egyik a töbség végzésének ellene mond, másik 
az Előlülő hitelességét tagadja. így a kerületi ülések meg fognak 
szűnni. Hogy a mit a töbség decidált egy törvényhatóság tagadhassa, 
s azt mondhassa: „ezt meg nem engedem“ —· én ezt soha el nem 
ösmerem.

N agy: Én csak azt mondom, oly törvényt melly 3 megyének meg
engedje, hogy csináljon a mit tetszik, más 12-őt pedig akaratlan kel
letlen kénszeritsen, soha el nem fogadhatok.

M adocsányi: Én törvényhozó testet képzelni sem tudok, ha nem a 
többség akarattya szab törvényt s ha egyes követ azt mondhatja, hogy 
azt meg nem engedi. Ha egy tárgyban áll az ilyes kivétel, másban is 
állani kell, úgy azoknak, kik az usufructuatiót ellenzették, kik nagyobb 
constitutivumot, kik a bormérésben más rendet kívántak, mind meg kell 
engedni. Minek jöttünk hát ide! így inkább adja be kiki utasításait az 
ítélő Mesternek, had csináljon belőle 52 urbáriumot. Én inkább törvény 
nélkül megyek haza, mint különös törvényt vigyek haza.

Pázmándy: Én kijelentettem hogy Megyémben maximumot hatá
rozni lehetetlen. Sokat beszélnek itt az önkényről, nem mindenné] 
nagyobb önkény? oly törvényt hozni, mellyről én világosan kijelentet
tem, hogy megyémben végrehajtani lehetetlen? De csak menekedjünk 
már egyszer ezen kérdésből, mert mióta vélle vesződünk, már Constitu- 
tiót is lehetett volna fabricálni.

Ezen szempontban többen osztoztak. D ubraviczky declarálta hogy 
még szava lesz, örökké a maximum ellen fog szóllani, de itt örömest 
enged, csak legyen egyszer vége, fel marad az országos ülés. Répás: 
Hogy ő többet e tárgyban sem tanácskozni sem voxolni nem fog. 
Majthényi (Bars): Ámbár Collegája tegnap voxolt, s az ő szivéből 
voxolt, de ő nem bánja, még elidálni is kész, mindent csinál csak már 
egyszer tovább menjenek. (Marczibányira célzott, ki a redactióra 
voxolt, ámbár Collegája rét, föld idom kolcsát javallottá.)

La Motte: Sok sajnálkozásokat hallotam, hogy drága az idő, hogy 
sok diurnum, hogy jobb megszűnni a kerületeknek Én ezen sok sajnál
kozásokat sajnállom.

Benyovszky kérdi a rcdactionalistákat hogy hát ugyan mit akar
nak? mert ő most sem  tudja kivenni.

G. A ndrássy: Én a Praeses kijelentését kivenni nem tudtam, de a 
kellemetlenséget nevelni nem akarom. A Redaction semmi módosítgatás 
nem segít, nem hagyjuk meg a mint van, mentői rosszabb valami, annál 
közelebb a segítség.

Császár: Csak azt szeretné már tudni, áll e valami, vagy sem, mert 
sajnálkozva mondja: csépelünk, csépelünk nagy tűzzel, de mit? szalmát. 
Azt inconstitutionale princípiumnak tartja, hogy ha valamelly vármegye 
meg nem egyez, az kivétel legyen.

BezjERédy: Hogy constitutionalis országban a forrnia nagy védelem 
az önkény hatalma ellen, tagadni nem lehet. Kérdi a RRket, magok akar
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ják e ezen féket megrontani? Ötét azon aggodalom bántja hogy egyszer 
s mind alkotványos erőnket is megrontjuk.

D okus azt tartja, tanácskozni kell a hátralevő kérdésekről. Ők is 
kik legszorosabban ragaszkodtak a redactióhoz, azt, hogy más megye 
többet ne adhasson, gátolni teljeséggel nem akarták.

Szín v e i : Csak ott látom az egész scandalumot, hogy a minoritás 
nagyon violentálja a maga véleményét. 3. diétán vagyok itt, de soha 
sem hallottam, hogy valaki azt mondotta volna, azért fogadom el a 
redactiót, mert legrosszabb, nem engedem a többség akaratját megyémre 
tolni s a t. Engedjenek meg, de ha ily indulatoskodás fog vezéreim hová 
megyünk? A többség midőn a redactiót elfogadta, úgy értette, hogy 
a kinek tetszik többet adni, az kivételbe menjen.

Siskovics: Ú gy hiszem ezt igy enunciáltam, de ha nem, emlékeze
tem hibája. Tessék megmondani, azon 3 m egyén kívül van e még más 
is, aki nagyobb maximumot kíván.

Sz. H orváth: Mind azért, mivel a mai napról elmondhatjuk „amici 
diem perdidi“ mind azért, mivel a magyar törvény azt mondja: privile
gium per non usum amittitur“ ne hogy halgatásommal a beszéd privilé
giumát elveszetnek lenni haljam: igyekszem a Tekintetes] Rendeknek 
vesztegetett idejét magam részéről is pazarlani. (Itt Sárosnak azon mon
dását, hogy violentátio, ia parlamentaris szokással meg nem egyezőnek, s 
igazságtalanságnak deklarálja, Somsichnak felel, hogy nem akar véle az 
olvasotsághan mérkőzni, de ő a külföldi parlamentaris szokást nem úgy 
tudja, hanem úgy hogy a követek számának jelen van, az tanács
kozik, s dönt.)

Balogh azt hiszi, a Sáros vádja nagy becsületére válik a minoritás
nak, hogy az intelligentia harczában, a majoritással ennyire képes 
megbirkózni.

Prónay Sárossal tart, 10 napja hogy a minoritás violentál.
Bernáth: Ez senkit sem sért hiszen minden tanakodás abból áll, 

hogy a majoritás, a minoritással küzd. A majoritás itt azt mondá: 
nekem redactio kell, egy kis minoritás: hogy ő még többet ád. Erre a 
majoritás azt mondá, jó, tessék. Mi van egyébb hátra, hanem hogy egész 
alázatossággal kit kit felszóllitsunk, adják be numerice kik, s menyivel 
több maximumot akarnak. Mi más gyengédséget nem kívánunk annál, 
hogy önkényt haza vinni ne kénszéritsenek

Sok és számos enuntiatiók után a végzés e szerint jelentetett.6 És igy 
a 23 megye maga között tanácskozván calculusát bé fogja nyújtani, de 
sokan úgy akarják érteni hogy nem csak nagyobb maximumot hatá
rozni, hanem a maximum, minimum idaeájátol egészen eltávozni, és 
más clavist in specifico kérni fognak. Azomban April 15-éig még kíván
ságukat bé nem adták.

Martius 31-én a plébánosok s a t. illetőségét tárgyazta pont7 
Radvánszky és Bene előlülésök alatt tartatott kerületi ülésben azon 
változtatással hogy a Popa szó helyett tétetett Parochi cujuscunque 
ritus et confessionis, elfogadtatott. D okus és Szinyey azt kívánván hogy 
a melly plébános egy teleknél többet bir, a legelőben is idomzólag

β V. ö. Kölcsey, VII. k. 187. 1.
7 A Proiectum, III. art. 3. § 7. bekezdése szerint lelkésznek egy, tanítónak 

és jegyzőnek fél telekhez illő legelő jár, „nisi praesciptorum aliquis maiore, 
utpote sessionem integram exsuperante dote, cui pascuum etiam admensurari 
debebit, esset provisus.“ (23. 1.)
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részesitessék, B alogh  ellenzé, részint mivel a plébános se úr s jobbágy, 
semmi terhet nem viszen, részint mivel nem szeretné a clerust, melly 
az országnak úgyis már oly nagyrészét bírja, még jobban dotálni. Azért 
minden esetre csak egy sessiora való legelőt adatni kívánt. Ez meg 
állott.8

April l-ő napján
A Zsellérekre az utánok következő pontra és a Bánáti megyékre 

nézve9 meg állott a rcdactio, azon hozá adással hogy csak az urbarialis 
tabellába bé ment zsellérek értetődnek.10

Aprilis 2-án és 3-án tartatott kerületi ülésekben a vallás iránti 
viszon izenet lévén napi renden, ezen napoknak resultatumát már 31-ik 
számú levelünkben adtuk.11

April 4-étől)—8-áig szünet.

b )

Aprilis 9-én kerületi ülést tartván a KK és RR, Marits és Novák 
előlülésük alatt az Urbárium 3-ik czikelyének fajzás iránti paragraphu- 
sát12 vették tanácskozás alá, s B orsiczky indítványára, a ki állitá hogy 
Trenczinben mint egy 90 község van, mellynek urbarialis fajzása extra- 
territorialis erdőkben jeleltetett ki már az urbárium béhozatala alkal
mával, a §. vége felé, a hol arról van szó, hogy a jobbágy az elszámlált 
territorialis jóvoltokon kívül egyebet semmit sem kívánhat; ezen 
toldalék: exceptis illis locis, quibus occasione urbarialis regulationis 
lignatio in alio terreno assignata et urbario inserta est, elfogadtatván,13 
egyébiránt a szerkeztetés, figyelmet alig érdemlő változtatással meg 
állott.14

Aprilis 10-én a Fő RR vallás iránti viszon izenetére költt feleletnek 
szerkeztetése (Siskovics munkája)15 * meg rostáltatván, valamint kerületi 
ülésben,18 úgy Aprilis 11-én még mindég az Alnádor Elölülése alatt 
országos ülésben,17 igen csekély stylisticai változtatással elfogadtatott, 
s minthogy a Nádor Bétsből ma (11. Aprilis) visza érkezett, alkalmasint 
holnap a fő RRhez által fog küldetni. A resolutiókat18 rövid időn meg

8 V. ö .  K ö lc s e y , VII. k. 188. 1.
9 E pontok tartalma: nyolc-nyolc zsellérnek egy egész telki járandóság jut. 

Ahol nincs elég legelő, ott vagy megmarad az előbbi szokás vagy pedig a földesúr 
és a jobbágyok szabadon egyezkednek. A temesi kerület megyéiben, mivel itt a 
legelő illetőség már meg van állapítva, az eddigi szokás megmarad.

10 A közben hiányzó részeket már a bizottság kihagyta. (M o d ific a tio n e s , 
7. 1.) — V. ö. K ö lc s e y , VII. ik. 192. 1.

”  V. ö. 277. s köv. 1.
12 A hat pontból álló 4. §. (P r o te c tu m , 23. s köv. 1., M o d ific a tio n e s , 7. 1.)
13 A toldalék sajátságos módon hiányzik a megállapított szövegből. Iratok, 

I. k. 281. 1.
14 A kerületi ülés gyors munkáját K ö lc s e y  is kiemeli VII. k. 195. 1.
15 I r a to k , I. k. 190. s köv. 1.
,e Az április 9. és 10. kerületi ülésekre vonatkozólag v. ö. K ö lc s e y ,  VII. k. 

195. 1.
17 Olv. részletesebben 297. ,s köv. 1.
18 Az országgyűlés márc. 30-i feliratára vonatkozólag.
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haljuk — kevés remény! —- adj Isten hogy a napkeleti dolgok fejlődése, 
országgyűlésünknek váratlan fordulatot ne adjon!!”

Április 12-én a fő RR tábláján a KK és RRnek, vallás iránti második 
izenetjök felolvastatott, s dictaturára bocsájtatott. Egyszersmind a sérel
mek öszeszedésével foglalatoskodó elegyes küldötség, a fő pohárnok 
előlülte alatt, szokás szerint kinevezhetett.10 * * * * * * * * * 20 Melly azóta folyvást mun- 
kállódik.

A KK és RR April 12-én 13-án még Novák és Marits April 14-én 
már Esztergomi Andrássy, és Vásárhelyi előlültök alatt tartatott kerü
leti üléseikben folytaták az urbárium iránti tanácskozásukat. A 3-ik 
t. ez. 6-ik §-ussa, melly a földes úr feltartott jógáiról szóll,21 vitatatván; 
Say Fejérvár Városa követe a szabad mesterség és kereskedés ügyében 
mondott s köz tetszéssel fogadott, dicséretekkel halmozott gyönyörű 
beszédjével oly liberális ihletet öntött a K. és Rendekbe, hogy annak 
következésében a tégla vetést, a bolt nyitást, s abba mindennémü 
termesztvényeknek s kicsinbcn a sónak is árulását, mindennémü szabad 
kereskedést, bármelly névvel nevezett erőművekkel, és száraz malmok
kal való élést, szóval munkájának kézmüveinek, s a t. szabad eladását, 
az úri praeemptio eltörlésével; csak nem minnyájan, s úgy szólván, ellen
kezés nélkül megengedni kívánták, s e végett azon 6-ik §-usnak uj szer- 
keztctést adni szükségesnek tárták. Azomban Bernátii ker[ületi] jegyző 
azt oly ultrirozva, s túl a megálapitott elveken tette fel,22 hogy általa 
nagy resensust gerjesztett, mellynek következésében az Aprilis 15-ki 
leirhatlanúl zajos ülésben, csak ugyan oda vitték a dolgot, hogy az 
elfogadott elvek félre tételével, a felett voxoltak áljon e az országos 
rcdactio? — a mi voxok többségével szokás szerint el is fogadtatott,22 
s következése az lett hogy a 3 napi liberalitásnak már már asztalra 
tálalt gyümöltsei, rögtön mind eltűntek, úgy hogy igazán szóllva köz 
értelem ellen még a jus fornicis is megmaradt az úri jusok közt, mint
hogy a redactiot voxok többsége elfogadta.

10 Egyiptom és Törökország viszályában a cár mint az utóbbi szövetségese
hajóhadat kü dött a Boszporuszba s nagyobb sereget vonultatott át a Pruthon.
A bonyodalomnak a török-egyiptomi béke (1833 máj. 6.) és a hunkiár-szkelesszii
orosz-török szerződés vetett véget.

20 Az alsóíábia ápr. 12-i, 41. országos ülésének hivatalos jegyzőkönyvét 1.
Jegyzőkönyv, I. k .  367. s köv. 1. A gravameneket összeíró bizottság tagjait 1.
ugyanott.

21 Ilyenek: halászat, vadászat, madarászat és bo'tnyitás, vásár-, vám-, rév-,
piacjog. Mindezt a földesúr elkobozhatja, míg a malmokat igazságos becsű alap
ján visszaválthatja. (Proiectum, 25. 1., Modificationes 7. 1.)

22 V. ö. Kölcsey, VII. k. 196. s köv. 1., aki pontosan megmondja hogy Say 
ápr. 12-én tartotta beszédét, Bernáth másnap terjesztette elő a határozatot, erről
14-én is vitatkoztak s csak 15-én döntöttek.

23 Olv. részletesebben 308. s köv. 1.
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34 .

1833 április 11 
Országos ülés

Tárgy: A vallás ügyében a főrendekhez intézendő második izénél
vitája.

A KK és RR Aprilis 11-iki országos ülésében az Alnádor előlülése 
alatt (a volt Personalis már ki van nevezve a Helytartó tanácshoz, egy
szersmind fő provincialis Biztosnak)1 némelly követek a naplókönyvbe 
csúszott egyes hibák iránt tévén észrevételeiket, különösen

K omt.ósy előadá hogy tiszti társa mindjárt az első országos ülésben 
előterjesztvén küldőinek azon akaratját hogy az ifjú királynak szeren
csés megszabadulása tekintetéből örvendő felírás határoztassék, a Hazai 
tudósítások szerkesztője2 újság levelében azt terjesztette, mintha 
ő a gyilkos Reindl Ferenczet magyar törvény útján kívánta volna bűn
tetteim, mit küldői nagyon rósz néven vettek, s legitimatiót kívántak, 
— a Naplókönyv ugyan megnyugtatá őket, kívánja mégis nyomát látni 
a jegyzőkönyvben annak, hogy az újságíró hamis tudósítást közlött.

Az Elölülő úgy vélte, leghelyesbb út lesz, azt az újság iró által 
revocáltatni.

Olvastatván a Vallás iránti másodizenet,3
C sászár jelenté, utasítást vett, hogy az elébbi vallásos izenetet 

egész kiterjedésében meghagyni kívánja, azon felül kötelességévé téte
tett kívánni 1. hogy a csábítókra4 nézve minden vallásbeli külömbség 
nélkül büntető törvény hozatassék, 2. hogy az Erdélyben bé vett vallá
sok, itt is törvényesitessenek, 3. hogy a Julianum Naptár eltöröltessék,
4. hogy a türelmi taxa5 eltöröltetvén, a zsidók polgárositassanak. Re
ményű hogy ezen elő terjesztéseit a RR. vagy itt, vagy más alkalmasabb 
helyen elfogadják.

Közönséges volt ugyan az értelem hogy mind ezeknek helye nem 
itt, s nem most vagyon, mindazáltal már szóba jővén, több követek 
legalább magok törvényesitése végett kisebb, nagyobb mértékben pár- 
tolák az indítványt, ilyenek: Majthényi (Bars) Répás, Böthv, ötvös, 
O cskay (Erdélyre nézve, egyébiránt jelenté hogy a  vallásos sérelmeket 
orvosoltatni kívánván küldői, a kivánatokat maga idejére halasztatni 
vélik), Czindery, Török, K om lóssy , ki még kiváná hogy minden feleke- 
zetbeli tanítók, közpénztárbol fizettessenek, minden felekezetű papok 
nemesi jusal bírjanak, s a t. Több liberális indítványra következett 
..minnyájan“ felkiáltás, azomban az ELŐLüLönek azon észrevételében, 
hogy itt a főRRkel az alapos izenet iránti tractatus lévén egyedül szó-

1 Mércy Sándor hc'ytartótanácsos és az adóügyeket intéző comissariatus 
provincialis főigazgatója lett.

2 Az 1832 dec. 19-i kerületi, és az ugyanaznap tartott országos ülésben 
Komlósy követtársa, Füzesséry beregi követ tette az említett indítványt. (L. o.) 
A szóbanforgó téves tudósítás Kulcsár István Hazai és Külföldi Tudósítások c. 
lapjának dec. 27-i számában jelent meg. V. ö. 96. 1., 13. jegyzet.

3 Iratok, I. k. 190. s köv. 1.
4 A más vallásra csábítással térítőkre.
5 A türelmi adó 1746-ban személyenkint 2 forintot tett ki, 1794-ben egyetem

legesen 20.000 Ft-tot. Ettől kezdve egyre növekedett s 1813-ban 160.000 Ft-ra 
rúgott.
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ban, ezen indítványoknak más helye s ideje lesz, közönségesen meg 
nyugodtak.

A Reversalisok pontja volt első, melly iránt ily nemű észrevételeket 
tett az

A ln ád or : Minthogy jövendőre nézve a főRR is megegyeztek a 
reversalisok eltörlésében, csak a múltról szóll, azt mondván: hogy a 
törvénynek viszaható erőt adni nem lehet, s így a múltra nézve csak 
azon esetben nem állanának a reversalisok, ha vagy positivus törvényei, 
vagy a természet törvényével ellenkeznének. Hogy törvény nem tiltja, 
azt a RR is elösmerik, hanem azt mondják hogy a törvény által eltiltott 
resulatiokon alapúinak, de ő azt tartja, nem csak itt, hanem a nevelés 
iránti atyai jusokban is alapulnak, melly positivus törvény által kor
látolva nincs. A természet törvénye fejtegetésébe nem ereszkedik, csak 
azt említi, hogy más országokban is szokásban vannak ily házassági 
kötések. A discretio idejével úgy is megszűnik a reversalisok ideje. Az 
Szeneiben foglalt azon gyámok sem áll, hogy századokra hatnak követ
kezései, mert a fő RR önként ajánlván hogy a 18 évet haladott protes
táns, többé kérdésbe ne vonatathassék, többé minden kérdés a mara
dékra nézve is megszűnik.

Ezen beszédet, a kormány törvényhozói béfolyását legalább a prae- 
sidiális vitatásokra nézve naponként szükebb korlátok közé szorító 
hatalmas „maradjon“ követé.

B ernátii örül a közértelemnek, s  csupán azért szóll, hogy az Elöl
ülő által felhozottak czáfolásának a napló könyben nyoma legyen. Fő 
gyámokát abba helyezi hogy az 1790 : 26-ik czikely ezen szava: „possint“ 
a protestáns atya születendő fiainak adja azon just hogy a protestáns 
vallást követhessék. A panasz kútfeje tehát ott van hogy a születendők 
kénszeritetnek azon vallást követni, mellyre a reversalis kötelezi, s nem 
élhetnek azon szabadsággal, mellyet a törvény enged.

P rónay : Midőn ollyas tettek következéseinek megszüntetéséről, 
mellyeket törvényeseknek soha el nem ösmérhet, s viszaélés megszünte
téséről van szó, viszahatónak a rendszabást nem ítélheti. így tudtak 
a Rendek a corelatiók tárgyában viszaható javaslatokat tenni,“ épp azon 
elvnél fogva, hogy törvénytelen volt az árleszállitó rendszabás, ha ott 
lehetett hol pénzről volt szó, mennyivel inkább kell itt, hol lélekről 
van szó.

L onovics védi múltra nézve a reversalisokat, mellyeket bilateralis 
szerződéseknek tekint, nem lehet azokat lélekről való alkudozásnak, 
nevezni, mert a protestáns atya hiszi, hogy papista vallásban is idvezül- 
het gyermeke, neveli őtet azon vallásban, mellyet hitvesében tisztel, s 
tette ön lelkiösméretét sem sérti, a hitveséét meg nyugtatja. Az eltör
lésből nyugtalanság, czivódás fogna eredni, melly által igen drágán 
vásároltatnék az elv meg mentése. A századokra való hatás mind azért 
mit az Alnádor mondott, mind azért is nem áll, mivel az 1817-ki resolu
tio szerént a foganatba vétellel meg nem erősített reversalisok, eddig is 
erőtlenek voltak.7

6 A papírpénz devalvációjával megkárosult hitelezők érdekében a rendek 
1827 jún. 5. és 1830 dec. 15. intéztek íe.iratokat az uralkodóhoz „in materia 
correlationum“, azaz „a pénzbeli szövetkezések tárgyában“. (Az 1825/7. évi 
országgyűlés írásai, 1421. s köv. 1., az 1830-iki írásai, 518. s köv. 1.)

7 A hivatalos Jegyzőkönyv szerint az 1817. jan. 28-i resolutio „sikertelenek
nek lenni rendeli mindazon reversalisokat, amelyeket az usus nem roborált“. 
(330. 1.)
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R oiionczy : Ellcmben mindazt mi az 1790 : 26. czikely rendeléseinek 
elmellőzésére szolgál, sérelemnek, s a törvényei ellenkezőnek nézi, de 
ellenkeznek a reversalisok a természet törvényével is, mert atyai hata
lom leikiösmérctre ki nem terjedhet.

B alogh  azt adja hozzá hogy a reversalisok éppen megkötik az 
atyának azon nevelési szabadságát, mellvet az ellenfél is szentnek tekint, 
mert az atyát kénszeritik gyermekeit oly vallásban nevelni, mellyet hogy 
jónak nem tart, tettel bizonyítja. Attól sem tart hogy viszálkodások 
fognak eredni, mert ahol eredni fognak, ott a viszálkodásnak okai már 
másként is a szivekben feküdtek. Egyébiránt is senkit sem kénszerit a 
törvény, hogy a reversalisokban foglalt utat ha akarja, de csak úgv ha 
akarja, írott kötelezés nélkül is követhesse.

Ismét egy közönséges maradjon következett s az E lölülő  indítvá
nyára tett azon stylisticai változtatással, mellynél fogva a rabszolgaság 
eltörlésétől vétetett argumentum a simili, kihagyiatott,8 az izenet úgy a 
mint szerkeztetve volt meg maradott.

Azon pontban, melly által a K. és Rendek meg nem egyeznek hogy 
vegyes házasságokban 18-ik évig a szülék engedelme múlhatatlanul meg- 
kivántassék, az „egyenlőség“ lévén erőségül felhozva9

Béni: úgy hiszi azt, hogy minden vallás minden tekintetben tökéle
tesen egyenlő legyen, ily általánosan magok a RR. sem akarták venni, 
de

P éciiy  felelvén: arról nem szóll mit akartak a RR, hanem csak arról 
mit- akartak Comittensei, mert többről egy követ sem szólhat. Az ő 
küldői pedig mindennekben tökéletesen egyenlő Just adni kívánnak. 
(Maradjon! Maradjon!)

A talált gyermekekre nézve, a „keresztény“ szónak elfogadását 
javallá az E lö lü lő , úgy vélvén, talán nem lehet minden vallásoknak kö
zönséges gyakorlását kijelenteni, mielőtt törvény által bé fogadtatná
nak,10 — de Prónay nyilatkozására hogy ő az emberszeretetnek ily el
hagyottak iránti gyakorlására, minden vallású polgárt, bár ha csak 
tolerált legyen is, ösztönözni kíván, a RR. előbbi értelmök mellet meg
maradtak.

B orsiczky m in d en  p on tok ra  n ézv e  e lőad ta , m ár ö sm ére te s  an tilib e- 
ralis u tasításá t.

A 6 heti oktatás eltörlése iránt az
A lnádor azon észrevételt tette, hogy a főRR állapodása szerint 

is azok, a kik 18 éves korokig de facto protestánsok, többé kérdés alá 
nem jöhetvén, egyedül az áltmenetcl forog kérdésben, s ezek oly ritka 
esetek hogy miattok nem szükség a sarkalatos 26-ik czikelyt megváltoz
tatni, de nem is hasznos, mert leginkább a köznépnél nem annyira dog
matical meggyőződésből, mint mellékes haszon vadászatból történnek a 
kitérések, azon nemtelen indító okoknak gyakorlatba vételét könyitni 
pedig káros. (Maradjon, maradjon.)

8 A kihagyott rész: „annál inkább most, midőn a mívelt század szelíd lelke 
az örökös rabságot csaknem az egész föld kerekségén megszüntetvén, ez által a 
személyről való alkudozást is eltiltá.“ (I r a t o k , I. k. 191. 1., J e g y z ő k ö n y v ,  I. k. 342.1.)

8 Az érvelés így hangzott: „Ha a kitűzött magos ezé, eléretni kívántatik, a 
törvényesen bé vett vallások jussainak egyenlőknek kell lenni.“ ( I r a t o k , I. k. 
191. 1.)

10 A főrendek szerint a talált gyermeket gondviselője csak keresztény vallás
ban nevelhetné.
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Dubkaviczky: Úgy tartja, szükség diplomatice is megmutatni hogy 
törvényes a mit kívánunk, ö  a Linczi és Bécsi békekötéseket, mellyeket 
nem annyira a vallás, mint az alkotmány sérelmei létesítettek, sarkala
tosoknak tartja. Azokban pedig a szabad kitérés korlátlanul meg van 
engedve. De ellen szokták vetni azon záradékot; „absque tamen prae
judicio RCatholicae Eclesiae“. Emlékezetbe hozza hogy akkor a protes
tánsok voltak az erősebb fél, s azért lehetett azon záradékot hozni, hogy 
békességben bántás nélkül maradhassanak a Catholicusok. De meri 
azt is állítani, hogy azon záradék az alkuvó hazafiak hire nélkül csúszott 
bé, a mint ez Mátyásnak Bocskayhoz írott leveléből (lásd Katona 575. 
lap)11 világos, s ki is maradt az a Mátyás Coronationalis 3-ik czikelyéből,12 
s helyete tétetett a liber transitus villis etiam et oppidis.13 Igaz, mind 
az 1687-ki szerencsétlen diétán, mind későbben sértetett ezen szabad
ság, azomban a hatheti oktatás csak Jósef Császár alat jött bé.14 Elös- 
méri hogy az akkori körülményekhez képpest ez is előlépés volt, de 
akár mint vegyük, az 1790-ki törvény mind ezt megszüntette. Nem bazi
rozik tehát törvényben, hanem ellenkezik az alapos békekötésekkel. 
Értekezik azon rendszabás káros voltáról, s kijelenti, hogy inkább 
törvény nélkül megyen haza, mint sem hogy a mi eddig törvénytelen 
volt, az törvényesitessék.

M a y e r : Hogy bonafide ment bé az alkukötésbe a Dubraviczky 
által említett záradék, világos az 1608 : l-ő czikelyből, világos a Katoná
ból előidéztekből. Ámbár a 6 heti oktatás világosan nincs törvényben, 
de bazirozik a fernere szón, melly törvényben van,15 s bazirozik azon 
záradékon. Megvalja hogy a protestánsok vallása, a világi indulatoknak 
inkább hízelkedik, s azért ha a fernere szó kihagyatik, a csábítást bün
tető törvény el töröltetik, praejudiciumot fog a Romai Anyaszentegyház 
szenvedni azon Jusában, mellyet Sz. István óta gyakorlott s ez a jus 
semet conservandi, —- hivatkozik az 1550 : 16-ik czikelyrc,16 s több kül
földi példákra és nevezetesen a Porosz Brandenburgi törvénykönyv 3-ik 
szakaszának 111 -ik §-usára, melly azt rendeli, hogy a fejedelem ítéli el 
a kitérés eseteit.17 Nem szóll az ellen hogy módosítás történjék, arról sem 
hogy hat hét legyen, hanem csak az oktatást pártolja.

11 Az idézett, 1606 szept. 23-i biztosító levél szerint a záradék nem rossz
hiszeműen került a szövegbe, hanem azért, hogy egyik fél se zavartassák vallása 
gyakorlatában. (Katona: Historia critica, tom. IX. Ord. XVIII. 575. 1.)

12 Helyesen: a koronázás előtti 1608. évi 1. tc.-ből.
13 Az idézet pontosan: religionis exercitium ... oppidis et villis eam sponte 

ac libere acceptare volentibus ubique liberum relinquatur.
14 II. József 1782 jan. 13-i határozatával rendelte el az áttérők -1—6 .heti 

oktatását, amidőn eltörölte a korábban őket sújtó büntetéseket.
15 1791. évi 26. te. 13. §.: tran s itu s ... ne is temere fiat.
16 Az idézett törvénycikk szerint vallási vonatkozásokban a vdágiak enge

delmeskedni tartoznak a püspököknek, a változtatásokat a tridenti zsinatra hagy
ván, addig pedig „veteribus sanctae ecclesiae catholicae institutis insistendum.“

17 Codex Borussico-Brandenburgicus, Sect. III. §. 111.: Regnum solum deter
minare potest, ad quam ecclesiarum diversarum societatis religiosae suae incola
rum quisque tamquam membrum debeat referri. (V. ö. Jegyzőkönyv, 349. 1.) — 
A XlX. század első felében érvényes porosz jogban viszont nincs szó a fejedelem 
befolyásáról az áttérésre. Az Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten 
(Berlin, 1828.) csupán ennyit mond: „Der Übergang von einer Re'igionspartci zu 
einer anderen ßes'-hieht in der Regel durch ausdrückliche Erklärung.“ (II. Theil, 
11. Titel 41. $.j
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Prónay: Nem akar abba ereszkedni melly vallás hízelkedik inkább 
a világi indúlatoknak, oly országban, hol a catholica vallás ily fényes 
pólczon áll. Azt hiszi, egyik felekezet sem tagadhatja, hogy teljes mora
lis czélzása van, úgy egy mint más vallásnak. Egyébiránt ezen tárgy 
már minap minden oldalról bőven ki lévén merítve, ez úttal küldőinek 
azon utasítását jelenti, hogy ők legnagyobb hazafi lelkesedéssel fogad
ták a RR vallás iránti végzését, csupán az álttérésre nézve, tovább 
kívánnak menni, s minden Deputationalis jelentés nélkül teljes szabad
ságot engedni.

A k ö zö n ség es  á llapodás az iz e n e t  m elle t je le n te tv é n , s ty lis t ic a i  
tek in tetb en  az A lnádor, a nélkül h o g y  a 26-ik cz ik e lv  v á lto zh a tó sá g á n a k  
vagy vá ltozh a tlan ságán ak  k érd éséb e  ereszk ed n e , azon  k ife je z é s t  k ih a 
gyatn i k iván á , h o g y  a b é k ek ö té sek k e l m eg nem  e g y e z ő  tö r v é n y  már 
hozatalában18 foganatlan, m ert ez t n em  leh et á llítan i- m ig tö rv én y  által 
el nem  törö lte tik .

Somsich azt tartja, csak azt akarák a RR kifejezni, mit értenek a 
26-ik czikelybcn alapos sark törvénynek, azt t. i. mi a pacificatiókon 
alapul.

P alóczy h ozzá  tesz i, h o g y  a p a c if ica tio k  e llen  tö rv én y t sem  le h e te tt  
hozn i, —  P échy h o g y  azoknak  sem m i tö r v é n y  sem  p raeju d icá lh at, t—  
Bötiiy az a p p lica tió t te k in tv é n  n em  lát o k o t aggodalom ra.

A ndrásy (Eszterg[om] elleniben minden t[ör]vényt, mig áll, egyfor
mán erősnek tart. — Mire

B ernátii fe le l h ogy  a zo n  p a c ifica tio k a t n em  ezen  d ié ta  k ö tö tte ,  
hanem  több n em ze tek  p actum át te sz ik , k ik  azok at feg y v eres  erővel 
garantirozták , s  h o g y  e z t  it t  csak  h án torga tn i is leh essen , tagadja  
örökre.

G yurtyánfy m eg jeg y z i: azon  ju s t a tö rv én y h o zó  te s ttő l m egtagad n i 
nem  leh et, h o g y  m ég m agok at a b ék ek ö té sek b ő l ered ő  ju so k a t is  k is z é 
les íth esse .

B orsiczky azon elvet, törvényhozói szempontból el nem fogadhatja, 
hogy valamelly törvény már hozatalában erőtlen volt. Egyébiránt küldői 
elvettetvén, decisivum votuma nincs, hanem csak in forma consultationis 
javalja ezen változtatást: mi a Bécsi és Linczi békekötéseken nem ala
pult, s azért változható,19

Ez D ubraviczky java lla tára  „a mennyiben“ sz ó  e léb e  té te tv é n  e lfo 
gad ta to tt.

A recopulatiot Lonovics védé, minthogy azt ki a még fen álló tör
vény szerint de jure papista tartoznék lenni, másnak nem nézheti mint 
pápistának, s házasságát vegyesnek, mellynek Catholicus pap előtt kell 
megesnie, néki ez törvény szerint azon proprius ministere, melly nélkül 
nem törvényes a házasság.

A Kanonok urat senki sem támogatá, s maradt az izenet ellenvetés 
nélkül, egészen azon pontig, hol a RR azt kívánják, hogy az asztaltól és 
ágytol lett örökös elválasztásával a vegyes házaságnak, a protestáns fél 
második házasságra léphessen. Itt az

18 Helyesen: alkotásakor.
111 Pontosan: „ez mint a bétsi cs linczi békekötéseken nem alapul és azért 

változható1'. (J e g y z ő k ö n y v , I. k. 354. 1.)
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A lnádor azt veté ellen, hogy a dogmával ellenkeznek hogy a Sz. 
szék, melly régi szokásában az 1647 : 15-ik t[örvény20 által is feltartatni 
rendeltetett, köteleztessék ítélet által megengedni a második házasságra 
léphetést. Meg zavartatnék a házi élet csendessége, s nem is egyezne 
meg a viszonyosság elveivel hogy egyik fél szabadon menjen új házas
ságra, a másik fél örökös özvegységre kénszeritessék.

Borsiczky szabályos ú ta s itá sá n á l fogva,
B ene pedig azon okokbol támogatja hogy az 1553 :22, 1562 : 27, 

1567 : 25. t[ör]vények a szent szék activitását feltartják;21 s azok Canon 
szerint, de Sz. László törvénye szerint is házasságokat feloldozhatóknak 
nem ítélhetik.22 A reversalisok épp azért töröltettek el, mivel egyolda
lúak, nem lehet tehát itt épp ezen ókból valamit megálapitani.

O cskay azt véli nem lehet egyik félnek több just adni mint a másik
nak van. Ellemben

P rónay czáfolja a felhozott ellenokokat: 1. A Dogmának egész vilá
gon egyformának kell lenni, a Catholica hit elvei szerint, azomban más 
országokban az itt czélba vett intézet a dogmával ellenkezőnek nem 
tartatik, ennek bizonyságára fel olvassa az Austriai törvénykönyv illető 
szakaszát.23 2. Ha dogma volna is, valamint a Tridenti Zsinat 25-ik ülésé
nek 7-ik Cánonja szerint a Velenczei követ kívánságára24 a dogmával 
dispensálhattak,25 ugv itt is hasonlót tehetnek oly számos hazai polgár 
tekintetéből. 3. Nincs itt arról szó hogy a Szent Szék Ítélet által enun- 
ciálja a második házasságra léphetést, hanem csak arról: engedtessék 
meg polgári törvény erejével, hogy midőn a Szent Szék által házasság 
asztaltól, és ágytol örökre elválasztatik, az evangelica fél második házas
ságra léphessen. (Maradjon, maradjon.)

M ayer: A feloldozhatlanságot védi a dogmából, mellynek magát, 
a vegyes házasságra lépő fél önként alája veté, Kitonicsbol Centur. 
Dubiet 48.,211 s abból is, hogy ezt az evangelicusok még a békekötések 
után is mindég respectálták. Könnyen subordinálódhatnék a catholica 
vallás elve, az evangelica felekezet gondolkozásának, mit a RR. kétség 
kívül nem akarnak.

P alóczy 'ü a Csongrád V[árme]gye és a Sz[ékes] Fejérvári Káptalan

a)  Pálóczy beszéde külön, idegen kézzel írott lapon, Kossuth néhány jelentéktelen javításával.
20 A  törvénycikk a végrendeleti ügyeknek világi bíróság elé tartozásáról 

szól s csak mellékesen következik értelméből, hogy a házassági perekben egyházi 
fórum illetékes.

21 Mindhárom cikk szerint az egyházi bíróságok a kánonok szerint ítélnek.
22 I. 20. szerint a házastársak, ha a férj nem bocsát meg házasságtörő felesé

gének, innupti permaneant.
23 E szerint, ha úgy válik egy házasság vegyessé, hogy az egyik fél katolizál, 

a protestáns fél — bontó ok esetén —, elválhat és újabb házasságra léphet. (Alig. 
Őst. Bürgerliches Gesetzbuch, 115—122. §.)

24 Tekintettel a moreai görögök szokásjogára.
25 Helyesen: 24. sessio 7. capit, de sacramentis tiltja azon egyházi tanítás 

kárhoztatását, hogy „propter adulterium alterius coniugum matrimonii vinculum 
non posse dissolvi.“

2,1 A Hármaskönyv, I. 105-höz kapcsolódva, amely a házasságtörés miatt 
eltaszított nő vagyonjogi helyzetét állapítja meg, arra a kérdésre keresi a fe'e- 
letet Kitonich János jogiigyigazgató Centuria certarum contrariet at um et dubie
tatum c. művében, hogy csak ilyenkor engedhető meg az elválás, vagy akkor is, 
ha a férj követi el a hűtlenséget. Ehhez fűzte: a büntetést a válás mérsékelte, 
amely azonban egyik félnek sem engedte meg, hogy új házasságra léphessen.
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követei által fel hozott indító okokat egy átallában el nem fogadhatja; 
Ugyanis az most a kérdés hogy miből áll és hova czéloz a Magyar Tör
vényhozó Test egyik Táblájának Magas szándéka és álhatatos aka- 
rattya. Felelet: arra, hogy hozatassék egy olly törvény melly a költsönös 
békességet végképen állítsa helyre; s oly intézeteket tegyen, mellyek 
szorossan eszközöllyék azt; hogy már valahára, ezután valamint a 
RCatholicusokra úgy az Evangelicusokra nézve is a Lelkiesméreten való 
crőszaktétel, egy átallában és költsönösen távoztassék el —- illy czélból:

Ha a tisztelt Követeknek és a RCatholicusoknak úgy tetszik; ám 
itéllyék tovább is Házassági Pereiket, még pedig a Jus Canonicum sze
rint (minthogy eddig a Törvény is úgy rendeli) a szent székek; nints az 
ellen a Protestánsoknak ezen a helyen semmi ellenvetések; hanem 
egyedül tsak abban sarkallik hazafiúi méltó kívánságok, hogy részekre 
is adódjék meg az; hogy ők is saját Vallások alapos princípiumai, ne 
pedig a RCatholica hit, és a jus Canonicum Regulái szerint itéltetőd- 
jenek meg; s reájok rézve törvénynek ne mondattassék az, a mit ők 
törvénynek nem hisznek, annyival hellyesebb igasságok van pedig 
ebben a Protestánsoknak; mert ha az egész dolgot a maga valóságos 
fekvésében vesszük is fel, miből állanak, s mitsoda következéseket húz- 
nak, magok után? leg fellyebb is a Vegyes Házasságok? valójában egye
dül tsak azt hogy midőn a Protestáns fél RCatholicussal házasságra lép, 
ennek Házas Társa lész s tartozik néki azokkal a kötelességekkel, és 
hűséggel, a mellyekkel minden házas társ a maga Házas Társának 
Házassági kötésénél fogva tartozik; De azért hogy a Protestáns fél 
RCatholicussal lépett Házasságra, nem lépett koránt sem által a RCa
tholica Hitre, s nem vetette alá magát a RCatholica Hit rendszabásainak, 
sem pedig a RCatholica Hit Egyházi Jurisdictiói Hatalmuknak; hanem 
Protestáns maradott: a kire nézve, egyedül tsak saját Vallása princí
piumai bírnak kötelező erővel.

Valójában! ha az itt fel hozott ellenvetéseik állanának némellyek- 
nek; úgy a Protestánsoknak sorsok, és álapotjok szomorú és szána
kozásra méltó volna, mert úgy a dolog ott állana; hogy a Protestáns 
Házas Társnak, a Nem Protestáns Házas Társ mindég azt mondhatná; 
hogy ö  a Protestánsok Házasági ítélő Székeik előtt meg nem jelenik; 
se azoktól ítéletet el nem fogad, mert őtet egyedül tsak a maga Vallása 
princípiumai szerént lehet meg ítélni, ellenben! a Protestáns félnek bár 
mely más Valláson lévő házas Társával kerekedénd is baja; mindég 
ennek ítélő széke előtt kellene meg jelenni; s annak Vallása princí
piumai szerént ítéletet venni, és igy tehát, abból még az is következik; 
hogy ha a Protestáns félnek, RCatholicus vagy Egyesült Ó Hitü Házas 
Társai van baja, Házassági Pere, az Érseki Székre, s onnét néha a Szent- 
séges Pápa leg főbb fóruma eleibe Rómába is apelláltatok, holott ő annak 
supraematiáját meg nem esmeri, — sőtt még leg rosszabbúl van a Pro
testáns félnek dolga akkor, ha egyesült Görög házas társai van baja, 
mert igy a mennyire a szólló követ tudja, lehetnek olly fel tartott ese
tek (casus reservati), mellyekben, a Karlovitzi Metropolita Érsek se 
hozhat végső ítéletet, vagy nem adhat Dispensation hanem a dolgot 
a Constantinápolyi Görög Pátriárka eleibe kell felterjeszteni. Már 
pedig a Szólló követ úgy hiszi hogy maga Felséges Urunk is kinek 
Fejedelmi Személyében, minden Hazabeli Protestáns egyszersmind Egy
házbeli leg főbb felsőségét is tiszteli, souverenitási Jussainál sem fogja 
többé meg nem engedni azt; hogy olly számos Protestáns Alattvalói 
még a Birodalmon kívül lévő Egyházi ítélő székek sententiainak is enge-
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delmeskedni kéntelenek legyenek; annyival inkább, mivel tsak a szom
széd Austriában is úgy a Vegyes Házasságok mint a RCatholicusok 
Házassági Pereik dolgát, az a Nemesek ítélő Széke (Landrecht) szokta 
elitélni; melly ítélő Széknek Tagjai, mind világi Tagokból állanak27 *— 
és igy a szólló követ, semmi ellenkező okát nem látja annak, hogy ha 
ő Felségének, s Magyar Diaeta böltsességének úgy fogna tetszeni; a 
dolog Magyar Országon is miért ne lehetne úgy? Végre

Ä Szfékes] Fejérvári Káptalan Követjének elől adására a szólló 
követ még azt jegyzi meg, hogy midőn az RCatholicusok és az Ó Hitüek 
egy része egy mással egyesültének, tsupán tsak az Isteni tisztelet mód
jára nézve, az egyik a napnyugotti, a másik pedig a napkeleti Rítust 
tartván meg; mind a kettőnek Dogmái egyéberánt mindenben ugyan 
azok és egyek. És igy minthogy az Egyesült Ó Hitüeknél, nem egy áta- 
lában fel óldozhatatlanok a házassági kötelék és ez nálok nem Dogma, 
ugyan az, a RCatholicusoknál is, szint változhatatlan Dogma nem lehet.

L onovics felel: hogy a római catholica vallás princípiuma nem csak 
subordináltatnék, de éppen elidáltatnék. A Carloviczi Érsektől kihez 
megy az appelláta, nem vitatja; de azt tudja hogy Magyar Országon 
nincs eset, melly a Római Pápa Ítélete elébe kerülne. A Tridenti Zsinat 
iránt felvilágosítást ád, hogy úgymond készen volt a határozás, melly 
azt tartá; ha valaki nős paráznaság miatt a házasságot feloldozhatónak 
tartaná, átkozott legyen. De a Velenczei követ átírván hogy a Napkele
tiek ezen esetből a házasságot mindég feloldozhatónak tartották, a 
Zsinat engedékeny volt bé vett szokásuk iránt, s megváltoztatta hatá
rozatát. Catholicusoknál arra hogy valami Dogma legyen, nem elég 
hogy a Sz. írásban foglaltassák, hanem szükség hogy a Concilium is 
annak hirdesse.

Azomban mind ez, mind az izenetnek következő pontjai, Horvát 
Országra nézve, a Horvát követeknek szokott ellenzésük mellet továbbá 
is meg, és helyben hagyattak28 s az izenet, mint már meg irtuk, April 
12-én a fő Rendekhez által küldetett.

A 16-ik 17-ik s 18-ik Áprilisi Kerületi üléseknek rövid resultatuma 
(feltartatván a bővebb leírást) a következő:

April 16-án, miután előtte való nap a füst pénz iránti pont úgy 
a mint van meghagyatott, a kilenczed kérdése jött vitatás alá, az ülés 
szép volt és érdekes, csak maga Szaboi.ts V[árme]gye nyilatkozott úgy, 
hogy a kilenczedet természetben meg akarja tartani. A redactiora,2'1 
melly a megváltást nem csak megengedi, sőt ajánlja is, de nem kötelezi 
voxoltak: Vas, Moson, Tolna, Szala, Bereg, Sopron, Marmaros, Fejér, 
Abauj, Gömör, Esztergom, Thurócz, Honth vármegyék és Horváth 
Ország. B orsiczky minden pótlék nélkül el engedtetni kívánta, a többi 
35 vármegyék, Jász Kun Hajdú kerületek, sőt a Clerus is a kilenczed 
megváltására nyilatkoztak, de a módokban elágazott a vélemény, egy 
rész (s ez volt idomzólag a nagyobb) kívánta az urbarialis föld tenutum-

27 Az örökös tartományokban a Landmarschall, ill, Landeshauptmann elnök
lete alatt évente négyszer összeülő rendi törvényszékek, amelyek eredetileg a 
nemesek és egyháziak ügyeiben ítélkeztek. A XIX. sz. első felében „Stadt- und 
Landrecht“ volt a nevük s városok felett, valamint büntető perekben is i.letékes- 
séget nyertek.

28 Az alsótábla ápr. 11-i, 40. országos ülésének hivatalos jegyzőkönyvét 1. 
J e g y z ő k ö n y v ,  T. k. 330. s köv. 1.

28 M o d i f i c a t io n e s ,  IV. art. 2. §. (8. 1.)
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nak egy bizonyos 8-ad, — 9-ed, — 10-ed részét pótlás gyanánt az urnák 
viszaadatni, egy rész pénz, más rész robot, más ismét szemmel való meg 
váltást ajánlt, — B é k é s  diametralis számvetéssel a szemes vagy pénz
beli megváltást kidolgoztatni, —  Z e m p l é n  több clavisokat megállapi- 
tatni, s a megváltás vagy természetben adás közt a választást a job
bágynak, ebemben a megváltás módjára nézve az úrnak adatni, —  B o r 
so d  a Jobbágynak optiót engedtetni, s a meg nem egyezés esetében a 
törvényhatóság által megállapitatni, —  S z a t h m á r  a kilenczedet, az urba- 
rialis korcsmáitatással felcseréltetni kívánják. A P r a e s id iu m  nem a meg
váltás ideájára voxolókat ősze, hanem a módokbani elágazásokat külön 
véve, a redactiot nyilatkoztatá többségnek, mire az ülés nagy zajjal 
eloszlott. Másnap úgy mint

April. 17-én hoszas vitatás volt hogy mi felett kellessék voxolni, 
végre igy állott a kérdés: redactio vagy reluitió?
Reluitióra voxolt a többség, 21 megye, Jász Kun, Hajdú kerület, Clerus 24
kétesen voxoltak .....................................................................................  8
redactióra ló V[árme]gye és Horváth O rszág ...................................... 17
jelen nem volt Vármegyék .................................................................  4
ismét a kétesen voxolók jővén kérdés alá, új voxoláskor A ndrássy (Esz- 
tergfom] mint praeses jelenté hogy 22 Megye van pro reluitione 24 pro 
redactione, a többieket ő nem tudja hogy számítsa, erre nehogy 
publico politicus kérdésbe bocsájtkozzanak, az ülés eloszlott, s April 
18-án a jelen nem volt Megyék által a többség pro redactione dőlt el.s"

Fel vétetik e a Resolutio,30 31 vagy bé váratnak a Megyék útasitásai, 
még eldöntve nincs.

April 17-én délután 3 órakor tartott elegy ülésben32 a Kir. terjeszt- 
vények tárgyában tett felírásra kóltt királyi válasz31 olvastatott. Semmi
ben sem kedvező, — a cholera iránti említést a felség nagyon kedvet
lenül veszi — úgy azt is hogy 3 hónap óta több nem történt. — 
A propositiókban kitűzött sorozatot meg tartani parancsolja, — de 
nyilván kijelenti hogy erős szándéka minden operatumokat fel vétetni, 
— s hogy az Urbariale, Juridicum és Contribfutionale-1 Comisariaticum 
után a Commerciale vétessék fel nem ellenzi. — A junctimba, 
regressusba meg nem egyezik. Kereskedési biztoság kineveztetését 
szükségesnek nem tartja — a felírás egyébb tárgyai iránt választ külön 
fog adni.

30 Az ápr. ló—18-i kerületi ülésekről olv. részletesebben 311. s köv. 1.
31 Az ápr. ló-i királyi leirat: Iratok, I. k. 195. s köv. 1.
33 Az ápr. 17-i, 42. elegyes országos ülés hivatalos jegyzőkönyvét 1. Jegyző 

könyv, I. k. 370. I.
2 0  K ossuth: O rszággyűlési tudósítások I.
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35.

a)
1833 április 12 
Kerületi ülés.

Say székesfehérvári követ beszéde a földesurak kereskedelmi és 
ipari monopóliuma ellen.

b)
1833 április 15 
Kerületi ülés.

Tárgy: [I.] A Jus fornicis kérdése. [II.] Vita a tárgyalások lassú 
előrehaladása fölött. [III.] A z Urbariale vitájának folytatása.

c)
1833 április 16, 17, 18, 19, 20, 21 

Kerületi ülések.
A kilenced és a robot kérdése. Április 17-én vita a szavazás

technikájáról.

a)

S á y  fejérvár városának követének azon beszédje, melly oly nagy 
lelkesedést gerjesztett, a szónoknak annyi dicsőséget szerzett, s végre 
mégis az aristooratiai párt erőlködése miatt (mint már 33-ik számú 
levelünkben megírtuk) sikert nem hozott,1 sommás foglalatban itt 
következik:

Ha a Jus fornicis nevezete alatt csak az értetődnék, hogy a földes 
úr maga határjában annyi boltot építhet a mennyi tetszik, s annak 
adhatja, kinek tetszik, nem szóllanék, de én ezen törvényeink előtt 
ismeretlen jognak más mivoltát tanúltam ki, s abból állani tapasztaltam, 
hogy az uraság megépítvén egy vagy több boltokat, azokat a többet 
ígérőnek olyan kedvezéssel adja haszonbérbe, hogy más tulajdon azon 
kereskedést vagy mesterséget nem űzheti. E szerint az úr már a keres
kedés, és mesterségbeli jogot is magáévá tévén, azt unadalmi jövede
lemmé változtatja (itt bizonyító esetet terjeszt elő). Könnyes szemek
kel tekintek én ezen uradalmi új jognak Magyar polgártársaimra nézve 
rettenetes következéseire: eddig a polgári gyermek négy öt évi sanyarú 
inaskodása, öt hat tiz évi fáradságot vándorlása után ezéhbe álíván, 
hol a megtelepedésre engedélyt nyert, mesterségét vagy kereske
dését békességben űzhette, abból háza népét táplálta, sőt néha erejéhez, 
és szerencséjéhez képest boldogította is, ezentúl ha ezen uj jog tör
vénybe megy, ideig óráig tartó alkukötésekre épült siralmas léteiét 
drága pénzen vásárolni kéntelen, nem magának és háza népének, hanem 
az uradalmi pénztárnak számára dolgozand, sőt nem győzvén a többet 
igérést, földön futóvá lesz, hová a sápadt ínség, s a kétségbe esés 
kisérendi. Óhajtanám, hogy a magyar nép ily számos, s a civilisatióra 
nézve elkerülhetetlenül szükséges részéről szóllván, törvényre hivat
kozhatnék, de miútán az 1723 :74. czikely a mesteremberek sorsát a

1 V . ö . 296. 1.
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kormánynak száraz, hideg szóval nevezvén önkényére bízta,2 hivatko
zom a Czéheknek a Helytartó tanács által közrebocsájtott czikelyeire, 
mellyekkel az ország törvény helyet, törvény gyanánt él, ezen articulu- 
sok 21-ke rendeli ugyan hogy faluban vagy mezővárosban mesterség- 
üzéshcz az uradalom engedőimét kell kérni.3 de hogy azt kialkudni, vagy 
árverés utján vásárolni tartozzék, arról említés sincs, a jus íomicisnak 
nevére, annál kevésbé magyarázatára törvényeinkben vagy törvényes 
ítéletekben egyébiránt sem akadok, azt tehát törvényes regale jognak 
annál kevésbé ösmérhetem, mivel az uradalom titkos vagy nyilvános 
helybenhagyásával sok helységekben a kereskedők és mesteremberek 
által épített csinos házak és boltok eléggé bizonyítják, hogy azon jus 
fornicis gyakorlásban nem volt, de nem is lehetett, mivel 20, 30 évvel 
ez előtt, ezen néposztály a czéhbeli just egymás között szabadon adta 
vette. Uj tehát ezen jog, s ha azt törvénybe szükséges emelni, ne szök
tessük bé egy két szóval, hanem legyen naplókönyvben nyoma azon 
fontos okoknak, mellyek azt tanácsolák, de ezen okokat azokra bízom, 
kik azt megállapítani kívánják, én természeti s hivatalos kötelességem
nél fogva ellensége lévén eme gyászos jognak, kártékony oldalait fejte
getem. Nem tudom azt megegyeztetni a közigassággal, mert miután a 
földes úr, a mester ember és kereskedő tanulására vagy megalapúlására 
segedelmet nem nyújt, mi lelkiösmérettel kívánhatja, hogy annyi szen
vedés, fáradság, s koplalás által szerzett csekély jövedelmét vele meg
ossza? Nem tudom azt egyeztetni a magyar nemzeti character diszével, 
mert miután az 1723 : 117. szerint a mesteremberek külföldről 15 évi 
adómentség kedvezésével hazánkba édesgettettek, nem felelhet meg a 
magyar nemzeti character a világnak, ha most, midőn megjöttek, gyer
mekeik magyarokká lettek, s annyira szaporodtak, hogy élelmöket a 
K[irályi] városokban minnyájan fel nem találván, hasznos munkásságuk
kal falukra is terjednek, jutalom helyet ily szokatlan zsaroltatásra, és 
rabszolgaságra kárhoztatnak. Nem tudom végtére megegyeztetni azon 
örökös országos panasszal is, hogy a kormány ezen szép országot 
colonia gyanánt használja, mert ha nem egyéb a Colonia, mint oly tar
tomány, mellvnek civilis industriája nincs, úgy ha valóban szándéka a 
kormánynak országunkat örökké colonia gyanánt használni, arra hat- 
hatósb módot nem nyújthatunk, mint ha a Jus fornicist törvénnyé tesz- 
szük, s az industriát rabbilincsre verjük. Mesterség és kereskedés csak 
a békesség, és szabadság szülőije, s hol ezeknek egyike elvész, ott 
amazok elfonnyadnak, mint falevél az ősz fagyán, én ugyan erősen 
hiszem: mindaddig mig a Nemzeti industriának nemzeti iskolái nem 
lesznek, mind addig mig a köz, sőt néha hivatalos társalkodásban is 
a mesterember, és kereskedőnek hitvány jött mentt ember lesz a neve, 
s a haza hasznával, s néha tán díszével is fáradt munkás kezekre szé
gyen, gúny s útálat biliege nyomatik, mig a magyar törvény az industriát 
a törvényre érdemesnek nem tartja, s a jus fornicis, és ahoz hasonlók 
törvényé lehetnek; mind addig nemzeti industriánk, nemzeti kereskedé-

2 A törvénycikk 4. §-a szerint az uralkodó hatalmában áll „collegiis opi
ficum vulgo cehis impertita privilegia pro exigentia necessitatis circumscribendi 
vel plane tollendi et abrogandi.“

3 A helytartótanács által 1813-ban 7262. sz. a. kiadott „Generales articuli 
cachales pro contuberniis et coetibus regni Hungáriáé“ nem 21., hanem 33. 
pontjában tartalmazza az említett rendelkezést: „a mezőségeken, hol ezéhek nin
csenek, akármelly mesterember a földes uraság engedelmével letelepedhetik és 
magánosán vagy felfogadott legények által is űzheti mesterségét.“

2 0 *
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síink nem lesz, sőt teljesen hiszem hogy ha a kormány ma le mondana 
a Coloniale systemáról, az iménti feltételek alatt távol legyen hogy 
nemzeti kereskedésünk támadna, sőt hazánk tovább is Colonia 
maradna, csak azon káros különbséggel, hogy elvesztvén az anya orszá
got, s annak apolgatásait, vagy idegen nemzet coloniája lennénk, mint 
Portugallusok az Angoloké, vagy épen az egész világé, mint déli szom
szédaink.4 Szólottám eddig mint a magyar polgároknak s az industriának 
törvényesen ide rendelt egyik szószóllója, engedjék hogy ejthessek egy 
két szót mint országos követ is. Ismételem tehát hogy a jus fornicis 
oily jog, mellynél fogva földes urak a mesterség és kereskedés várandó 
hasznát árendába adják; úgy de az árendás, maga erszényéből az 
arendát nem fizetheti, különben banquerott, hanem fizeti a jövedelem
ből az az annyival drágábban árulja portékáját, minél nagyobb az arenda, 
és igy az arendát fizetik a consummensek, tehát a szomszéd földes urak. 
polgárok és parasztok, és igy a Jus fornicis nem egyébb, mint az in
directa adó azon uj neme, mellyet némely földes urak a többi neme
sekre, a polgárokra és parasztokra vetnek, minden határ, és törvényes 
korlát nélkül, azon mértékben, mekkora a kéntelenség, melly szerint 
az országos közönség a vásárlásra nézve azon uradalom árendásaira 
szorul. Büszke volt eddig a magyar nemes, hogy adót nem fizet, kivévén 
mellyet országgyűlésen maga önként ajánlt, s a tiszta önkényei reá 
vetendő ezen adót elszenvedje? de a nemességnek számos magamnál 
bölcsebb követeit lévén itt tisztelni szerencsém, arról többet szóllani 
nem kívánok, s csak a parasztokról jegyzem meg, hogy ezen jog kárté
kony befolyása, kivált ahol királyi városok nintsenek, bármi nagy lelkű 
bőkezűséggel halmozott jótéteményeket is el fog nyelni s emészteni.

b >

(!.] Beszédjét hangos tetszés követé, s reája még a következő napok
ban is sok követ ur dicsérettel hivatkozott, s ekkor legalább oly közön
séges helybenhagyást támasztott, hogy nem csak a Jus fornicist ki
törölni, de a mesterségi, s kereskedési iparnak szabad gyakorlását is 
mindenkép biztosítani készek valának. — B e r n á t h  ker[ületi] jegyző e 
szerint feltevén a változtatott szerkeztetést, mindjárt csak azáltal is 
nagy resensust támasztott, hogy a redactiót, a királyi városokban való 
szabad kereskedésre s mesterségüzésre is kiterjesztette, még pedig 
hozzá tévén: hogy „sub poena cassationis totius magistratus“ amiről 
senki nem is álmodott, ezt némely követ urak annál nagyobb hibának 
tartották, mivel itt az Urbáriumban a királyi városok csak oly tekin
tetbe jöhetnek jobbágyaik iránt, mint más földes urak, s ennyiben a 
törvény minden említés nélkül reájok is tartozik, azon viszony pedig, 
melly a K[irályi] város, és város lakosa közt felforog, egészen másuvá 
tartozik, s könnyű lett volna e praemissis annak idejében az industria 
korlátlan szabadságát ide is kiterjeszteni, itt kivált e szerint meg 
említve csak kedvetlen vissza hatást szülhetett, s a praesidium engedé
kenysége hozzájárultával visszavitetvén a kérdés oda, váljon kell e az 
országos redactiót változtatni? — amint már megiránk,5 a többség 
szokás szerint a redactiora voxolt, s igy a Jus fornicis is megmaradt. *

* Törökország.
5 L. 296. 1.
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Vitatás közben, midőn a reactio nyilván mutatkozott
Balogh ezeket mondá: A monopóliumok eltörlésében igen libe

rálisok vagyunk, midőn azok önhasznunkkal nincsenek öszveköttetés- 
ben, ezéheket, vallásbeli, lelki monopóliumot, harmincz adót, loteriát 
s a t. igen készek vagyunk eltörölni, s miért? mivel minden monopó
liumot szörnyű igazságtalanságnak látjuk. Miért nem vagyunk tehát 
hasonlón liberálisok, midőn önhasznunkkal ősze kötött monopó
liumokról van szó? én pedig ilyennek tartok minden regálét, de itt ám, 
malomból, boltból, még a levegőből is monopóliumot csinálnánk. 
Azt mondják, proprietásba vág, hát az usufructuatio, kilenczed, dézma 
s a t. megváltása, mellyet csak reméllem meg nem tagadunk, nem vág? 
lehet e enélkül az urbáriumban engedélyt adni? Én azt tartom nem 
vétek egyes ember tulajdonába bevágni, midőn azt a Status tulajdoná
nak gyarapítása kívánja. Igen jól tudom én hogy ezen elvek sokak előtt 
nem kedvesek, de én azért lelkem megyőződését szabadon kimondom.

Erre Somsich megjegyzé, nagyon csalatkozik a szólló követ úr, 
midőn azt hiszi hogy szabad gondolkozású elvei közönségesen kedvesek 
nem lennének, mert az ő szivében legalább teljes viszhangra találnak.

Miután mint fellebb emliténk, a többség a redactióra voxolt, s igy 
a fornix szó is ben maradt, Gróf A ndrásy nyilván meg valja, meg nem 
foghatja, hogy lehet ezt most benn hagyni, miután harmadnap előtt 
közönséges volt az állapodás, hogy kimaradjon. Többen hasonló érte
lemben szóllottak, de hiába, — hiába szóllott N ovak is mint volt kerü
leti előlülő, s kifejté, hogy még az ő praesidiuma alatt, e részben minő 
állapodások történtek.6

[II.] A dolog váratlan fordulata sokakat mélyen megilletett, s a 
zajos tanácskozás azon tengely körűi forgott, mit kell a kerületi ülé
sekkel tenni, hogy igy ne menjenek. — Kölcsey jelenté, küldői nagy 
aggodalomban vannak, az országgyűlése lassú folyamatja felől, — s 
ámbár Bernáth ezen intésre, mellyet Paterna monita-nak nevezett, 
emlékezetbe hozá, hogy a törvényhatóságok, egyedül tulajdon érdekjö- 
ket hasonliták ősze a Küldötiségi redactióval,7 még is esztendőkig dol
goztak, itt pedig 52 vármegye 48 királyi város érdekeit kell ősze hasonlí
tani. — Császár még is azt válaszolá: hogy ha Szatmár vármegye követe 
kötelességének tartá kijelenteni, hogy küldői a tanácskozások folyama
tával megelégedve nincsenek, ő kéntelen kijelenteni hogy küldői a 
tanácskozások resultátumával sincsenek megelégedve. Ö a Circulusokat 
igy amint mennek, csak haszontalan idő vesztésnek nézi, s az 
Urbáriumra nézve inkább abban hagyatni véli. — Ezen elvet T orkos is 
pártolá, mivel úgymond a Systematicus munkákra nézve a Circulusok 
czélja t. i. a tárgyak kifejtése, már a megyei vizsgálatok által megelőz- 
tettek, s igy a nyilvánosság sem vesztene ha megszüntetnének, de 
N iczky (Vas) parlarnentaris tapasztalására épített adatokból indulván 
komolyan crősité, kedvesebb dolgot a kormánynak nem tehetnének a 
RR mintha megszüntetnék a kerületi üléseket. — Bencsik jelenti, az ő 
küldői szintén nincsenek megelégedve sem a folyamattal, sem a resulta- 
tummal (hangos kaczaj, mivel eddig nem igen győztek a liberalis idaeák, 
Nvitrát pedig legtöbbnyire nem lehet vádolni hogy ultraliberal is volna.)

“ Az ápr. 15-i kerületi ülésre vonatkozólag v. ö. Kölcsey, VII. k. 201. 1.
7 A megyék az úrbéri rendszeres munkálatot, a Proiecíum-ot, a Modifi- 

cationes-t és a jegyzőkönyvet nyomtatásban való megjelenésük óta tanulmányoz
hatták.
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De ott van minden baj, hogy a consultatio alatt, mindenik felül akarja 
szomszédját a liberalismusban haladni, a votisatiokor pedig (ez most 
szokás ellen nagyon sűrű) nem lehet az utasításban kitűzött elvektől 
elállani. Szentpály azt hiszi, ha a Bemáth által feltett módosításban 
foglalt elveket, a Praesidium disjunctive terjesztette volna a RR elébe 
voxolás végett, és nem in complexu az egész redactiót, a szóban forgott 
engedélyeknek nem kis része meg állott volna.

így nómellyek a Praesidiumot, mások a Jegyzőt vádolák, minek 
csúsztatott bé oly idegen elveket, mellyek határozásban nem voltak t— 
végre a pecsétet igy üté fel:

Petrovay: Minden baj ott fekszik: Aristocraták készítették az 
operatumot, Aristocraták discutiálták a vármegyékben, Aristocraták 
veszik fel itt, az Aristocratiának pedig természete hogy nem enged, 
mig csak a szükség vas pálczája nem kénszenti.

[III.] Ezzel tovább mentek a IV. art[icu]lusra — annak bevezetésé
ben azon elv foglaltatik hogy a mi földet a paraszt bír, az mind az 
úré,8 9 — éhez Bezerédy legalább azt kívánta hozzá tétetni quidquid 
terrarum Colonicalium, mert vannak nem urbarialis községek is. Böthy 
pedig egészen kihagyatni kívánta, nem akarja fejtegetni miért, de oly 
princípiumot rejt, mellyet ő kiküszöbölni akarna. — ebbe Rohonczy 
mindjárt bele kapott, hogy azon elv nem más, mint a földes úri tulajdon 
elve, mellyet ő fel tartani kíván. Itt szokottan, Philippicákkal állott 
volna elő, de Böthy kéré követ urat, ne fogjon reá semmit, a mit nem 
mondott, ne merészkedjen az ő szive rejtelmeinek fejtegetésébe. 
Characteristica vonás gyanánt ide tesszük, a mi ugyan később a kilen- 
czed kérdésében történt, t. i. Balogh a kilenczedet a feudalismus követ
kezésének állitá, mire Rohonczy azt feleié, hogy aki ezt állítja, az 
Gus'termannak és Piringernek tanítványa.6 — Erre Balogh, ki egyébiránt 
személyeskedésre nem szokott ereszkedni, többször látván magát 
Rohonczy által sértetve azt feleié: hogy ő Gustermant, és Piringert igen 
is olvasta, s igyekezett abból a mi jó magáévá tenni, a mi rossz azt el
kerülni s midőn ezt teszi, úgy véli, jobban megfelel törvényhozói külde
tésének, mintha azt hinné, hogy őtet Committensei csak azért küldöt
ték ide, hogy Verbőczynek kopott törvényét authenticálja. Biztossá is 
teszi követ urat, hogy a Jus publicumot nem oly rég tanúlván mint az 
érdemes követ úr, az elevenebb emlékezetében van!!

A füst pénz iránt10 D eák, Rohonczy világosan be kivárták tétetni 
hogy az ezüst pénzben értetik. —· Péchy azt tartá ez csak annyit tenne 
mint a nép adóját 1,300,000 ftal nevelni, — végre CsAPőnak azon figyel
meztetésére, hogy itt nem a pénzbeli szövetkezés11 hanem az úri jobbágyi

8 Cum omnis terrae proprietas ad dominum spectet et quidquid terrarum 
rusticus excolit, in origine sua ex concessione dominálj tamquam fonte proma- 
n e t. . .  (Proiectum 25. 1.)

9 Gustermann Anton Wilhelm (f 1823) cenzor, a Terézián,umban a közjog 
tanára, „Die Ausbildung der Verfassung des Königreiches Ungarn“ c. munkájá· 
val (1811, I—II. k.), Piringer Mihály udvari titkár, majd tanácsos Cd" 1840) pedig 
„Ungarns Banderien und desselben gesetzmässige Kriegsverfassung überhaupt“ 
(1810, 1816, I—II. k.) c. könyvével annak az aulikus iránynak a hívei, amelynek 
Izdenczy József volt a legismertebb képviselője.

10 A IV. art. 1. § szerint minden telkes jobbágy és házas zsellér census 
címén 1 ft-ot fizet a földesúrnak. (Proiectum, 26. 1., Modificationes, 8. 1.)

11 Adós és hitelező közt az ezüst- és papírpénz árfolyamának különbözeté- 
ből adódó viszony.
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viszonyok forognak fel — kivált DóKUsnak azon észrevételében, hogy 
a magyar törvény forintról beszélvén, ezüst forintnál egyebet nem is 
érthet, megnyugodtak, s maradt a redactio. — P.ETROVAYnak indítványa, 
aki jelenté, hogy küldői ezen aprólékos datiákkal nem sokat gondolnak, 
viszhangra nem talált.

c)

April 16-án a kilenczed kérdése forogván fel, minthogy annak 
resultatuniát már meg irtuk,12 ® tárgy egyébiránt is, a  mint P r ó n a y  nyil
ván emlité, kivált egy nagyérdemű hazafi (Gr. Sz. I.) által a legújabb 
időben, oly szivrehatólag van leírva,13 hogy ahoz valamit adni nehéz, 
csak torlottan kívánjuk a fel hozott vélemények egymáselleni fő okait 
megérinteni.14

A megváltás tétettvén fel anya amendement gyanánt, a fiók 
e.mendemeniok között főbbik volt az hogy a kilenczed megszüntetésé
nek pótlásául adja vissza a jobbágy 8-, 9-, vagy 10-ik földjét, ennek 
gvámolitására ily formán szóllott

Somsich: A természetben vett kilenczed legigazságtalanabb, mert 
adatik a miveit földből, a nélkül hogy a bé fektetett munka, s capitalis 
leszámitatnck, legegyiránytalanabb, mert mentői jobban iparkodik 
valaki, annál többet fizet, de a nemzeti gazdálkodás kifejtését is gátolja, 
példa erre, hogy egy pallérozott országban bizonyos festő szer mind
addig lábra nem kaphatott, mig belőle dézma kivantaték, s érette mind
addig temérdek ezerek vándorlottak külföldre, mig a törvényhozó test 
fel nem ébredt, s dézma helyet mérsékelt taxát nem szabott. Hát meny
nyi gabona vész el a dézmálás miatti rothadás által. Eddig keveset, vagy 
semmit sem adtunk, itt azon pont, mellyben megszaggatathatik a kaján 
bizodalmatlanság, mellyet a jobbágy szép búzáját látva érez, meg
gondolván hogy minden kilenczedik kalász nem az övé. A 9-ik földnek 
visza adásával való be váltást az javalja, hogy a jobbágy meg nyeri a 
munkát és magot, s hogy nem fog ura által kénszeritetni földeit, bárha 
azokat hasznosban tudná is használni, oly maggal vetni, mellyből 
kilenczed jár.

Ellene igy szóllottak: Bene: A nép azt nagyon terhesnek venné, 
s Csongrádabn hol 1160 telkes község is van, nagyon bajos lenne a 
végrehajtás. Palóczy: A paraszt most sem tud élni, hát akkor? könnyű 
purum domíniumban a kivágás, de a hol, mint Borsodban, egy nyóltzad- 
rész teleknek 6 földesura is van, nehéz. Mező Kövesd 282 telekből,
19,000 holdból áll, fizet öszesen minden datia fejébe 3627 ft-ot, vegyünk 
el tőlle 2000 holdat, mi fog következni? A Conscriptiobol15 (ezt Bemáth 
compingált hazugságnak nevezi) majd meglátják, hogy az országban 
mintegy 12 millió 500 ezer hold van a jobbágy kezénél, ennek '/a része 
közel 1 millió 600 ezer hóid, s ezt vennék el a jobbágytól? de mit is

V. ö. 304. f köv. 1.
13 A Hitel (1830) „Dézma“ c. fejezetében. V. ö. Gr. Széchenyi István: Hitel. 

Szerkesztette és bevezetéssel ellátta Ifj. Iványi-Grünwald B. Budapest, 1930. 
351. s köv. 1.

14 A bizottsági javaslat ajánlotta, hogy ahol csak lehet, a földesurak és a 
jobbágyok egyezzenek meg egy vagy több évre a kilenced fejében adandó 
gabona mennyisége fe'ől. (Modificationes, IV. art. 2. §., 8, 1.)

15 Az 1828-iki országos összeírás, amelynek iratanyagát az Orsz. Levéltár őrzi.
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nyerne a földes úr? egy universalis mérést, mellynek kölcségén két 
annyit is vehetett. — Bernáth: Hová vezet a kivágás princípiuma? oda 
hogy a 9-ik bárány az enyim, és igy elveszem a 9-ik juhot, majd követ
kezik a tized, a papbér, ezt mind kivágással szüntessük meg? mi lesz 
belőle? —· Pázmándy: A paraszt semmit sem vesz oly sajnosán, mint 
ha földjét elveszik, már elhatároztuk hogy az irtásokat, hogy a felületes 
legelőt el lehet venni, vegyük most el 9-ik földjét, s tegyük ezt mind 
együvé. A kilenczed intereshez hasonló, ezt megfizeti az ember, s csak 
ellehet, de ha felmondják a Capitalist, gyakran koldussá lesz. Jobb a 
különféle módokat mind ősze venni, s megengedni, hogy a jobbágy 
választhasson. —- Borsiczky: A kilenczedik föld kihasitásánál még a 
redactio is jobb, ez legalább nem zárja ki hogy jövendőbe (mint ő most 
kívánja) valaha elengedtessék a kilenczed, vagy legalább megváltathas- 
sék, ez elleniben örökre minden kedvezést elzár. Az ugar földbe vetett 
termésből, vagy a föld másodszori gyümölcséből (mint Benyovszky 
mondá: ha gabona hegyibe vet lóherét, gabonáját le aratja, lóheréje 
megmarad) kilenczedet nem ád, igy ezt is elveszti. A földmivelés 
industrialis Capitalis, melly ipar mellet 12 p[ro]centót is hozhat, de ha a 
Capitalist elveszem, vége az industrialis jövedelemnek, — nem tudja 
jó szemmel néznék é jobbágyaink a temerdek földmérőt, kik minden 
nyolezad telket méregetve járnának az országban. Ö akkor, midőn a 
Constitutivumról volt szó, több földet kívánt adni a jobbágynak, 
miért? mert nem élhet, s most még elvegyen tőlle, a kevésből is? Végre 
mondódott az is hogy az adó fundusa sértetnék, de erre nyomban 
következett a felelet: hogy a 9-ed, mellyet a jobbágy eddig is kiád, 
csakugyan nem adó fundusa. >— A ki vágást újabban is pártolá 
Majthényi (Bars) mondván, hogy a méréstől nem csak nem fél, sőt ez 
maga képes volna ötét a kivágásra bírni annyira óhajtja már egyszer 
papiroson látni a földet. A Capitalistol vett hasonlítás sem áll, mert 
a kilenczed nem Capitalis, hanem interessé az egész jobbágyi tenutum- 
nak. Azt elösmerik a RR. hogy a kilenczedlés eddigi módja rósz, elvenni 
legislatio útján nem lehet, mert tulajdon, surrogatum nincs, melly vólta- 
kép kipótolná, és igy más mód nem marad, mint kiadni a 9-ik földet, 
igaz hogy a másodhasznot elveszti, de engedjen az úr is, és vegyék a
10-ik földet (még ezeken felül van egy gyámok: bár mi mód váltatnék 
is meg a kilenczed, felmarad az alattvalói függés, de ha kiadja a 9-ik 
földet, szakad a kötél örökre, s a szegény jobbágy földére nézve az 
örökös gyámság alól ki szabadúl. — A resultatum tudva lévén,16 a többi 
vélemény árnyékolatit majd másszor — most tovább hogy igen messze 
el ne maradjunk).

Az Aprilis 17-én tartott kerületi ülést töbnyire azon kérdés feletti 
vitatás vonta ki hogy mi felett kellessék voxolni? van c a praesidium- 
nak jusa, a voxolásra kérdést tenni tel úgy, hogy a követek magokat 
ahoz szorosan alkalmaztatni kéntelenitessenek. D eák és V itéz álliták 
hogy ők magokat kérdések határába szoritatni soha sem engedik, ha a 
praesidium alternativa kérdést tesz fel, ők egy harmadára voxolnak, 
ha nekik tetszik. —· Erre Gróf A ndrássy megjegyzé hogy ez más sza
vakkal oda megy ki, hozzon e törvényt a többség vagy 52 felé oszoljon. 
—- B en y ov szk y  ugyan nem desperál a vélemények ezen harczában is, 
mert ez a tanácskozások természete, — de Prónay azt jegyzi meg hogy
ha valamely kérdés feltételében az egész test megegyezik, ahoz magát

L. 305. 1.
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mindenki köteles alkalmaztatni, de abban nem nyughat hogy a praesi
dium önkénye szerint feltett kérdéseivel paralysálhassa küldői akaratját.

Azon párt, mellvet világosság okáért a régihez szorossan ragasz
kodó, s mindég az úri jussok tulajdonát emlegető felekezetnek kívá
nunk nevezni, nyilvánosan oda dolgozott, hogy a kérdés több felé 
oszolván, a redactiohoz ragaszkodó 10, 12 vármegye tegye a többséget, 
— azomban P ázmándy nem akarja ugyan a diéta coordinatiojának kér
dését megelőzni, mindazáltal úgy hiszi, a voksolás nem egyébb mint 
a scrutinium surogatuma, s igy a kérdésnek oly tisztában kell állani 
hogy arra fejér, vagy fekete golyóbissal lehessen voxolni, e szerint tehát 
úgy állítatván fel a kérdés, reluitio vagy redactio, mi lett a voxolás 
resultatuma, múlt levelünkben szám szerint megírtuk,17 valamint azt is 
hogy a kétesen voxolók miatt másodszor is szavazásra kerülvén a dolog, 
az előlülő (Andrásy, Esztergom) csaknem publico politicus harezba 
hozta a RRket, mire nagy zaj támadott, minek Majthényi (Bars) az 
által vetett véget, hogy úgymond: oly ponton állunk, mellyen többet 
tehetnénk, vagy veszthetnénk mint akarunk —· 4 vármegye nincs 
j e l e n h a g y j u k  holnapra, tanácskozzunk magunk között, én készebb 
leszek a másik részhez átmenni, mint vagy egy törvényhatóság voxát 
compromittálni (ő maga követ társának a Consultatio alatt tett s ön 
maga által is újított kijelentése ellenére a redactiora voxolt). Erre a 
zajos ülés eloszolván18

A p r i l  18 -án  a kerületi E lölülő (Andrásy) azzal kezdé az ülést, hogy 
a kedvetlenségre vezethető publico politicus kérdés közben jötte miatt 
a töbséget tegnap ki nem mondhatta, kérvén a jelen nem volt követe
ket, hogy magokat ki jelentsék. — P rónay azomban nem ezen szem
pontból, mellynek feszegetése távol legyen, hanem csak azon törvény- 
hatóságok jelen nem létté miatt véli az ülést elhalasztatva lenni, s ezért, 
mivel ily fontos kérdésben, méltán meg kell minden vármegyét hal- 
gatni. -— A kún követ Illésy kérdésbe soha sem hozott voxához ragasz
kodik, — a H ajdú követ (Pély) küldői kiváltságainak taglalásába hosza- 
san béereszkedik s őket a K firályi] Városok elébe akarja helyezni, — 
mi ellen Koleda és Vágiiy erősen kikelnek. Uj, már e kérdésben har
madik voxolásra kerülvén a dolog a redactio mellett maradott a töbség.

Tovább menvén a tanácskozás több pontok változtatás nélkül meg
hagyattak19 azon pontból, mely igy kezdődik: E superius adducta s a t .  
azon záradék nulla facta dominio insinuatione seminare culpose neglexit 
kihagyattaték.20

Heves vitatásokra adott alkalmat azon §. melly a dézmálás módja, 
ideje, s a kilenczed behordása felől szóik21 Az e részbeli viszaélések ellen 
a nevezetes többség érzékenyen nyilatkozott. Arra nézve, ki tehet 
jelentést a véghez ment aratásról, az határoztatott, hogy nem az elől 
járók közönségesen, hanem minden ember fejenként. Arra nézve pedig 
hogy ezen jelentés után 24 óra, vagy három nap alatt legyen e

17 V. ö. 305. i.
IB V. ö. Széchenyi, IV. k. 373. I.
19 Ezek a pontok a kilenced beszolgáltatását szabályozzák.
20 A szöveg így szólt: A telki szántófö dből, amelyet a jobbágy vétkesen 

elmulasztott bevetni, vagy amelyet ura engedélyével kertté vagy szőlővé alakított 
át. kilencedet kell adni. (Modificationes, 8. s köv. 1.)

21 A javaslat szerint az elöljárók tesznek jelentést az: aratásról a földesúr
nak, aki három nap alatt kiveszi a kilencedet s ezt a jobbágyok ingyen beszállít
ják neki. {Modificationes, 9. 1.)
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kéntelen az uraság dézmáltatni? leginkább az alsó megyék által fel
hozott physical lehetetlenség miatt a többség oda ütött ki, hogy 3 nap 
alatt. — Sanctio gyanánt az 1802-ki 7. rendelésnél22 tovább a többség nem 
terjeszkedett. —· Végre szavazatra ment azon kérdés is, köteles e a job
bágy a törvényesen kin hagyott urasági dézmát bevinni, vagy szabad e 
azt minden felelet terhe nélkül kün hagyni? a többség ezen utóbbira 
ütött ki s az is végeztetett, hogy a jobbágy soha sem köteles a dézmát 
más határba szállítani.

April 19-én m ég  m in d ég  a v o lta k  e lő lü lése  a la tt Prónay legeléb b  
in d ítv á n y t tőn , h o g y  a papi t iz ed  k érd ése  a ju rid icu m b ól k iv é te ssék , s 
it t  p ertractá lta ssék , m ert ő az urbárium  álta l o ly  ca th ec ism u st akar fe l
á llítan i, m e lly b ő l a jo b b á g y  m in d en  ju sa it v ilá g o sa n  lássa, in d ítván ya  
el n em  fo g a d ta to tt.

A szollő dézma iránti pont,23 a redactio szerint meghagyatott, dézmá- 
lásra itt is 3 nap határidő szabatott, a Hegyallyára nézve az országos 
küldöttség tudósítása bevárattatni rendeltetett.

A kecskék és bárányok iránt a redactio ellen24 megváltás határoz
tatok, s ennek ára az April 20-ki kerületi ülésben a redactionalis 4 xrol, 
a Bánátban divatozó VU xra szállitatott. A méhek dézmája elengedte
tett. A többi aprólékos adózások, csirke, tojás, borjú s a t. iránt2·1 
Borsiczky, Böthy, Nagy és többen illetlennek tárták liberalisálni s 
voksaikat kinyilatkoztatni, ha más egyéb el nem engedtetett, a többség 
által 4 garas határoztatok egy egész telekre.26

April 21-én Török és Kajdácsy Előlülésök alatt a robott kérdésé
ben először a redactióban kiszabott mennyiség elfogadtatott, utóbb 
azon elv hogy természetben adassék ezen szolgálat, voxok töbségével 
megállapitatott, a következő pontra nézve pedig melly a robottok (csak 
robottok) bérbe adásáról szóll, némellyek a Zsidókat kirekeszteni 
kívánták, mások ezt az emberiségei ellenkező külömböztetést, kivált 
midőn azoknak polgárosítása forgand fel, elmellőztetni, s a kérdést az 
által kívánták el dönteni, szabatassék a robot váltságának bizonyos ára, 
s határoztassék az, hogy ha a földes úr természetben ki nem szedi a 
robottot, a paraszt ezen áron váltsa meg maga, igy a kibérlés, mellyet 
sokan embervásárlásnak neveztek, magában megszűnik. A többség ide 
látszatott hajolni, de a kérdés még el nem dőlt. Heves vitatások voltak 
az embervásárlás, és a 1. 9-us27 Hercules saruja forma „libere uti frui“ 
rendelése felett.28

April 22-én a Resolutio29 felvétetett,a Cholera iránt, mellyre nézve 
a Felség displicentiáját nyilatkoztatá, annyival inkább, mivel mint 
mondja operata prelo comitti indulsit, a RR felelni fognak azon érte
lemben, hogy a törvényeket feltartván, displicentiát nem érdemelnek 
s a sajtó kérdését is ab indultu regiminis fügni el nem ösmerik, de

22 A törvénycikk nyolc napot engedett a földesúrnak a kilenced kivételére, 
még pedig az aratás teljes befejezésétől számítva.

23 A 3. §. 1—5. pontja (Proiectum, 27. 1., Modificationes, 9. 1.)
21 A 4. §. szerint méh, kecske és bárány után ki enced illeti a földesurai. 

(Proiectum, 28. 1.)
23 Az 5. §. értelmében az egész telkes jobbágy évente két csirkét, két kap- 

pant és 12 tojást harmincán pedig egy borjút adnak a földesúrnak. (U. a.)
20 Az ápr. 18—20-i tárgyalásokra vonatkozólag v. ö. Kölcsey, VII. k. 209. I
27 Hármaskönyv I. 9.
28 Az ápr. 21-i tárgyalásokról olv. részletesebben 328. s köv. 1.
29 Az április 16-i királyi leirat. Iratok, I. k. 195. s köv. 1.
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felelni fognak úgy hogy ez további vitatásokra okot ne adjon, hanem 
csak just mentőleg áljon. A sorozatra nézve előbbi végzésük mellet 
nagy töbséggcl megmaradtak. A junctim ebemben voxok töbségével 
elesett. (Az ülés detailja következni fog.)

April 23:a> a kir. válasz feletti tanácskozások folytában elhatározák 
a Rek hogy 1. A Rescriptum azon princípiumát, mintha ezen orfszág] 
gyűlésén csak az operatumok vétettetnémek fel, el nem fogadják. 
2. Az idő mulasztás miatti szemrehányást halgatással el nem mellőz
hetik, úgy a rescriptumnak parantsoló hangon írott szavait is nagyon 
sérelmesen veszik. 3. Az előleges sérelmekre választ sürgetnek. 
•1. A kereskedésbeli biztosság eránt meg egyeznek abban, hogy ő Felsé
gével tractálhatnak. 5. Mind a 9 operatumot kívánják elvégezni. .Végre 
6. a diaetale diurnumok kérdését a jelen Országgyűlésre nézve most 
felvenni, úgy azt is hogy a nemesség részesitessék a fizetésben, igen 
nagy szó töbséggel, az pedig hogy egyedül a nemesség fizesse szinte 
szó töbséggel — a nélkül hogy a kérdés rendszeres voltát praeoccupál- 
nák — elhatározák.30

36.
a)

1833 április 22 
Kerületi ülés.

Tárgy: A feliratra érkezett királyi válasz megvitatása. Az elhalasz
tás és a sorrend kérdése.

b )

1833 április 23 
Kerületi ülés.

Tárgy: A királyi válaszfelirat fölötti vita folytatása. A junctim.
Vita a válaszirat egyes éles kifejezései fölött.

a)
April 22-én kerületi ülés. Elölülők Török és Kajdácsy. Napi Rend: 

a Királyi válaszra adandó felelet.
Az ülés 11 órára volt hirdetve, mert conferentiát akarának előbb 

tartani, de utóbb ez elmúlt s az ülés 9 órakor kezdődött,1 minek az lön 
következése hogy az ülés eleje (Cholera kérdése) a nyilvánoságra 
nézve elveszett. A RR e részbeli határozásukban figyelmüket kiter
jesztették a Királyi válasz azon kifejezéseire is, mcllyben szemrehányó- 
lag említetik: hogy ő felsége a rendszeres munkák felvételére való kész
ségét a többi közt az által is bebizonyítván hogy az operatumokat ki- 
nyomattatni megengedte; az ország gyűlésének cholera alatti nem tart- 
hatását mindenki elösmerni kéntelen, kit nemzetünk tulajdoni őszinte
sége lelkesít. Ezeket egybcnfoglalva azt válaszolandják a RR hogy

a)  Innen a bekezdés végéig külön lapon, ugyanattól az idegen kéztől, amely a 25. szám utolsó bekezdését
is írta.

30 Mindkét kerületi ülésről részletesen a köv. számban.
1 Mint Kölcsey e mondja naplójában (208. 1.) a konferencia Hertelendv 

kívánságára alakult át mindjárt a tanácskozások kezdetén kerületi üléssé.



3 1 6 1 8 3 3  á p r i l i s  22 .  k e r ü l e t i  ü l é s

szemrehányást ugyan ő Felségének tenni nem akartak, sem szándéká
nak jóságát kétségbe nem veszik, mindazáltal újólag is kijelenteni 
kéntelenitetnek, hogy az ország gyűlése elhalasztásának, a törvényeink
ben megszabottakon kívül semmi más törvényes okát el nem ösmer- 
hetik, s midőn a törvényekhez ragaszkodnak, sem a nemzeti őszinteség 
ellen nem vétettek, sem feddést nem érdemlettek. Azt, hogy az operatu- 
mok kinyomtatása a kormány engedelmétől függött volna; mind azért 
mivel a sajtó jusa nemzeti tulajdon, mind azért mivel különösen az 
országgyűlési iroványok kinyomtatásának szokása, és gyakorlása is a 
kormánytól soha sem függött; szintén el nem ösmérhetik. Ezen egész 
kérdést mindaz által csupán óvás képen kívánják megütni, mert nem 
czéljok ercszbeli vitatásokra ez úttal alkalmat nyújtani. A Prelo 
committi indulsimus kifejezésben többnyire igen megütköztek, mivel 
nem hitték hogy a toll hirtelenkedéséből bé csúszott kifejezés lenne.

Következék a sorozat kérdése, mellynek felette minthogy már igen 
ki van merítve, csak röviden kívánt voxoltatni a Praesidium, de meg
előzőleg

B e z e r é d y  ily formán szóllott, van még ezelőtt egy része a királyi 
válasznak, melyet halgatással elmellőzni nem lehet. (Olvassa azon pon
tot: Ita nobis conscii — s a t .  — respondisse, — mellyben a felség 
neheztelését tudatja a Rendekkel, hogy a jelen országgyűlésen, melly 
csak egyenesen a systematicus munkák felvételére hivatott ősze,2 a le
folyt három hónapok alatt a RR. sem ő felsége atyai jószándékának, 
sem az 1830 : 6. t[ör] vénynek meg nem feleltek.)

Ezen sorokban oly szemrehányás, oly roszallás fekszik, mellyet 
felelet nélkül hagyni anyival kevésbé lehet, minthogy Király és Haza 
előtt van reá mit felelni. Azt hogy ezen diéta oly kirekesztőleg lett 
volna vagy lehetne az Operatumok visgálatára rendelve, hogy más 
egyebet bármi sürgetős lett légyen is, fel nem vehetnénk, sem az 
1830 : 6. t[ör]vényből, sem az országgyűlése természetéből következtetni 
nem lehet. Minő szándékkal, minő tárgyak vétettek fel, ismételni nem 
szükség de azok mind olyanok, mellyek a jövő tanácskozásoknak alap
ját vagy megvetik vagy biztosítják. Midőn niind azon akadályokkal 
küzdenek a RR. mellyeket a 40 éves elhalasztás okozott, inkább dicsé
retet, mint szemrehányást érdemelnek, hogy azokat mindjárt elején el
hárítani igyekeztek. S kérdi, ha annak, mit eddig tettek a RR a Király 
kedvező resolutiók által már foganatot szerzett volna, van e a hazában 
valaki ki nem áldaná a RRket? Hogy az ország gyűlésének még fenálló 
coordinatiójában oly sebességgel, mint egy dicasterium, haladni nem 
lehet, azt ő felsége maga sem tagadhatja. Ezen szemrehányást tehát 
lelkiösméret szerint nem érdemiették a RR, s azt szerényen megérinteni 
szükségesnek ítéli.

Ezen eléadást Ν τγ.ζκυ (Vas) támogatá s itt látja helyét megütni, 
hogy azon 1807-ki felírásban, mellyre a Felség hivatkozik, az Ország 
Rendei bölcs elélátással feltartották, hogy az operatumok felvétele 
alatt, ha szükség lesz, más egyebet is felvesznek.3

D udraviczky G y á m o k  g y a n á n t m egem líti, h ogy  ő u gyan  el nem  
ö sm érh eti, h o g y  k irek esz tő le g  ez, va g y  am az végre  leh essen  a d iétá t  
szor ítan i, d e akár m ire, fő tárgya  az o rszá g g y ű lésén ek  m in d ég  a sére l

2 Comitia haec revisioni operatorum svstematicorum destinata sunt. (Íratok, 
I. k. 196. 1.)

3 Az 1807. október 30-i feliratot 1. ez. országgyűlés írásai-ban, 404. s köv. 1.
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mek orvoslása, s az 1791 : 13. czikelyből nem ismérhet az ország oly 
diétát, mellyben csak a Kir. előadásokat kellene felvenni.

Ezeket mindnyájan helyeseknek ösmerék, de minthogy a resolutio 
végén a kérdésnek ismét elő kell fordulni, akkorra halasztották.

Következett a sorozat kérdése.
K ölcsey: Verbőczy szerint a királynak jusa van előterjesztést 

tenni, s a nemzetet megkérdezni tetszik e? ha tetszik megáll, ha nem 
tetszik nem áll. Itt ez utolsó eset van. Jónak látták a RR azt hogy nem 
tetszik a királyi eléadásokban felállított sorozat, mert elállóit az 1825-ki 
állapodástol, mert a Sanctio iránti záradék aggodalmat szült.4 A kor
mánynál van az eloszlatás jusa, ő tehát semmi esetre sem veszthet, akár 
mily rendel vétetnek is fel az operatumok, de a nemzet részén van a 
veszteség, s nékie biztosítást kell szerezni igyekezni, hogy amit kíván, 
annak felvétele el nem marad, ő az elébbi felírás mellett marad.

B alogh: A mit régen tudtam, abban ezen kegyes (mert máskép 
nevezni nem szabad) királyi rescriptum által még inkább megerősittet- 
tem, hogy t. i. minél alaposabbak az ország kivánati, azoknak elő
terjesztése a kormányt annál inkább ingerli a tökéletes megtagadásra; 
melly állapot bennem viszont oly reactiót szül, hogy az országnak 
igazságon épült, s a kormány által megtagadott kívánságait annál el- 
szántabb álhatatossággal kivívni igyekezzek. Ugyan is, ha ezen Rescrip- 
tumot tekintjük, találunk e benne csak egy szótskát is, melly elhitetné 
velünk, hogy nemzetünkre derülni kezd valahára azon boldog idő, melly
ben a kormány, a nemzettel egyetértőleg kezet fogván, ön érdekjét, a 
nemzet érdekjeivel összekapcsolni kívánná? És ha igaz az, a mit hinni 
akarok, hogy Ö felsége minden operatumokat bé kíván még ezen a 
diétán fejeztetni, akkor a dolog érdeme nem a sortul, hanem az ígéret 
szent teljesítésétől füg, de más részről senki sem hiteti el velem, hogy 
az ország képviselői, kikből utasításainknál fogva a Nemzet lelke szóíí, 
ne ösmernék inkább az országnak segítséget kívánó bajait, és igy az 
operatumok felvétele sorának is elsőségét, mint a kormány, ki el lévén 
a végrehajtó hatalom által foglalva, más ország fővárosából tekinti 
nemzetünknek valóban nem legboldogabb sorsát. Tudom azt, hogy sok
szor a kormány diplomatiai cselszövényei ellen a viszontorlás szabá
lyainál fogva, ismét tekervényes utakon külömbféle fogásokkal élni 
kelletik, de a magyar nemzet nyiltszivüségével inkább megegyezik, 
hogy Koronás fejedelmével őszintén, és szive mélyében gyökerezett 
érzelemből szólljon. Mondjuk meg tehát, hogy az általunk felállított 
sor és junctim szóra bennünket főkép a kormány iránti bizodalmatlan- 
ság és a kir. előadások kétes értelme vezérlettek, melly aggodalmunkat 
c jelen, minden kivánságinkat kereken megtagadó királyi válasz nem 
csak szét nem oszlatja, sőtt nőttön neveli. Tudnék sokat, és talán 
fontossat is felküldött Representatiónk támogatására előhozni, de itten 
már nem kölcsönös capatitatiorol, hanem alkudozásról van szó, én pedig 
meggyőződésemet alkura bocsájtani nem kívánván, felírásunk foglalat
jánál most, és máskor is, és örökké álhatatosan megmaradok.

B enyovszky: A sorozat megállapítását tették a RR a haza java elő 
mozdításának ösztönéből, mcllyről a Felség egykor azt mondotta

4 A királyi propositiók meg'epő rendelkezése (Iratok, I. k. 5. 1.), hogy az 
országgyűlés az úrbéri és jogi bizottság munkálatainak megtárgyalása után ter
jessze fel szentesítésre határozatait, támasztotta annak idején az aggodalmat, 
hogy a többi javaslatra már nem fog sor kerülni.
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spargite spiritum hunc verum genium tutelarem patriae.5 Meg emlékez
tek a RR hányszor mondá ő felsége, hogy minden örömét, boldogságát 
a nemzet szeretetében találja, s hogy törekedését mindég a nemzet 
kivánságihoz fogja mérsékleni, referte Domini Status salutem a Rege 
et amico vestro igy szóllott 1792-ben6 s valóban ha ezekre megemléke
zem, s ezen resolutiót nézem, alig tudom hinni hogy egy kéz irta légyen. 
De úgy hiszem azon nagy lélek még mindég megvan. 1825-ben is kedvet
len volt az első resolutio,7 annál kedvezőbb a többi, most is igy lesz, 
ha a RR alázatosan, de mindég álhatatosan megállanak. Nem szükség 
ismételnem hogy ha ön magok hasznát néznék a RR inkább adnának 
elsőséget a Juridicumnak, mert birtokos nemesek, és igy pereik is van
nak, magok vesztenek tehát, de a közjónak tulajdon hasznukat alája 
vetik. Midőn a kormány oly erősen ragaszkodik a maga rendjéhez, félő, 
hogy mind fel nem vétetik, mert ha fel, mit változtat hogy mellyik az 
első. Maradok az előbbi állapodás és sorozat mellet.

Z meskáll utasításánál fogva a királyi propositiókban fel állított 
sorozatra voxol. A junctimtol hogy elestek a RR nem igen bánja, ő abba 
nagy erőt soha sem helyhezett, mert inkább kíván egy kis jó törvényt 
haza vinni mint semmit, ellenben erőt helyheztet a kormány s nemzet 
közötti birodalomba, s remolli, hia itt engednek a RR, a legjobb fejede
lem az előleges sérelmekre nézve kedvező válasszal fog meg
örvendeztetni.

B ene  a Sanctio záradéka iránti aggodalmat ezen királyi válasz által 
megszüntetve látja. Az 1825-ki álhatatosságtol vett példa nem áll, akkor 
sarkalatos törvény megsértéséről vala szó, a sorozat kérdése még csak 
nem is gravamen. Néki utasításában volt a Publ|ico~] Politicumot 
kívánni első helyre, de kívánsága elhangzott, most a Resolutio értelmé
ben voxol.

N ovak: Néki is hasonló utasítása volt, s ha diétánk eddigi folya
m atát tekinti, megyéjének satisfactiója lehet, hogy a diéta elszerkez- 
tetését előlegesnek tartá. A RR által felállított sorozatra vezető okok 
nem csak állnak, de a resolutió azokat még erősiti, mert a kereskedési 
tárgynak elsőségét áltlátván a kormány, annak negyedik helyen fel
vételét ajánlja. A szólló követ az előbbi állapodástol soha el nem áll.

P a i .ó c z y  hasonló értelemben szóll. A törvényhozói köteleségek 
közt elsőnek nézi azt hogy a polgárok physicus létté biztositassék. 
Kereskedés szüli a társalkodást, az intellectualis erőt, ez vagyont, ekkor 
kell törvény melly azt megoltalmazza. A Vagyonosságot jó törvény 
magában fogja követni. Lehet háborús idő is, lehet áldozatra szükség, 
mert a háborúra három dolog kell: pénz, pénz, és pénz.

N iczky (Vas) Nem akarja feszegetni az 1825-ki állapodástol való 
elállás okozta e ezen resolutiót, ő legalább soha sem fog capacitálódni 
hogy az elállásra elég ok volt. — Justii pedig nem is kételkedik hogy 
ezen elállásnak következése a jelen resolutio. Mindketten az elébbi 
állapodás mellet maradnak.

5 1792. június 26-án mondotta Ferenc király a rendekhez intézve szavait: 
„Spargite spiritum hunc velut verum patriae genium tutelarem inter concives 
vestros“. (Az országgyűlés Jegyzései, 125. s köv. 1.)

6 Referte domini status et ordines concivibus vestris. . .  salutem a rege et 
amico vestro, referte sanctam illam promissionem, quod memor semper nuncu
patae per me fidei legum sim futurus fidelis custos et exequutor. (U. o.)

7 Az 1825. november 9-i leirat az országgyűlés írásai közt, 86. s köv. 1.
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Szentpály hasonló értelemben voxolván, ámbár Szathmár vármegye 
követével a diplomatiai járatosságban mérkőzni nem akar, mind az 
által meg nem nyughatik abban hogy a kormánynak minden esetben 
lenne jusa a diétát kénye szerint eloszlatni; s azt tartja: a különös 
végre öszehivott országgyűlését, csak a tárgynak befejezése után lehet 
eloszlatni.

Az előbbi sorozat mellet voxoltak még: Bács, Gömör, Tóina, (4-ik 
helyro a juridicumot), Sáros (mig ellenkező utasítást nem kap, az előbbi 
diétáié conclusumot tartja utasításának), Zemplén, Komárom (ha a 
Comissariaticumot második helyre el nem fogadnák), Abauj, Szeréin, 
Hont, Győr, Nyitra, Baranya, Trencsin, Zólyom, Szabolts. És igy ösz- 
vesen 25 megye.

A Juridicumra voxoltak: Árva, Csongrád, Posega, Verőcze, Arad, 
Liptó, Krassó, Nógrád, Szepes, Heves, Ung, Gsanád, Marmaros, Bereg, 
(a négy munkát együt) 14.

A Commissariaticumra Somogy (4-ik helyre a publico politicumot) 
és’ Pe,sth. Minden órán várja utasítását: Veszprém. A voxolás előtt 
kiment: Esztergom. A többiek tudtomra nem voxoltak.

Az E lölülő jelentvén hogy Sopron vármegyének egyik követe 
(Niczky) haza utazott, a másik (Nagy) beteg, kérdi, lehet e voxát Írás
ban elfogadni, vagy meg kell tudakoztatni? Felelet: nem lehet, s nem 
kell, csak szóval lehet bent az ülésben voxolni.

Következék a junctim kérdése: melly azonnal egyszerűen voxra 
bocsájtatott. A voxoláskor eltávozások, külömböztetések, feltételezések, 
voxolni nem akarások jöttek közbe, én tehát a voxokat hitelesen 
jegyezni nem valék képes, az Elölülő úgy mondá ki a többség akaratját: 
hogy a junctim meg ne maradjon,8

b)
April 23-án kerületi ülés: Elölülők a voltak. Napi rend a királyi 

válasz iránti tanácskozás folytatása.
B alogh: Engedelmet kérek hogy a tegnapira visza megyek. A junc- 

timra nézve három felé ment a voks, ezen mystificatiónak véget kell 
vetni, s ha eldől a junctim, legalább okát kell adni: miért állunk el, 
mert azt nem gondolnám hogy attól, a mi oly sok viták, és elmesurló- 
dások után határoztatott, egyedül ezen mindent megtagadó, s inkább 
parancsoló, mint a törvényhozó hatalmat felező hangból írott, s nagy 
részint a semmi felelet terhétől nem tartó ministerium éles pennájából 
folyt rescriptum miatt elállni, és igy minden szép, és a legboldogabb 
jövendővel kecsegtető reményeinket merő füstté általváltoztatni akar
nánk? Én részemről ezen elállásnak okát adni nem tudom, de gyenge 
értelmem úgy áll a Tekintetes] Rendekhez mint 1 : 1000, azért kérem, 
méltóztassanak támogató okokrul gondolkozni, külömben megáll az 
hogy olyat végeztek a T tekintetes] RR mellyről a Királyi resolutio azt 
mondja hogy in publicae rei detrimentum vergit.9

A sztalos azon okát adja, hogy ő Felsége most megszünteti azon 
aggodalmat, mellyet a propositióknak azon záradéka szült, hogy az

8 V. ö. Kölcsey, VII. k. 209. 1.
9 A leirat szerint több munkálatnak iunctim való felküldése szokatlan és „in 

summam diaetalium negotiorum remoram publicaequc rei detrimentum vergeret“. 
(Iratok, I. k. 197. 1.)
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urbárium, és juridicum iránti végzéseket sanctio alá kívánta, pedig ezen 
aggodalom volt a junctimnak eredete.

B enyovszky: Meglehet hogy ezt gondoltuk s mondtuk is, de diplo
máiké nem mondottuk, s a junctimnak csak azon okát adtuk hogy 
elválaszthatlan szoros kapcsolatban van a 3 operatum. Ezen kapcsola
ton pedig azon aggodalom megszüntetése nem változtatott. Az tehát 
nem elegendő ok.

H ertelendy: Okot igen bajos lenne találni azért egyeztető mód 
gyanánt javalja, áljának azokhoz, kik a junctimot csak a Sanctióra 
értették.

T örök m in t E lő lü lő  je len ti, h o g y  a ju n ctim  e le sé se  nem  is é r te tő d 
h e te tt  m ásk én t, m in t ú gy , h o g y  a san ctióra  m egm arad.

N iczky (Vas): Ez a diéta eddigi természete szerint magában értető
dik, hogy végével sanctionáltatnak minden hozott törvények, ámbár 
én a Concertatiónak jövendőre ellene leszek, erre különös óvás nem kell, 
de arról volt a szó hogy resolutio végett is csak junctim fogjuk ft lter
jeszteni, ettől állottunk most el, és igy a logica ezen filumán a dolrgbol 
ki nem megyünk. Hanem azok kik a junctim ellen voxoltak, gondoskod
janak támogató okok felől.

Ezen értelemben a junctim mellet, és junctim ellen voxoló felekezet 
között, hoszas szóváltás folyt. A junctimtol lett elállásnak előhordott 
okai többnyire az A sztalos által felhozott néző pont tengelye körül 
forogtak, mellyet

B'EZerédy bővebben úgy fejtegetett, hogy a junctimnak egyenes czélja 
csak ugyan nem egyébb volt mint az hogy azon Operatumok, mellye- 
ket a RR felvétetni különösen óhajtottak, a törvénykötésből ki ne ma
radjanak, ezen czélra vezető eszköz gyanánt választatott azon mód, hogy 
resolutio végett is csak junctim fog a ki tűzött három munka felterjesz
tetni; Most ezen czélra nézve megnyugtatást szerez a királyi válasz, 
minthogy a két első propositio után kívánt sanctiotol eláll, s a Commer- 
cialénak negyedik helyüt, de a többi operatumoknak is felvételét bizto
sítja, és igy a kívánt czél elérésére választott előbbi eszközhöz tovább 
ragaszkodni nem tartják a Rendek szükségesnek. Ezt annyival inkább 
fel lehet hozni, mivel nem a RR. állottak el előbbi vezér elvektől, hanem 
ö  Felsége a propositiokban kitűzött munkállódási sortol.

Dókus emlékezteté a Rendeket, hogy a Marmarosi követ által fel
hozott indító ok ugyan a felirásban mondva nem volt, de volt támogató 
ok gyanánt mondva a Fő Rendeknek, s most azon aggodalom megszünte
tését a junctimtol lett elállás okául fel lehet hozni, miután a többség 
(ellenére ugyan a szólló követnek) csakugyan elállott a junctimtol.

így folytak a vitatások, egymást unszolták a felek, hogy adják okát 
a junctimtol lett elállásnak. —- Szinyey kijelenté hogy ő hár mennyire 
törje is a fejét okát adni nem tudja, mert a junctim alapja volt a 3 mun
kának elválaszthatatlan kapcsolata, ez most is csak úgy áll, és igy nincs 
egyéb hátra mint megvallani hogy három hónapig hibában volt a RR. — 
N iczky hozzá tévé hogy az Urbarialénak első helyre lett tételét nem 
kévésé eszközlé a junctimbol vett azon ellenvetés, hogy ez csak ugyan 
biztosítja a Commerciale felvételét is, — B orsiczky pedig azt monda 
hogy miután az első felirásban azt állították fel a RR hogy ha csak 
együt nem vétetik fel a három operatum, materiam legis haurire non
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possunt,111 most már vagy azt kell mondani, hogy possumus, okát adni 
miért, vagy megváltani hogy mea culpa, hibáztunk.

A sztalos újra szóll, hogy az instructiók változtak, néki nevezetesen 
azon utasítása jött, hogy se junctim, se sorozat nem áll, hanem a királyi 
eléadás sora áll. Van e neki jusa küldőitől kérdeni, miért? s van e jussa 
a törvényhozó testnek tőle kérdeni hogy miért?

P alóczy : Én a junctim mellett maradok, de azokat, kik vélem egy 
értelemben vannak, kérem ne sürgessék most szerfelett a támaszokokat, 
még hátra van az országos ülés, tegye fel a Jegyző Ur, majd meg látjuk 
azok kik minket le voxoltak, hogy füszerszámozzák meg végzésöket, én 
gyenge értelmem szerint mindég impugnálni fogom.

P ázmándy miután a dolog mostani fekvését practice, s alkalmazta- 
tólag kifejté, úgy vélekedett hogy a mit a többség elegendő oknak lát, 
azt elegendőnek kikí elfogadni tartozik. — A sztalos szerényen meg- 
jegyzé hogy oly kifejezések, mint a Borsodi követé csak meghasonlásra 
vezetnek, —· D ubraviczky a haza szent nevében kéré a RRket igyekez
zenek ezt eltávoztatni. Ö ugyan maga részéről a sorozat, és junctim közt 
oly szoros kapcsolatot lát, hogy vagy áll a junctim, vagy a sorozat is 
eldőlt! i— G r . A ndrássy ki egyébiránt magános véleményét félre téve 
utasításánál fogva a junctim mellet van, azt tartá, azon ok, hogy a mos
tani helyzetben már elegendőknek nem látják a RR mind azt mi a junc- 
timra vezérlétté értelműket, elegendő. Tisztelettel szólván talán azt is 
lehetne mondani, hogy az előbbi töbség, melly resolutio végett is junc- 
timot kívánt, nem tudta ennek elegendő okát adni. Végre a vitatásoknak 
igy szakasztá végét

Péchy: Meglévén a tegnapi végzés, mind ez csak idő töltés, mert 
a junctimtol elálló többség, a felhozott okokat elegendőknek fogja 
találni, az el nem álló kisebb szám pedig semmi némü okokkal sem lesz 
meg nyugtatva, a többségnek pedig csak ugyan engedni kell.

Tovább menvén tehát a tanácskozás rendjében első szóllott
K ö lcsey : Fájdalommal látja hogy a kir. reseriptumban szemrehá

nyások vannak, miért az országgyűlését oda nem tartozó tárgyak felvé
telével czéltalanúl késleltetjük. De miket vettek fel a RR? az ország 
legfőbb sérelmeit, mellyeknek a Kir. reseriptumbol lett ki maradása 
ismét új sérelem. ígérnek ugyan a kir. válasz végszavai jövendő fele
letet, de épen ez az, a mi kivánatinkkal ellenkezik. Miért említők sérel
münket a kir. előadások előtt? nem azért e, mert igen nagy távolságban 
követik azon eléadásokat, mellyekkel együtt sok évek előtt felterjesz
tettek? íme azon kir. eléadások maga idejében mindég tanácskozásba 
vétettek, törvénybe mentek, teljesítettek, a sérelmek pedig új meg uj 
előadásokkal kiszórhattak, s több egymás után kihalt embernyomok 
elenyésztével is nem tekintve nem orvosolva, súlyaiknak egész nyomá
sában fenmaradtanak.

A Nemzet szentnek nevezé a koronát, mert annak ideájával a 
Nemzeti nagy egyesület legszentebb alapjait kötötte együvé. Azért a 
Koronának a nemzet érdekeitől külön szakasztott jusai nem lehetnek. 
A polgári alkotvány feltételei alatt nyugszik a Korona, mi ennek minv- 
nyájan tagjaivá születtünk, honnan tehát e nagy külömböztetés, melly 
az eléadások, és sérelmek közt tétetik. A törvény egyformán kötelez 
kormányt és nemzetet. Mikor nem teljesítettük mi, a mire magunkat 
törvény által ajánlottuk? határoztatott katonaság? megadtuk, kivette- 10

10 I r a to k ,  I. k. 162. 1.
21 Kossuth: Országgyűlési ^tudósítások I.
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tett az adó? behajtottuk. ígértünk segedelmet? megfizettük. De im 
század óta kívánjuk Erdélyt egyesitetni s egyesítve nincs, — kívánjuk 
az országot kiegészíteni, — kiegészítve nincs, — kérjük a só tárgyát 
országgyűlés elébe adatni, — mind hasztalan, — s még mennyit említ
hetnék! Lehet e a dolog ezen helyzetében bennünket vádolni hogy sérel
meinket felírásunk homlokára teszük, s hogy ez által ez országgyűlés 
ezélja ellen cselekszünk? Képviselői kötelességünk teljes érzetében kell 
tehát ismét a királyi felség előtt fellépnünk, s nyíltan elmondanunk: 
hogy sérelmeink hátratétele által polgári alkotványunkat, a Fejedelem 
s nemzet közötti kölcsönös szövetséget látjuk megsértetni, s aggodal
munk e miatt annál nagyobb, mert a kir. írásban e jelen országgyűlés 
egyedüli czéljának az országos munkálatok mondatnak. De tehetünk e 
róla, hogy előleges sérelmeink iránt nyugtató választ a közelébb múlt 
két országgyűlésen sem nyerhettünk? s mivel sérelmeink egyike t. i. a 
rendszeres munkák vizsgálata valahára 40 év után vitatásba vétetik, a 
többieknek feledékenségbe kell húllaniok? Polgári alkotványunk hason
lít a sok sebbel borított testhez, hiában gyógyítasz meg egy sebet, a 
többi nem kevésbé égő fájdalommal fog kínzani. Ismételjük azért fel- 
terjesztésünket, mert minden esetre tudnunk kell már egvszer mit 
remélhetünk? tudnunk kell várhatjuk e azt, a mit kívánni jusunk van? 
tudnunk kell nintsen e ideje széjel nézni az eszközök között, miket az 
alkotvány természete, s világos törvényeink hasonló esetben nyújthat
nak. Ez az én értelmem, nem könyörgök, hogy azt pártfogolni méltóz- 
tassanak, nem kételkedvén hogy a haza boldogságát egyformán hordjuk 
sziveinkben, melly haza ha nem boldog, boldogokká mi sem lehetünk.11

Dubraviczky: Az 1790 : 13. just ád, és köteleséget is szab kormány
nak, nemzetnek, mi magunk kötelességét teljesítettük azért sérelmein
ken kezdeni is jusunk lett volna, e részben vétkeznék, ha Szathmár lel
kes követének szavaihoz valamit adni akarnék. De azt mondják, más 
egyebeket is vettünk fel. — Mennyünk végig: a diarium? ki vévén a fő 
RRket kik tovább is ezen anomáliában leledzenek, még két három tag
ból álló küldötség is ezen kezdi munkállódását. — Újság? Úgy tartom 
ha ezen kérdés resultatumával mi nem vagyunk megelégedve, a kor
mánynak oka van megelégedni. — Honi nyelv? ez oly szent ügy, mely- 
lyet vétek nélkül halasztani nem lehetett, s miért vádoltatást nem vár
hatok. — Királyi lakás? nem hiszem hogy leghívebb ragaszkodásunk 
ezen jelét szemünkre hánhassák. — Vallás? erre feleljen meg a közlel- 
kesedés, én nem pirongatást, de megelégedést reméllek a hazától.

P ázmándy: A Szathmári követ beszédének resultatuma az, hog> 
kérjük ő felségét újólag, hogy előleges sérelmeinkre nézve mi hamarébbi 
kegyes válaszával bennünket megörvendeztessen. A kereskedésre nézve 
kért szomszéd tartománybeli biztoságra nézve meg mondhatjuk, hogy mi 
ezt azért kértük, mert ezen utat a tarifák megállapítására könyebbnek 
látjuk. Végre azon óvást, hogy ha ő felsége valamelly oly elvet el nem 
fogadna, melly miatt az előbbiek is ingadoznának, a systematicus mun- 
kálódás természeténél fogva is fel kell a visza léphetés jusát tartani, 
ismételnünk szükséges.

Benyovszky a kereskedési biztoságra nézve is aggodalomnak látja 
okát a K[irályi] válasz azon szavaiban „pro nostro populorum amore

11 V. ö. Kölcsey: M in d e n  m u n k á i,  VI. k. 114. s köv. 1., azonban ápr. 22-i 
dátummal.



KIRÁLYI VÁLASZ, ELŐLEGES SÉRELMEK 323

sanctione donatum“12 mert ez a független magyar nemzet törvényeinek 
sanctióját más nemzetek érdekjének látszatik alája vettetni. Egyébiránt 
azt hiszi, ha ő felségétől azokra, mellyeket felterjeszteni részint a sarka
latos alkotvány sérelme, részint a Nemzet köz óhajtása kötelességé 
tett; kedvező kir. válasz jövend, valóban megfeleltek a RR az ország 
várakozásának. Különösen megütközik a szólló követ azon szavakba 
„pro munere nostro regio praecipientes“ls ha hogy a RRnek parancsolni 
lehet, még pedig a törvényhozó test másik fele parancsolhat, úgy a 
tanácskozás szabadsága, függetlensége kétségbe vonatik, s a törvény- 
hozás ideájával ősze nem fér. A regressusra nézve azt tartja, ha már a 
junctim eldőlt, ez sem álhat.

Borsiczky: Én csak azt látom, a kormány systematisált rendet 
csinált magának hogy vegye el tőlünk az initiativát. Előbb az volt a sys
tema, adjatok katonát s a t., ha megadták, haza mehettek. 1825-be már 
háború nem volt, kibúni teljeséggel nem lehetett, nagy nehezen legalább 
reá mentünk hogy felterjesszük a sérelmeket, most irtunk, előre tettük, 
még csak nem is feleltek, el utasítanak ad graecas calendas. Én azt 
tartóm, ha becsületes embernek írok, s ő nekem levelem elejét elhagyva, 
csak a végére válaszol, ez bizon nem igen nagy becsület. Pedig nagyon 
csudálkozom hogy a ministerium ennyire törekedik az initiativa elvé
telén, ha maga körül tekintett volna, ezt nem cselekvé. XVIII. Lajos 
Chartájában,14 az initiativa jusa a kormánynak volt adva, mi lett követ
kezése? mutatja a Júliusi revolutio, bizon drágán megfizette a kormány 
hogy a nemzet jusait elvenni törekedett. A Praecipientes szóból az kö
vetkezne, hogy csak azt lehet felvenni, mi végre a kormány egybehívja 
az ország rendéit, igy a sérelmekre soha sem kerül a sor, mert nem 
hiszem hogy a ministerium valaha a sérelmek orvoslása végett hívjon 
ősze bennünket. Azomban jöjjön csak közbe egy franczia olasz háború, 
nem tér el maga a minisztérium a kitűzött czéltol? mindjárt itt lesz a 
resolutio, hagyjátok abba az operatumokat, adjatok katonát. Azt veti a 
K[egyes] rescriptum szemünkre hogy semmit sem csináltunk; Ha sérel
meinket úgy veszik, mint Bécsben szokták, hol azokat nugae dietales 
névre méltatják, úgy igaz nem sokat tettünk, de nem hiszem hogy a 
ministeriumon kívül ezt más ilyennek venné.

Még sokan szóllottak, csak nem minnvájan erősen kikelve a 
rescriptumnak éles szavai ellen.

M adocsányi a z t  m o n d á : fe le s  a  tö rv é n y h o z á s  ju s a  k e t tő n k  k ö z ö tt ,  
h a  n é k ü n k  d is p l ic e n t iá já t  je le n t i  a  k o rm á n y , m i is tu d t á r a  a d h a t ju k  
e lé g e d e tle n s é g ü n k e t, h o g y  fe l írá su n k  e lső  u to ls ó  p o n t j á r a  fe le lt , a k ö 
z é p s ő t n em  is o lv a s ta .15

A Conclusumot már megírtuk,16 a felírás javallata rostállatjának 
alkalmával még bővebben meg Írjuk.

ιϊ A királyi leirat feleslegesnek mondja bizottságok útján kereskedelmi tár
gyalásokat folytatni az örökös tartományokkal, mivel ezekben az uralkodónak 
teljes hatalma van megvalósítani mindazt, amiben „mutuo consensu coalitum ac 
per nos pro nostro populorum.. .  amore sanctione donatum fuerit“, {hatok, 
I. k. 197. 1.)

13 A leirat befejező részében buzdítja a rendeket, pro munere nostro regio 
praecipientes, hogy munkájukat odaadóan végezzék.

14 XVIII. Lajos (1814—1824) 1814. június 4-én adta ki chartáját
10 V. ö. Kölcsey, VII. k. 210. s köv. 1.
16 V. ö. 314. 1.

21*
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Aprilis 24-én meg lévén már állapítva hogy a diétáié diurnumokat 
ezen orsz. gyűlésére a nemesség fizesse, az határoztatott hogy ez csak 
„in forma benevoli oblati“ történik, a jelen esetre egyedül, és igy azon 
kérdés, hogy a kik személy szerint tartoznak megjelenni, mikép részesi- 
tessenek? az országgyűlése coordinatiojának systematica felvételére 
való. Továbbá oda dőltt a többség akaratja, hogy nem concurrentialis 
pénztárból, hanem minden megye külön fizesse a maga követeit, s a 
diurnum mennyiségét itt kell elhatározni, (a mint is a szokott diurnumot 
megállapították,) mert tartani lehetne a diíformitástol, s ha valameliy 
megye különösen lejjebb szálitaná a napibért, most midőn az nem megy 
az adózó erszényéből, ez rósz szint vetne az Országra.17 — Folytaták az 
urbáriumot.

37.

a)
1833 április 23 

Kerületi ülések.
Tárgy: További vita a királyi válaszirat feddö és parancsoló kifeje

zései fölött. A válasz megszerkesztésére küldöttség alakul.

b)
1833 április 23, 24 
Kerületi ülések.

Tárgy: Az országgyűlési napid íjak kérdése.

c)
1833 április 21, 24, 25, 2ó 

Kerületi ülések.
Tárgy: A z l Tbariale folytatása. A robot, a favágás, urbarialis 

vadászat s a kézmívesek szolgálatai.

a)
Még néhány vonás a 23-ik Áprilisi Kerületi ülésből:

A szomszéd tartományokkal való kereskedési alkukötéssek végett 
kért biztoság iránt ő felsége úgy nyilatkozik: hogy a kereskedésre nézve 
kölcsönös egyezéssel a minő állapodás történik, s ő felsége sanctioja 
által megerősitetik, annak az örökös tartományokban végrehajtására 
teljes joggal, s hatalommal bir, s azért a tartománybeli küldötségek 
kinevezésére szükség nincs.1

Ezzel többnyire megelégedtek a RR s feleletjökben sokan megérin
tetni kívánták, hogy ezen kérelmet nem azon szempontból tették a RR 
mintha kétségbe akarták volna ő felségének az Austriai örökös tarto

17 Az ily értelemben megszerkesztett törvénycikk-tervezet: Iratok, 1. k. 
214. s köv. 1.

1 V. ö. 323. 1. 12. jegyz.
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mányokra nézve telj hatalmú kormányát venni; hanem csupán a dolog 
könyitése tekintetéből, s azért mivel ezen kereskedési kötések a Magyar 
Nemzet, és nem a Magyar király, hanem Austriai Császár között köten
dők. ‘— Bezerédy ugyan nem lát elegendő okot a kéréstől való elállásra, 
mert a Cseh királyai, Austriai fő Herczeggel a magyar törvényhozás 
utján nem tractálhatunk, — N ovak pedig kérni akará ő felségét, hogy 
a német tartománybeli Rendektől várt segéd intézeteket már most 
maga vegye eszközlésbe.

A többi kérdésekre nézve még igy szóllottak
Palóczy: A z engedelmesség, és függés köztünk mint egyes polgá

rok, és királyunk közt áll; de egészen más a törvényhozói viszony. Itt 
kölcsönös tractatusrol van szó, ha egyik rész parancsolni akar a másik 
nak, vége van a függetlenségnek, melly nélkül törvényhozó test fel nem 
álhat. Ha már kedvezést nem adott ezen kir. rescriptum, legalább új 
sérelmet ne okozott volna, pedig azt okoz; midőn állítja, hogy ő szabja 
meg határát annak hogy mit vegyünk fel. Ez az initiativa jusának 
sértése, s e részben Trencsin és Szathmár V|arme]gye követeinek elő
terjesztéseihez ragaszkodva, beszédét azzal végzi: sürgetőleg kell kérni 
a királyt, halgassa meg már valahára igazságos kivánatinkat, nem lehet 
néki hűbb tanácsadója mint maga a nemzet, s nem ismérheti jobban 
a magyar nemzet kívánságát, mint a magyar diéta által. Ha leszállunk 
a Tyrolisi postulat landtag állására,2 oda van a magyar szabadság.

D óktis kívánná a felírásban kifejteni hogy az eddig felvett dolgok 
az országgyűlése czéljátol el nem távoznak, s hogy reánk, de a kor
mányra nézve is veszedelm es lenne, úgy ki szabni előre a felveendő 
tárgyak határát, hogy azon túl terjedni ne lehessen.

N ovak: Azt tartja hogy ha a Rescriptum parancsoló hangon Írott 
szavaira a RR nem felelnének, nem ismernék jusaikat, nem teljesíte
nék kötelességöket. Az előleges sérelmek iránt a kérést nem csak újítani 
kívánja, de hozzá adni, hogy a királyi válasz homlokán vártuk volna 
eziránt a resolutiót, minden esetre a követeltség azt kívánja hogy most 
is a felírás homlokára tétessék a kérelem újítása.

B. Sztojka a parancsolatokat nem csak kedvetlenül veszi, de el sem 
is fogadja, mert azzal corelatioban áll az engedelmesség, s ha engedel
meskedni tartoznak a RR úgy minek jöttek ide.

Ezek szerint miután mind a diéta elhalasztása, s a sajtó szabadsága 
iránti óvás, mind az előleges sérelmek, sorozat és junctim, mind a 
kereskedési alku biztoság, mind a viszaléphetés, s a kir. válasz feddő, 
vagy parancsoló kifejezései iránt megtörtént az állapodás, Fekete kerü
leti jegyző (a többiek betegek,3 s azért az Úrbéri munka folytatására 
felkiáltás utján Palóczy surrogáltatott Nótáriusnak) April 26-án felol
vasta az intézet javallatát .felolvasása után nyomban Petrovay azon 
indítványt tévé: hogy a munkát szépnek, de igen is kimerítőnek találja. 
A RR határozása az volt, hogy csak per summos Apices válaszolhassák, 
ne hogy újabb feleletet, s vitatásokat okozzanak, azért Deputatiót 
kíván az izenet kidolgozására neveztetni. Péchy hasonló értelemben 
szóllván kívánná az izenetet alkalmaztatni a végzésekhez, — a cholera, a 
junctim nem úgy van feltéve, a mint határoztatott — a Jegyző ur kimél-

3 Az osztrák tartományok rendéit csak azért hívta össze időnként az ural
kodó, hogy az adóra és katonaállításra vonatkozó kívánságait tudomásul vegyék 
és elfogadják.

3 Beteg volt ekkor Kölcsey is.
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lése tekintetéből is jobb ha küldötség neveztetik, mintha munkája itt 
vitatásba jő s egészen elesik. Melegen folytak a vitatások, egyik rész 
úgy vélekedett, hogy miután a Jegyző úr megbizatott, s ő munkáját el
készítette s fel is olvasta, megsértése nélkül nem lehet a dictatura alól 
elvonni, hanem le kell dictáltatni, oda haza fontolja meg jól kiki, s ve
gyék közülésben rostálás alá. —  Somsicpi különösen azt mondá, nem 
szereti a deputatiókat, mert Curiatus voxal jőnek az ülésbe. A másik 
rész ellenben egész illendőséggel ugyan, de megmaradt a Deputatio 
kívánása mellet, leginkább azt hozván okúi, hogy ezen izenettől füg a 
diéta további rendje, folyamatja s itt maradása, s hogy kívánnák a 
hoszas publicus vitatásokat kikerülni. — Balog h  Somsichnak azt feleié 
hogy a Curiatus vox iránti aggodalmának véget lehetne vetni, ha azok
ból neveztetnék a küldötség kik ellene vannak, mert ellenségei lévén a 
Curiatus v.oxnak, azt kerülni fogják. — F e k e t e  ki jelenté hogy ő, a köz 
ügy forogván kérdésben, minden személyeségtől távol van, s néki a 
küldötség csak kedves lehet, de betegeskedése miatt engedelmet kér, 
hogy részt benne nem vehet. — C zindery  ugyan tiszteli ezen szerénysé
get, de azt indító oknak nem veheti , külömben ellenkező esetben ellen
kező következést is lehetne húzni. Végtére csak ugyan küldötség nevez- 
teték tagjai ezek: Borsiczky, Dubraviczky, Justh, Pázmándy, Niczky 
János, Szalopek, Palóczy, Dókus, Bernáth, Vásárhelyi, Novak, Desöffy, 
Busán, Sághy kanonok, Illésy kún követ, Posfay, Kritske városi követek 
a nótáriussal (kinek betegeskedése miatt, munkálódásukat harmadnapra 
halasztották) s a kerületi elölülőkkel. Az ülés végével K otsi H orváth 
újra indítványba hozá a dictaturát legalább a deputatio részére, állitván, 
hogy a mi köz ülésben felolvastatott, ahoz jusok van a tagoknak, de indít
ványa újra is elesett.

b)
A diétáié diurnumok kérdése,4 melly Április 23-án s 24-én intézteték 

el, e következendő alakban áll:
N iczky (Vas) Nem akarja „per excerpta“ felvenni ezen kérdést.
Somsich: Nem látja hogy ez „per excerpta“ történnék, nincs itt 

organicus rendszabásrol szó, ennek helye lesz majd a Systematicum 
Operatumban, hanem csak ezen egy esetről, a mostani diétáról, s úgy 
hiszi az illendőség, igazság, törvény, elélátás kívánja a kérdésnek to- 
vábra nem halasztását. Ne mondhassa 8 millió ember, hogy még csak 
felvenni sem akartuk. Küldői s/4 kívánnak viselni.

Bezerédy: A z ő küldői egészen. Ez oly fényes igasság mellyet támo
gatni nem kell. Niczkynek válaszol hogy ő maga is megegyezett hogy 
a magyar nyelvet s a t. fel lehet a systematicum Operatumon kívül 
venni, s csak ezt nem lehet e?

Kocsi H orváth kívánná előbb a királyi válaszra felküldeni a fele
letet, úgy önkéntes indúlatbol felvenni. — D ubraviczky szerette volna 
a 4-ik propositio idejére halasztani. — Justh elébb a nemzet és fejedelem 
közötti kérdést eldöntetni, — D ókus sem a kir. propositio, sem az ope
ratum, hanem a régi dietalis szokás következésében kívánja felvenni.

4 A királyi propositiok negyedik pontja felszólította a rendeket, hogy 
tanácskozzanak, miként lehetne, tekintettel az országgyűlés várható elhúzódá
sára, mentesíteni a jobbágyságot a követek napidíjának terhétől. Az ápr. 16-i 
leirat, szemrehányólag megemlítve az országgyűlés késedclmeskedését, megújí
totta a felszólítást. (Iralok, I. k. 5., 197. s köv. 1.)
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Azt hiszi könnyebben fogunk lehelni, ha ezen kérdés, a közönséges 
kívánság szerint elfog dőlni. Küldői most felét, jövendőben az egészt 
kívánják viselni. B orsiczky jelenti hogy küldői már most is csak magok 
viszik a diurnumokat.

Voxolás útján igen nagy többséggel eldőlvén hogy a kérdést mind
járt fel kell venni, arra nézve, ha váljon kell e a nemességnek ezen fize
tésben részesülni vagy nem? oly közönségesnek nyilatkozott az állapo- 
dás, hogy ezen kérdés egészen elmellőztetett, s csak a felett voxolának, 
egészen vagy egy részben viselje e a Nemesség. A többség azt végezte 
hogy egészen. Csak maga N[eme]s Beregh Vármegye volt a ki sem
mit sem akart fizetni.

A Praesidium  je len ti, ezen  v é g z é s  a latt: h o g y  a n em esség  fize ti e 
je len  o rszággyű lési k ö v e tek  d iurnum ait, é r te tő d n ek  m ind  azok  k ik et  
a törvén y  n em es n év  a la tt ért: p ap ok  m ágn ások  s a t.

K. H orváth: így tehát el kell törülni az 1647 :13.,5 1715 : 47.6 czikelyt.
B orsiczky: Itt nincs arról szó, minő clavis szerint állapitódik fel 

jövendőre a princípium, hanem csak in forma subsidii absque nectenda 
in futurum consequentia.

Justii: Már most el kell dönteni, ki fogja a diurnumokat meghatá
rozni, s miként fognak a követek fizettetni, minden megye a maga 
követjét, vagy köz pénztárból? vigyázni kell oda ne menjen a dolog 
hogy ki megy olcsóbbért, vagy ingyen? s ez által a követi méltóság 
csökkenjen, a függés kisebedjék. Thurócz regnicolaris pénztárból 
kívánja.

Komlóssy: Az hogy a nemességre valami teher róvassék tárgya sem 
lehet a dietalis tanácskozásnak. 8 : 1741. ő ellene mond a végzésnek.

H urtelendy felel: a végzésnek kiki engedelmeskedni tartozik. Gr. 
A ndrássy pedig dcclarálja hogy ezen ellenmondást küldői részéről el 
nem fogadhatja.

P ázmándy in d ítv á n y t te sz  h ogy  a diurnum  m en n y iség e  azon n al m eg- 
h atároztassék .

N iczky támogatja, — ha a törvényhatóságokra bízatnék, kedvetlen 
külömböztetések erednének, pedig ha most midőn nem az adózó 
erszényéből jön a diurnum, lejjebb szállitanók, mit mondana a nép ezen 
nagylelkűségről, a mellyet nem gyakorlottunk, mig a szegény adózó 
fizetett. Ez sokkal messzebb vágó tekintet, mintsem hogy a megyékre 
bízni lehetne a meghatározást. Volna egy nagy kérdés: t. i. azok kik vi 
officii személyesen itt vannak részesitessenek e? de ezt megelőzte a 
RR. bölcsessége, midőn azt határozá, hogy csak in forma subsidii, a 
mostani országgyűlésre tesz rendelést: Nem ellenkezik ez az 1741:8. 
törvényei, mert annak lelke nem más, mint az, hogy a kormány adó alá 
soha se vethesse a nemest.

M arczibán: Igazságtalanságnak tartja, hogy más vegyen részt a tör
vényhozásban, s más vigye a kölcséget. Az ingyen menéstől nem tart, 
kívánná hogy a parlamentaris élet azon fokára fejlődnénk ki, nagyobb 
függést a diurnumok miatt el nem ösmér.

5 Az 1647. cvi 134. te. szerint a megyék és a főurak képviselői nem köte
lesek hozzájárulni az országgyűlési követek kö tségeinek fedezéséhez.

8 Az articulus értelmében a megyei követeket a királyi propositiók előter
jesztésének napjától kezdve napidij illeti meg, amit a megyék vetnek ki, még 
pedig azon főpapok és mágnások birtokaira is, akik nem képviseltetik magukat 
az országgyűlésen.
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O cskav hogy a kinek nagyobb fizetése, nagyobb a függése vagy 
becsülete el nem isméri. Tehernek nem tartja, hanem törvényes köte
lességnek az épen most tett határozást, mert a követ küldés suroga- 
tuma a személyes megjelenésnek, pedig midőn kiki személyesen jelent 
meg a diétán, ki viselte a kölcséget?

P ázmándv subsidiumnak hallván neveztetni, -— minthogy nálunk 
a szótol gyakran sok függ — subsidiumnak eddig pedig csak a hadi 
segedelem nevezi etet, ő inkább liberum oblatumnak nevezné. (Ez elfo- 
gadtatik.)

B orsiczky a némellyek által szóba hozott Concurrentionalis eassára 
nézve megjegyzé, hogy midőn egy megyének követe csak annyi voxal 
bir, mint a másiké, nem lehet kívánni, hogy egyik a másikért fizessen.

Szavatolás végett kérdésbe tétetik: A z országgyűlése vagy a tör
vényhatóságok határozzák e meg a diurnum mennyiségét? 35 szó, 8 
ellen: Az országgyűlése. — A törvényczikkelybe7 a kir. városok is bé 
fognak foglaltatni.

c)
Már most visza menyünk a kir. válasz feletti vitatások által közbe 

szaggatott Úrbéri munkáltaiba,8
April 21-én a Robott kérdése9 előfordulván Somsich ugyan kijelenté, 

hogy ő a robottot hazánk egyik főbb szerencsétlenségének tartja, mind- 
azáltal azon két kérdésre: hogy a robot napiszámja megálljon e, s a 
jobbágy természetben tartozék e a robotot leszolgálni úgy mint a re- 
dactioban van? a többség igennel felelt, s a redactio meg maradott — 
Császár a munka megváltására voxolván igy szóllott: vox clamantis in 
deserto.

Következett azon pont: melly a robotnak haszonbérbe adásáról 
szóik10

N iczky (Vas) Nem szeretné megengedni hogy csak magát a robot
tot árendába lehessen adni, holmi kereskedőnek, ki azt terhes fuvarra 
használná.

K. H orváth indítványt tesz megyéje helyzetéhez képpest hogy 
szántásra két jobbágy fogjon ősze. Egyébiránt embernek nem ellensége 
csak azért mivel ember, hanem úgy tartja, mig van oly nép osztály, 
melly a társaság czéljaival ellenkezik, ezt mindaddig mig ezen társaság 
elleni helyzete meg változik korlátolni szükség; a zsidókat cltiltatni 
kívánja hogy ember kéz munkáját kibérelhessék.

Benyovszky igasság, s nemzetiség tekintetéből tiltatni kívánja, hogy 
keresztény, magyar ember a maga jobbágyait Zsidónak arendába ad
hassa. Azt is kívánja hogy a robottot csak földmivelésre lehessen fordí
tani, s ne oly munkára mellyet a magyar paraszt nem tud, s hová indu
latja sem vonja. — Elleniben

Császár a robot bérbeadását emberkereskedésnek tartja s kerek- 
dcden eltöröltetni kívánja, s inkább azt tétetni, hogy ha természetben

7 Iratok, I. k. 214. s köv. 1.
8 V. ö. 314. s köv. J.
9 A javaslat szerint az egész telkes jobbágy évi 52 napi igás vagy 104 napi 

gyalog munkával tartozik, a házas zsellér évente 18, a házatlan 12 napi kézi
munkával. (Modificationes, IV. art. ő. §.)

10 A Proiectum szerint a földesúrnak szabadságában van a robotmunkát 
akár saját hasznára fordítani, akár bérbeadni; az utóbbi esetben „illi per quos 
hi labores praestari debent, praecedentiam prae aliis obtineant“. (29. 1.)
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nincs az úrnak szüksége a robotra, maga a jobbágy tartozzék bizonyos 
itt megszabandó áron megváltani a munkát, j— Ezt támogatja V ásár
h ely i, nem kíván keresztény, és zsidó közt külömbséget tenni, egyik 
úgy csigázza a szegény jobbágyot mint a másik.

D ubraviczky, H ertelendy, Szusits magát a robottok kiárendálását 
cltörleni kivánák, — Pázmándy akár az eltörlést, akár a megengedést 
positive törvénybe tétetni károsnak vélné, hanem úgy hiszi a váltságbér 
meghatározása által, mint Császár javallá, az egésznek eleje vétetik, 
így vélekedtek Somsich, Bene, Nagy, Csepesányi és Madocsányi is, ki 
az eddig szokásban volt 10, 20 xr váltságot11 kívánta meghagyatni.

A Zsidókra nézve D ubraviczky és D okus úgy vélekedtenek hogv 
ezen megszorításnak itt helye nincs, más nemzetek a zsidók emancipa- 
tiőjárol gondoskodnak, s ezen kérdés nálunk is csak elő fog fordulni.

Bai.ogii még azt teszi hozzá: hogy ki az embert tiszteli, az közötte 
külömbséget nem tesz, bár szakállt hord, bár fejét leborotváltatja. Robot- 
tot kiarendálni Sclavenhandel, csak dolgot lehet ki arendálni, ember 
pedig nem dolog.

Ellenben La Motte. Z mkskáll, Komlósy a 1 : 9-ushoz12 ragaszkodva 
álliták hogy a robot kiarcndálásának eltiltása belévág azon sarkalatos 
törvénybe hogy a nemes a maga jószágát tetszése szerint használhatja. 
— Komlósy igy okoskodott: ha napszámost pénzért fogadni nem ember
vásárlás, az sem az, midőn pénz helyett bérül telket adok. La M otte 
állítja hogy a liberális ideáknak egy átalján ő is barátja (nagy kaczaj), 
de meg nem foghatja hogy lehet a jobbágy robotját rabszolgaságnak 
nevezni. Ezek excentrica idaeák.

P rónay tiszteli a hallott lelkes előadásokat, de Magyarországon 
embcrvásárlást cl nem ismér. Más miveltebb nemzeteknél, mint Prussiá- 
ban, alig van egy pár éve azon rabszolgaság eltörlésének, hogy ura enge- 
delme nélkül a jobbágy fia leánya házasságra nem léphetett, hogy mes
terséget nem tanulhatott, mig úrának ingyen 4 évig nem szolgáit,13 ez 
Magyarországon sohia sem volt. Egyéb iránt a Császár javallatához 
hozá áll.

Kotsi H orváth (Balognak válaszúi): Ha nem ösmerném tiszta gon
dolkozását, hazafiságát Bars Vármegye lelkes követének, azt lennék 
kéntelen hinni, hogy ellenem intézett mondásának flosculusával csak a 
diariumot akarta gazdagítani. De én azt legéretlenebbnek tartanám, ki 
az emberiség jusainak tisztelésében, az erkölcsiséget, miveltséget mérő- 
serpenyőbe nem vetné, ezt értettem én a Zsidókról szólván. Egyébiránt 
újabban is megjegyzem, hogy mondását csak hazafiságának akarom 
tulajdonítani.

Balogh: Én annyira tisztelem Veszprém Vármegye nagy érdemű 
követjét, hogy valóban nem tudom hogy jutok ezen philippieához.

A kérdés eldöntése másnapra maradván14

" A gyalogos napi robot vaksága 10, az igásé 20 krajcár volt.
12 Húrmaskönyv, I. 9.
1:1 111. Frigyes Vilmosnak a jobbágyság földhözkötöttséget megszüntető, 1819. 

jan. 18-án kelt rendelete, 5. §.
14 Az úrbéri kérdés tárgyalásának következő napja azonban nem ápr. 22., 

hanem 24. Az ápr. 21-i dátumot Kölcsey naplója (VII. 204. 1.) is megerősíti, ez 
tehát nem téves. De helyes a 24-i is, bár Balogh ekkor tegnapi nyilatkozatáról 
szól (330. I.j. A következő napokon ugyanis a királyi leirat vitája folyt.
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April 24-éna> a voltak előlülése alatt V ay és Csapó leginkább az ember
vásárlás kifejezése ellen kikelnek. így tehát szolgát sem lehetne fogadni. 
Mind a két szónok az úri jusoknak fentartását kívánja s az utóbbi a 
robotokat oly tulajdonának nézi a földesurnak, valamint a praedialis 
urnák az arendája az. Most még úgy kell tekinteni a jobbágyot, a mily 
viszonyban urához áll, mert a mit később erről rendelni fogunk, még 
nem ide tartozó. Ezért különös egyesség utján kívánja az ily megváltást, 
hol a jobbágynak elsősége legyen; de ne kénszeritessék a megváltásra, 
mivel sok helyüt ki nem teremtheti a jobbágy a pénzt. Ellenben 
Boiisiczky az ily megváltásra a parasztot kénszeriteni akarja; mert ha 
ez nem történik, mi lesz iaz urból? Maga nem használhatja a robotokat, 
kibérleni nem szabad; úgy ha a jobbágy semmit sem Ígér érette, egészen 
elveszd rz ur ezen jövedelmeit. De a megváltás jutalmas legyen: 
Miután még Just is megtámadja az embervásárlás szót, mivel igy a job
bágy akkor is rabszolga lenne, midőn urának dolgozik és ha szabad a 
jobbágy nélkül a robotokat eladni, mért ne volna megengedve a jószág 
nélküli arendálás.

Balogh védi tegnapi nyilatkozását. Mivel úgymond, sok nálánál 
sokkal okosabb követek ezt excentricának nevezik, csak röviden meg
jegyzi: azon állítás, hogy a jószággal együtt is szabad kibérleni legkeve
sebbet sem nyom; mert a jószág nélküli eladása a robotnak, szeme előtt 
még nagyobb embervásárlás. Nem volt u:»yan szerencséje, más orszá
gokban, Burkus és Szász országokban utaznia; de csak azt véli, hogy 
nem tanácsos más országoknak tökéletlenségeit utánozni. Ezért ismé- 
teti, hogy az ily exarendálás a legnagyobb rabszolgaság.

V itéz, ki a redactio mellett szól, azon vélekedéssel van, hogy ha 
mindent el akarunk vetni, a miben visszaélés történik, igy csak vessük 
tüzbe a Corpus Jurist.

Miután még Borsiczky herczeg Eszterházy uradalmaiban divatkczó 
azon szokást említette volna, hogy a robotok 50 vagy több számban, 
akármely magát jelentő zsidónak kereskedési ha.sználtatására kiadatnak 
s ezért a redactiot úgy kívánta módositíatni: in casu partialis operarum 
praecise eloc tionis Uli, per quos hi labores praestari debent, diem 
manualem a 10 xris, jugalem a 20 xris reluere maluerint. Ezen javallat a 
partialis szavon kívül, melly voks által eldült, elfogadtatott.

A következett pontban: In hoc porro labore etc. melly a robotnan 
kezdetéről s végéről, a jobbágy távolságára illesztve rendelkezik,15 
gr. A ndrásy és Somsich könnyebbítő indítványa el nem fogadtatván a 
redactio megmaradott. Hasonlóul a másikban is: Ut autem dorhini 
terrestres etc. a robotszámnak téli s nyári hónapokra való felosztása 
és annak a sürgető munka idején lehuitő kétszereztetése tárgyában a 
redactio meghagvattatott,16 noha az ellen leginkább Somsich kikelt vala. 
Itt fekszik, úgymond, a baj, mellyet csak a practicus gazda ítélhet töké-

a)  Innen  O rosz kézírása.
15 A Proiectum szerint a munkanap napkeltétől napnyugtáig tart, a jövés

menés azonban beszámít. A tervezet több részletes intézkedést tartalmaz a sze
rint, hogy a munkát a jobbágynak lakóhelyétől milyen távolságban kell elvégeznie. 
(29. s köv. 1.)

1S E szerint a földesúr a robot háromnegyed részét a nyári hónapokban 
veheti igénybe s így sürgős munka idején hetenként megkettőztetheti a robot
napokat. (U. a. 30. I.)
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letesen. Mi az a fervens munka? Az urbárium a kaszálást, aratást és 
szőlőmunkát annak tartja; s ezért ezt ki kell mondani, másként a föl- 
desur még a szántást és gabonahordást is annak állíthatja. A szántást 
ugvtan sürgetőnek állítja megyéjében Justh, mivel elhalasztatván az 
tavaszkor, 12 ökrön sem lehet szántani.

G r. A ndrásy állítása szerint, sok helyüt egész esztendőn tart a fer
vens munka. Klauzál pedig attól tart, hogy ha ki nem tétetik itt, mi 
ezen sürgető munka, majd az építés is az lesz, ha tégla után kiált a 
kőmi vés. Nem különben a téli s nyári hónapokra való felosztás is sok
kal terhesebbnek tetszett mint az urbáriumban BENYOvszKYnak, Péchy- 
nek és cr. ANDRÁsYnak, kik azt kívánták, hogy a robotnak negyede 
Nov. Dec. Jan. és február hónapokban, 3 negyede pedig a többi 8 hóna
pokban szolgáltassák le. t— De N iczky (Vas) és gr. La Motte pártolván 
a r.dactiot, ez a töbség által megállapitatott.

Aprilis 25-én a voltak előlülése alatt tartott kerületi ülésben az álta
lános munkák, ez a íeliilszolgált vagy ki nem szolgált robotról szólló 
pont: Q u e m a d m o d u m  i n t e r i m  etc.17 nagy vitákra adott alkalmat. Szent- 
iványi az aversionalis munkákat úgy érti, hogy egy bizonyos föld bizo
nyos napokra adatik munka alá,melly nem káros, miután tapasztaljuk, 
hogy azon jobbágyok, kik aversionaliter veszik ki a földeket, sokkal 
örömöstebb mennek a robotra. De nem ebben az értelemben veheti a 
redactiót D ubraviczky; nem szabad alkuról van it szó, hanem arról, 
hogy a tiszt kimegy és kimutatja a földet; neked ezt kell ma megszán
tanod, te ezen száz csomót ma haza fogod vinni. Ezt Somsich goromba 
excessusnak tartja, más részről a miveltebb parasztnak igen terhes, ha 
a durva hajdú áll háta mögött. Ezért, ha a jobbágy önként felfogja a 
földet, hogy azt ennyi nap alatt megdolgozza, ezáltal az ur is nyer, a 
status is nyer. De Borsiczky megmagyarázza, hogy szoknak történni az 
ily egyezések: „ha meg nem szántod ezen földet, ki nem adom a lege
lőt“ etc. Somsich ennek eltávoztatására a már előbb a praeses által 
javaslóit c o g e r e  szót az e x i g e r e  helyett kívánja, hasonlóéi Répás és gróf 
A ndrásy is, ki még minden visszaélés eltávoztatására e szavakat: n i s i  
c o lo n u s  s p o n t e  a s s e n s e r i t ,  tetetni kívánja. A meg nem jelent parasztra 
kimért dupla napszámot igen terhesnek látja. Elégé meg lesz büntetve, 
ha megengedtetik az urnák, hogy helyette más munkást fogadjon erszé
nyére. Ezt pártolják D ókus és V ay, kik általában az egyezést a tör
vényhatóságok előtt köttetni akarják, mi azonban GYERTYÁNFYnak 
önkényre alkalmat szolgáltatni látszék. Péchy más részről az urat is 
biztositatni kívánja, ki sokszor nagy kárát érzi, ha például szénája ren
den van és a jobbágy elő nem áll. Sanctiót Borsiczky is kíván, mert 
máskép oly jobbágy is találtatnék, ki első naptól utolsóig elő nem álna, 
s kinek majd nem lesz mit törülni. Pázmándy, ki az ily egyezéseket 
h/asonlóúl a megye elibe pro sanctione kívánja, a coactionak sok nemei 
között, leginkább a 12 pálezát eltörültetni óhajtja. Kocsi H orváth min
dig Januar elején —- Szentiványi minden 3 hónapban computust tétetni 
akar, végre megmarad a redactio.

17 A 6. § utolsó bekezdése szerint a földesúr általában megállapított mun
kákat nem kívánhat, beleegyezésével elmaradt robot pótlására nem szoríthatja 
a jobbágyot (aversionales labores desiderare, nec . . .  robottas . . .  amplius exigere 
integrum erit), viszont makacs jobbágyának költségén az elmulasztott munkát 
kétszeresen elvégeztetheti. (P r o i e c tu m ,  30. 1.)
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A 7. §-ban Ultra praescriptas etc. melly a hosszú fuvart foglalja 
magában,18 ennek általános eltörlését kívánták Péchy, Vásárhelyi, 
Zmeskál, Czindéry, Szalopek, Szutsics, Balogh, ki természetelleninek 
tartja, hogy négy gazda külön lovakat fogjon öszve, és Dessewffy, 
ki azt semmi törvényben alapítva hanem csak az önkénytől szárma
zóinak állítja. Ezen utolsót tagadja Justh, mivel épen úgy alapúi a régi 
szokáson, mint a többi urbarialis praestatiók. Czindéry megengedi hogy 
nem a törvényben alapul, de azért nem lehet állitni, hogy önkény szü
leménye. Palóczy, Moncskó, Répás a megváltást, Szentiványi, Vay, Kocsi 
Horváth, Komlósy és Gyertyánfy a redaetiót kívánták. Miután még 
Benyovszky és Marczibányi az ebbeli, főkép a nagy uradalmi tisztség 
által elkövettetni szokott visszaéléseket festették volna, végre voksol
tak, s ugyan, 1-ör mariadjon e a redactió, vagy módosítás? itt az utób
bira ütött ki a töbség. A második votizatio volt: Elengedtessék e, vagy 
megváltassék? miután a megváltás határoztatott volna, utoljára az 1 és 
2 napi mennyiség közül a kétnapi állapitaték.19

A 8. §-nál, Subditi beneficio lignationis etc.20 többféle, leginkább 
helybeli környülményeket tárgyazó észrevételek fordultak elő. Arra, 
valyon a jobbágy csak vinni, vagy egyszcrsmint vágni is tartozzék az 
ölfát, voksra ment a dolog és a redactió szerint az utóbbi rendeltetett. 
Az erdők távolságára nézve, Péchy, Somsich, Palóczy indítványára 
2 mértföldnyi messzeség határoztatott el. és az, intra dominium szavak 
kihagyattattak. Itt is Czindéry, Petrovay és Niczky (Sopron) fertelmes 
visszaéléseket említenek. A három bánáti megyék,21 hol soha sem volt 
szokásban a favágás és hordás, kivétettek. — Ki.auzal azon körnvül- 
ményre figyelmeztette a RRet, hogy sok helyűt szántóföld gyanánt 
erdőt kaptak a jobbágyok s igv, ha ezen stricte urbarialis competentiá- 
jokrol ezen szolgálatot tenniek kellene, duplán adóznának. Brezovay a 
nádasokat is megemlittetni 'akarja. — Végre Klauzál és Pázmándy 
indítványaira a quoquo modo helyett — in sylvis constitutivo sessional· 
haud inclusis, tétetett.22

Következők most az urbarialis vadászatokról szólló 9. § Ad prae
cavenda etc.23 Itt egyesült szép indulattól lelkesített az egész gyüle
kezet a mulatságos vadászatok ellen, mellvekre nézve Péchy, Csapó, 
Répás, Klauzál és Somsich az emberiséggel öszveíérőnek nem látják, hogy 
az urnák mulatságára ember hajtson vadat. A felső megyék követjei 
azonban a káros vadakra figyelmeztették a gyülekezetei; de minthogy 
e tekintetből inkább a publico politicumba tartozónak vélték ezen ren

18 A IV. art. 7. §-a értelmében a szokott roboton kívül a földesurat minden 
négy telek után évente egy négyfogatos hosszú fuvar illeti meg, amelynek idő
tartama két nap. Ezt olyankor kell igénybe vennie, amidőn az utak használhatók 
s nincs sürgős mezei munka. (Modificationes, 10. 1.)

19 A határozat szerint a hosszú fuvar váltsága minden egész telek után két
napi munka két marhával.

50 A faizási joggal bármi módon rendelkező egésztelkes jobbágy köteles 
egy öl fát kivágni a földesúr által kijelölt erdőben és azt a földesúri birtok 
határán belül beszállítani. (Proiectum, 31. 1.)

21 Temes, Torentál és Krassó megye.
22 Változatlanul maradt a 8. § második bekezdése a nádvágásról.
23 A Proiectum szerint a jobbágyok kötelesek a roboton felül háromnapi 

vadászaton résztvenni, amihez fegyvert, mivel ilyent nem tarthatnak, a földes- 
úrtól kapnak. Kötelezettségük más szolgálattal, pénzzel vagy természetbelivel 
meg nem váltható. (31. 1.)



delést, arra relegálván ezen paragraphust, egészen kihagyattatni red- 
delték. Gróf Andrása, ki hasonlóul a mulatságos hajtóvadászatokat 
megszüntetni akarta, más részről azt kívánta, hogy azon esetre, ha a 
község szükségesnek találná a káros vadaknak üldözését, jelentést tévén 
a földesurnak, ez puskásokat rendelni tartozzék. Ezen indítványra 
Balogh a §-nak azon szavait, quae in regula ceteroquin habere nequeunt 
felfogván, nem akart ugyan belemenni e dolog mélyebb vizsgálatjába; 
hanem csak azt kéntelen megjegyezni, hogy a mostani időkben nem 
kell a népesedésnek egy részétől a fegyvert eltiltani, sőt azon lenni, 
hogy velünk kezet fogván a hazát utolsó csep vérig oltalmazni kész és 
alkalmatos legyen.

A rákövetkezett 10. §, melly a kézimivesek szolgálatjairól szól: 
Opifices, qui etc.24 vitatásba vétetni kezdődött, de folytatások a jövő 
kerületi ülésre halasztatott, s April 26-án a voltak előlülése alatt, csak 
az urbarialis kézimiveseket és ollyanokat értve, kik egész év által mes
terségükkel íoglatoskodnak, kettős voksolásra került a dolog; valyon 
szabad alku, vagy meghatározott ár szerint váltsák e meg robotjokat? 
ez utóbbinak elfogadása után pedig valyon itt vagy a megyékben tö r 
ténjék e meg a meghatározás, a megyebéli limitatiora ü tö tt ki a töbség, 
noha V itéz igazságtalannak találta, hogy miután a zsellér 18 napot szol
gálni kéntelen, a mesterember, ki az egész publicumot nyúzza (zúgás) 
ezt megválthassa.

A 11. §-nak circa fundos communitatum redactiója25 megmaradott, 
noha Balogh ezen községi fundusokat haszonbérbe bocsájtatni kívánta, 
minthogy jövedelmeit töbnyire megiszák az elöljárók; Pázmándy pedig 
csak azon esetre fentartatni akarta az ily szövetségeket, ha az urbá
riumnál kedvezőbbek, máshol pedig megszorittatni kívánta.

A 12. §-nál: Ultra has manuales etc. melly főkép az robotok super- 
erogatióját tárgyiazza,20 az előlülő T ö r ö k  sanctiót rendeltetni kívánt. 
Erre N iczky (Vas) azon véleményben vala, hogy ha a törvény enun- 
ciálja ennek törvénytelenségét, maga a paraszt sem fogna előállani; 
más részről fel sem tudja tenni a nemes emberről hogy a törvény elle
nére ezt kívánná. De ezt, mond gr. A ndrásy, fel kell tennünk, mivel a 
régi urbárium ellen is vétett a földesur. Balogh ily szép feltevései visel
tethetnék a nemesség iránt, ha most állanánk be a társaságba, de a 
legégbekiáltóbb példák ellenkezőre mutatnak. Császár végre a nemes
ség legnagyobb díszére valónak gondolná, ha csak egyedül megren
delni elég volna arra, hogy a rendelés át ne hágattassék. Ismer ő job
bágyot, ki egy esztendőben 365 napot szolgált, és még is 100 nappal 
adós maradt urának. D ubraviczky megemlité hogy a tiz parancsolat 
isteni parancs, még is ált hágatik. Ő minden héten computust s a 
könyvbe lett béjegyzésen kívül minden jobbágynak különös jelt adatni
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24 A kézművesek és kereskedők a robotot pénzen megválthatják. Ha nem 
tudnak a földesúrral megegyezni, „solita urbariali via“ kell az összeget megálla
pítani. (Modificationes, 11. 1.)

25 A községi földek után járó kötelezettségek változatlanul maradnak. (U. o.)
20 A földesúr a felsoroltakon kívül semmiféle más szolgálatot nem kíván

hat. A megye kötelessége felügyelni az elszámolásokra, s arra, hogy a jobbágyot 
ne szorítsa túlmunkára, hanem ha ilyenre szüksége van, szabad megegyezésre 
lépjen vele. (Modificationes, 11. I.)



334 1 8 3 3  á p r i l i s  27  — 3 0 . k e r ü l e t i  ü l é s e k

kíván. Gr. A ndrásy az 1. Art. 4. § kiszabott sanctiót27 kívánta, Borsiczky 
pedig minden napért hármot a piaczi áron. Ez a kettős sanctio voksolás 
által el is fogadtatott úgy, hogy a 3 napi büntetés via summaria, a 200 
f. p. p. pedig via juris vétetődjék az ily kicsapangó földesuron.28

April 27 N  és 28-án a capacitas possessorii kérdése, végtére csak oda 
szorítva, váljon a jobbágy sajátképen örökösen megválthatja e telkét 
voxok többségével. Nemre dőlvén el, ezen nevezetes kérdés detailja 
következni fog.29

April 29-én és 30-án az úr s jobbágy közötti örökös kötések tovább 
vitatatván, s a homlokegyenest ellenkező political elvek szempontjából 
tüzesen forgattatván, ezen kérdésekben s feleletekben pontosul ősze a 
végzés veleje:

1- ső kérdés: A jobbágyi adózások, és tartozások iránt léphet é az 
ur s jobbágy örökös urbarialis kötésre? — voxok többsége szerint fele
let igen.

2- ik kérdés: Meg válthatja e a telkét örökösen saját képpen? — 
felelet nem.

A nemesi jószág birhatásának kérdése a Juridicumra marad.
3- ik) Az 1-ső kérdés hogy értetik? csak évenkénti censusra ,—‘vagy 

úgy hogy a Capitalist is letévén, magát a datiákra nézve immunisálhassa. 
Felelet: a Capitalist is leteheti, szabad alku útján. (Jól meg kell külöm- 
böztetni a 2-ik kérdéstől, melly a domínium directum kérdését, — a föl
desúri jurisdictiót, successiót s a t. is magában foglalja.)

4- ik kérdés: A Curiale regale beneficiumok lehetnek e örökös urba- 
riális Contractusok tárgyai? — felelet nem. (Eddig pedig szabad volt az 
alku úr és jobbágy között. — Hátra felé reformálunk.)

b) Innen ismét Kossuth kézírása.
97 A kerületi üléseken már megtárgyalt és elfogadott javaslat idézett pontja, 

szerint a kártérítésen kívül 200 Ft büntetés sújtja azt a földesurat, aki elköl
tözni szándékozó jobbágyát az alispán engedélye ellenére sem bocsátja el. 
(hatok, I. k. 260. I.)

98 A döntés értelmében a földesúr, ha a törvényes járandóságon felüli mun
kára kényszeríti jobbágyát, köteles ennek kárát megtéríteni, minden napját 
háromszorosan megfizetni vagy ily aránvban a következő évi robotba beszámí
tani, ismétlődés esetén pedig minden alkalommal 200—200 Ft bírságot fizetni.. 
(Iratok, I. k. 295. 1.)

99 Olv. részletesebben a következő szám alatt.
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38.

a)
1833 április 27 
Kerületi ülés.

Tárgy: A z Urbariale folytatása. [I.] A régi úrbéri szerződések érvény
ben maradnak. [II.] A jobbágyi tartozások örökös megváltása.

b)
1833 április 28 
Kerületi ülés.

Tárgy: A z Urbariale folytatása. A jobbágytelek örökös megválhatóságá
nak kérdése.

a)

[I.] April 27-én Kerületi ülés. Kezdetben B. Sztojka és Somsich a kerü
leti naplókönyv lasú haladására, s igen szomorú fentartására viszik a 
RR figyelmét, de Borsiczky teljeséggel nem akar ezen kérdésbe be
menni; valahányszor előkerült mindég egész ülést is kihúzott, s a közön
ségnek már tömérdek ezereibe került. Ez tehát elmellőztetvén, az Úrbéri 
munkálat V-ik czikelye került napirendre. Ennek l-ő §-usára nézve, 
mellv arról szóll hogy a régi urbarialis szerződések többé semminémü 
kérdés alá sem jöhetnek.1 Bezerédy nem csak a régi urbarialis szerződé
seket, de a velők egy erejű régi szokást is bánthatatlanúl feltartatni 
kívánta, mert vannak számtalan községek, mellyek nem csak minden 
némü jobbágyi adózásoktól mentek, de Curialis2 beneficiumokat is száza
dok óta bírják, ámbár privilégiumot, Contractust mutatni nem tudná
nak, ezek elveszhettek de az usus megmaradt, kívánja hogy abból soha 
se lehessen őket kidobni. Ezen indítvány a népnek azon osztályát ér
dekli, mellv a nemzeti iparnak nem legalacsonyabb fokán áll, s azért azt 
számos követek lelkesen támogaták, felhozták példa gyanánt a szaba
dos Kecskeméthi, Nyíregyházi s más községeket, figyelmeztetők a RR- 
ket, minő sebes lépésekkel fejük ki ezekben a nemzeti szorgalom, s ké- 
rék hogy miután a fő szempont az volt mindekkorig, hogy az adózók
nak sorsa roszabbá ne tétessék, sőt javitassék, ne tegyék ezen közsé
geknek eddigi bizonyos sorsát bizontalanná. Sokan ezek közül század 
óta bírják még a regálét is mint Kecskeméth, mások a kilenczedet 4 ft. 
fölváltással, írott szerződés nélkül: ez belső villongások, tűz, ellenség 
becsapásai által elveszhetett; szörnyű dolog volna őket napról napra 
virágzóbb állapot.jokból végső Ínségre juttatni. — A többek között 
D ubraviczky is pártolván az indítványt, minthogy némelly Pest vár
megyei községekre történt hivatkozás, megjegyzé, hogy ámbár meg van 
győződve hogy azoknak kiváltsági privilegiált lételök igen erős alapo
kon nyugszik, annak mindazáltal feszegetése, hogy melyiknek van közű
lök írott szerződése, melyiknek nincs, ide teljességgel nem tartozik.

1 Contractus antiqui, aetatem introducti urbarii transcendentes, ab omnii 
quaestione porro quoque manent exempti. (Modificationes, Π. I.)

- Földesurat megillető.
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A tanácskozás alatt véghetetlen többség látszott a Bezerédy indít
ványa mellet, csupán Ocskay veté ellen, hogy a nemtelen eddig nem 
hozhatott bé törvényes usust, azt tehát törvényesitni nem lehet. Justii 
minden örökös kötéseket, az örökösök által invalidálhatóknak kivan, 
úgy Vay is. — Marczibán pedig azokat, mellyeket a földes úr ellenmon
dással meg gyengített, mert lehet eset, midőn a zálogos birtokos, a tulaj
donosnak megegyezése nélkül engedett ily örökös szerződéseket; Erre 
Balogh ki az erőt inkább gondolja a földes úr részén lenni, azt feleié, 
hogy ha reclamálta vagy egy földes úr az ily szerződéseket, azt nem 
azért tette, mintha megcsalatott volna, hanem azért, mivel nem csalha
tott. Marczibán a nemesi rendre ruházott ezen szenynek ellene mondott 
— N iczky (Vas) szintén ellene volt az indítványnak, mert lehet hogy 
gyűlölségből testvér atyafi, a maga mellesleges rokonit, hogy pazarló 
szempillantatnyi haszonért örököseit megrontja. Gr. La Motte az 
invalidabilitást törvény által minden nemes nevő ellen megengedtetve, 
s ezt helyesnek is látván, a nemtelennek több just adni nem akar. — 
Azomban mások nem ellenkeztek, mindazáltal Benyovszky azt hozván 
fel, hogy az ily Communitások kiváltsági ususa, az urbárium béhozatala 
alkalmával kiküldött királyi biztosok, s a dicasteriumok előtt is meg
fordulván, s igy többé kérdésbe nem jöhetvén, a szokásnak, az írott Con- 
tractustol való megkülömböztetése által amaz csak gyengítetnék. Voxo- 
lásra kerülvén a dolog, szokás szerint a redactio maradt meg, s igy, vala
mint P.ÁzMÁNDYnak azon indítványa, hogy nem csak az urbárium utánni 
kötéseket is bánthatlanoknak kell kinyilatkoztatni, másként a tör
vénynek viszaható erő adatnék — úgy a BEZERÉDYé is, nem elvettetett, 
hanem mint magában érthető, s igy szükségfeletti elmellőztetett.

fii.] Ezen §. a múltra nézve tárgyazta az urbarialis kötéseket — követ
kezők a 2-ik §-us3 melly a jövendőről szóll:

Majtiiényi (Bars) úgy hiszi itt van az utolsó pont, hol a mindég 
tovább halogatott sajátság — proprietas — kérdése felhozathatik. Talán 
csak elérkezett már azon idő hogy pénze után miagát kiki függetlené 
tehesse, s ennek a születés ellene ne álljon, meg kell szüntetni azon 
igazságtalanságot, melly a sajátsági birtok birhatástol több millió pol 
gártársainkat kirekeszt, itt van elrejtve az iparnak, a nemzetiségnek, ter
mékeny csirája, mert hogy szerethesse hazáját az, aki bár vérét ontotta 
érette, még is csak anyi földet sem szerezhet proprietás gyanánt magá
nak, mellyhen holta után fekhessen. Szent az ügy, remélli a kit utasítása 
nem tilt, pártolni fogja, s kívánja hogy a jobbágy nem csak az úri adó
zásoktól magát megválthassa, hanem telkét is tulajdon gyanánt meg
vehesse, s maradékira bocsájthassa.

Borsiczky kívánja, hogy a kérdés megkülömböztessék. A nemesi 
jószág birhatásának kérdése a Törvénykezési Operatumba tartozik, itt 
a jobbágyi adózások, telkek, úgy a Curalie Regale beneficiumok meg
váltásáról lehet csak szó, s ezekre úgy voxol hogy a jobbágy azokat sza
badon megvehesse, s tulajdon gyanánt bírhassa.

3 Az V. art. 2. §-a szerint a jövőben a jobbágyok csupán tartozásaik, szol
gálataik .és adóik felöl köthetnek külön-külön örökös szerződéseket. A királyi 
adományból származó úri haszonvételek (iura curialia regalia) azonban nem 
lehetnek ily úrbéri szerződések tárgyai, ha pedig valamiképen mégis azokká let
tek. a földesúr örökösei bírói úton érvényteleníthetik. (Modificaiiones, 11. 1.)



Szent Ivákvi minden nómü nemesi birtokra is kiterjeszti, s azt 
tartja, ez törvényeinkkel sem ellenkezik, igy az 1543 : 36. czikely nyil
ván m utatja, hogy a nemtelenek is b írhattak nemesi jószágot.4

D ó k u s  hasonlokép jelenti, hogy Zemplén nem csak a  telkek meg
váltását, de azt is megengedtetni kívánja, hogy a nemtelen, nemesi jó
szágot bírhasson, és minden nemű sajátsági joggal felruháztassék.

Sz. H orváth küldői is erősbb kötelekkel kívánják a nemteleneket 
magokhoz csatolni, s a nemzeti egyetemülést eszközleni, azért az inca- 
pacitásrol szólló törvényt5 eltöröltetni, s újat alkottatni kíván, melly- 
nél fogva az elnyomott sorsú osztály tagjai, kik eddig csak lakosai vol
tak a hazának, polgárokká legyenek, s nemesi jószágot bírhassanak.

Klauzálé a Borsiczky értelmében szóllva — Majthényi (Bars) je
lenti hogy ő indítványát ez úttal a nemesi jószág iránti capacitásra ki 
sem is terjesztette, .— elleniben Szent Iványi szavát visza nem húzta, s 
a többiekkel együt oda is terjeszti.

Bezerédy a már felhozott mcgkülömböztetést szintén helyesnek 
találván, csak arról kíván szóllani, ha szabad legyen e a jobbágynak telkét 
szabad egyezés útján megvennie, s menten a földes úri hatalomtuli füg
géstől, mint tulajdoni földbirtokos álliania a hazában. Arról van tehát szó 
megnyittatik e 9 millió embernek Magyarországban azon út, mellyen a 
földtulajdonnak, s önállásnak varázsereje által, ön magának becsülésével, 
új életre, uj iparra ébredjen, s polgári helyzetének emelkedésével a hazá
hoz, s alkotványhoz új kötelekkel kapcsoltassék? s fog e ez által ha
zánkra polgári, moralis, materialis értelemben új nap virradni? Vagy 
az emberi kebelből semmi hatalom által ki nem irtható vágy — a tulaj
donra való vágy — szertartásunkal meg ütköző állású legyen e, s hazánk 
a helyet hogy ama vágy fejtette erőnek felséges következéseit érezve 
erősben emelkedjék mint akár mi más által — csak ama hatalmas vágy 
bé nem töltött ingerét zárja e magában? El kell azon akadályt, gátot 
törülni, melly korunk emelkedésének több kárt tett, mint az orsovai 
sziklák vizeinkre nézve okoznak. És miért is ne tennők? a mi oly hasz
nos, oly természetes, s mellyet semmi ok semmi törvény nem akadályoz? 
a melly dolog princípiumának a legrégibb időkben is, az akkori lélek 
szerint a haza mindég helyt adott, s melly a földesúri tulajdont nem 
csak nem sérti, sőt a magáéval szabadon élés jusára teljesen megkiván- 
tatik. A köz igazság s törvény paizsa alatt szereztetett tulajdonnak 
szentnek kell maradni. Ha hogy a Status valaki tulajdonát, mindenki 
által arányosan viselendő kármentés nélkül visza venné, azon viszás 
igazsággal élne, mellyet a szomorú emlékezetű pénz reductiójában6 fáj
lalva tapasztaltunk. Ha pedig meg kell minden tulajdont őrizni, bizony
nyal meg kell a földes úrnak úrbéri tulajdonát, és járandóságát, mert ő 
tulajdonából alkotván a Contributionalis fundust,7 már áldozott a köz 
szükségre, mellyhez sokan nem járulának. Van sok igazságos és hatal
mas mód emelni a jobbágy sorsát jobban, mint a földes úri tulajdon cse
kély szeletjeivel, mellyekkel a proprietás szentsége sértetnék, az egészre 
nézve pedig igen nagy materialis könyebség még sem következnék, s

’ A törvénycikk szerint a közállapotú emberek, akiknek nemesi praediu- 
maik vannak, kötelesek az egytelkes nemesek módjára viselni a terheket.

5 Az elv, hogy a jobbágynak földbirtoka nem lehet, az incapacitas posses
sorii, nem törvényen, hanem a királyi kúria 1738-i döntvényén alapult.

“ Az 1811. febr. 20-i pátens a papír- és rézpénz értékét ötödére szállította !e.
7 Azon jobhágytclek-állományt, amely az adózás alapja.
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ilyen a szóbanforgó dolog. Azzal hogy valakinek szabadságot adunk 
tulajdont szerezni, senkiét sem vészük el, sőt mindenféle tulajdont erő
sítünk, mert erősebb ott a proprietás, és annak minden következése 
ahol 9 millióra terjed, mint ahol csak kevés számuakra van szorítva. 
Ezen érdekes tekintet ajánlja a principium elfogadását.

N ovak: A polgári egyensúlyról addig álmodni sem lehet, míg 9 mil
lió polgártársaink a polgáriság sánczába, mellyből eddig kizárattak, bé 
nem hozatnak. Itt az idő! nyissuk ki a kaput, minden nemű birtokra 
nézve teljes capacitást engedvén. Azon törvényczikkely, inelly az incapa 
citásbeli actio alapját teszi, nem szóll a magyar nemtelen polgárról, ha
nem csak a még nem honosodott idegenekről, — kívánja a törvény- 
könyvünket undokitó incapacitást eltöröltetni.

G r. A n d r á s s y : A z  incapacitás kérdését hogy lehet a Juridicumra 
relegálni meg nem foghatja, sőt azon csudálkozik hogy az eddig is ily 
homályban hogy lehetett, miután törvénykönyvünkből oly biztosan bé 
lehet bizonyítani mint 2X2 = 4, hogy minden bár nemtelen, de magyar 
ember bírhatott fekvő birtokot. Anyi külömbséget tesz mégis a kérdés
ben, hogy oda kívánja halasztatni, a hol a RR. köz állapodás szerint, a 
jobbágyok személyes igazairól fognak egy külön czikelyt alkotni. Az a 
mi e jelen helyzetben kérdésben forog, nem vágja bé útját az incapacitás 
eltörlése kérdésének, mert ebben nem urbarialis perpetuus Contractu- 
sokrol lesz szó.

G r. La Motte a szerződések perennalitása ellen szólván igy okos
kodott: 1. A királyi adomány levelek igy szóllnak haeredibus et posteri
tatibus, és igy a maradék kárával örökös szerződéseket kötni nem lehet. 
2. Ila kiváltja magát a jobbágyság, mit kap post defectum ,a királyi fis
cus, semmit. 3. Káros az országnak, mert a telkek azaz a Contributionalis 
tündusok el fognak daraboltatni ,pedig a dismembratio már az l-ő czi- 
kelyben eltiltatott.8 4 Constitutiónk Aristocratica, ha a birtok birbatást 
kiterjesszük a nemtelenekre is, és nékiek teljes sajátságot adunk, mi lesz 
belőle? még repnaesentatiót is fognak kívánni. (Kaczaj — lárma: bizo
nyára — adunk.) Akár ki hogy van lelkesítve, nállamnál tisztább lelkű 
magyar nincs, de én azt mondom, hol a pórsereg (zúgás) béfoly a reprac- 
sentatióba, ott nincs egyéb mint revolutio, vérpatak, örökös bizontalan- 
ság. Franczia Országban 1790-től óta 14 constitutio készült. Közép hata
lomnak kell lenni a király s nép között, melly mindkettőre vigyázzon 
hogy a másikat el ne nyomja, s ha egyik kilép, azt a másikkal kezet 
fogva a törvény határaiba visza utasítja. Felhozza Rómát, öszehason- 
litja a patríciusok idejét a nép Tribunusok. idejével, s azt tartja, mihelyt 
ez lábra kapott, Roma megszűnt nagy, és szabad lenni, nem sokára ter
mett egy Julius Caesar — felhozza a Velenczei nobilékat, Angliát, sőt 
magát Hazánkat is. 1823-ban, úgymond, csak az Aristocratiának lehet 
köszönni, hogy a lázzadástol megmenekedtünk.9 ő  abba hogy nemtelen 
is bírhasson fekvő jószágot soha, soha meg nem egyezik.

s Λ felaprózás végső egységéül a negyedtelket állapítja meg a törvény- 
javaslat. (I. art. 11. § cs II. art. 4. §. — Iratok, I. k. 264. cs 270 1.)

9 Az 1823-as nemzeti ellenál’ásra céloz, amikor kü'önösen a felvidéki vár
megyék passzív ellenállással (vis inertiae) sőt egynémelyik tényleges ellenszegü
léssel gátolta az újoncozást. Ellcná'lásukat katonaság kirendelésével és királyi 
biztosok, adminisztrátorok kiküldésével törték meg. A királyi biztos szerepét 
valóban többnyire főnemesek válla'ták. Részben ez az ellenállás erőszakolta ki 
az 1825-ös országgyűlés összehívását.
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Somsich abban hogy magát a jobbágy megválthassa semmi újat nem 
lát, de abban sem hogy a Curiale Regale iránt is köthessen örökös szer
ződéseket, —· ez eddig is megvolt. De bujkál előttünk egy nagy idea, 
mindég hátrább toljuk, hol lesz már ideje hogy lelkesen ölelhessük? 
ö  itt kívánja felvétetni a capacitás kérdését is. A nemesi praerogativák 
között főnek tartja hogy maga birtokával asque praejudicio tertii sza
badon élhessen, hová lesz ezen szabadság, ha annak nem adhatja, a 
kinek tetszik? Hányszor emliték, mily kívánatos a puszták impopula- 
tiója, hogy lehet ezt cszközleni, ha szabados telepedési örökös szerző
déseket kötni nem lehet. A nemzeti gazdagságot, értéket a mi illeti,, 
mutatják a K[irálvi] városok, sziabados közönségek, hogy hol a vevő többv 
ott nagyob a birtok ára, böcse. A successio tekintetéből vett ellenvetés 
nem áll, hiszen eddig, ha sequestrumba nem volt, egészen el is adhatta 
minden vagyonát, hát ha pusztáját 1200 hasznos emberrel impopulálta, 
ezeket semmivé kell e tenni, egy família commoditása miatt? ez ellen
kezik a társaság czéljával. Hozánk kell a nemtelenek érdekét csatolni. 
Nem ereszkedik annak theoretica vitatásába, minő igazgatásunk van, 
aristocratiea, monarchica, despotica vagy milyen, néki arra nézve, minő 
igazgatást ösmérjen, törvényt szab a pragmatica Sanctio, de azt tudja 
hogy minden nemzet ereje leginkább alapul a népességen, ennek leg- 
hasznosb része a földmivelő osztály, s a független földmivelő a józan 
szabadságnak s rendnek legerősebb oszlopa.

Miután még D esewffy és Vásárhelyi hasonló értelemben, Ocskay 
pedig a redactio mellett szóllottak, erős harcz folyt a felett, mikép kell 
szavatolásra feltenni a kérdést, — sokam így kívánták: Megvehesse e a 
jobbágy a telket örökösen vagy nem? —- mások: megválthatja e úri 
adózásait, s tartozásait vagy nem? Sokan az első kérdést, még ezen 
második után is felmaradónak vélvén, végtére csak ugyan a második 
kérdésben egyesültek. Nemre voxolt: Vas, Liptó a datiák iránt csak 
32 esztendőre, Thurócz, Szabolcs, Gömör, Marmaros és Pest úgy hogy 
csak felét válthatja meg —- a többiek mind igenre, de sokan igy: a re
dactio szerint igen, Komlósy pedig hogy csak azon értelemben veszi, 
hogy évenként bizonyos censust fizessen s nem úgy hogy magát örökö
sen megváltsa egy summa pénz letételével.

Az igenre dőlt kérdés ez úttal feszegettetni nem engedtetett. 
Majthényi (B[ars]) már most az első kérdésre, N iczky (Vas) a redactio 
fonalán a curialitás kérdésére akartak voxoltatni.

Somsich figyelmezteté a RRket, hogy a Capacitás kérdése elhalasz- 
tatott, ha a Jura Curialia iránt voxolnak, s a szerencsétlenség oda 
menne, hogy az azok iránti szerződéseket meg nem engednék, oda van 
a capacitás, s 9 millió embernek egyszerre nyaka van vágva.

Az ülés eloszlik.

b )

April 28-án Kerületi ülés. Elölülők Dubraviczky, Császár.
Az Elölülő napirendnek teszi fel: Lehetnek e a Curiale regale bene- 

ficiumok örökös urbarialis Contractusok tárgyai? —· Pázmándy indít
ványt tesz hogy ha azon kérdés, bírhat e a nemtelen nemesi jószágot? 
elhalasztatik, a feltett kérdést is el kell halasztani mert a kettő szoros 
kapcsolatban van.

D okus mind a sajátságot, mind a capacitást megadni kívánván, azt 
22*
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itt felvétetni óhajtja, de ha fel nem vétetik, mind a duntaxat szót,10 mind 
a Curiale iránti pontot kihagyatni, s akkorra halasztatni kívánja, midőn 
ex asse fog a capacitás kérdése pertractáltatni, ne hogy az: hogy a nem
telen nem bírhat, még törvény által felállítva eddig nem lévén, itt mel
leslegesen felállitassék.

Brezovay elébb tudni akarja mit értünk a proprietás alatt, ha azt 
értjük hogy a földes úri jurisdictiotol mentt legyen, erre reá áll, ha azt 
hogy a telekkel szabad tetszése szerint bánhasson, erre reá nem áll, 
különösen azért mivel a 1 : 40.11 meghagyatott, s már az usufructuatio 
kérdésében eldöntetett, hogy az úri tulajdonosságnak fel kell maradni, 
i— Erre

Bezerédy felelvén: meg nem foghatja, hogy a szabad alku, s egye
ség utján történt vétel hogy bánthatná ia földes úr tulajdonát, — egyéb
iránt az Usufructuatiobol vagy az 1-ső czikely 7-ik §-usábol12 vett erős
ségre azt feleli, hogy az még nem törvény, csak Circulare conclusum, 
megyéje részéről valamint akkor midőn azon §. felforgott, a proprie- 
tásra, és igy a §. ellen adatott a voks, úgy országos ülésben is utasítása 
szerint az ellen fog voxolni, mind princípiumára, mind alkalmaztatására 
nézve. Egyébiránt is ott a 40 : 1-ae s 30 : 3-ae1s feltartattak, lássák tehát 
a RR hogy a két székről szólló példa beszéd ne illjék majd ezen álla
potra.

A tanácskozások zavarodni kezdenek, majd ez, majd amaz kérdés 
tétetik tárgyúi.

Balogh: Kettő volt tegnap a kérdés: 1. lehet e a datiákat megvál
tani, 2. lehet e a telket sajátképen megvenni. Az első eldöntetett, kívánja 
a másikat is eldöntetni. Nem úgy áll a kérdés, tartozik e az úr kárpót
lás nélkül, de még nem is úgy, tartozik c kárpótlással telkét a jobbágy
nak oda engedni? ha nem csak úgy, megengedtetík e hogy szabad alku 
utján emancipáltathassék a jobbágy? Ha egy király 16 éves korában 
országokat bírhat, ha egy különös személy 30, 40 domíniumot bírhat, 
úgy hiszi a bár szalma fedél alatt lakó, de századok óta az ország ter
hét viselő jobbágy is csak megérett már arra hogy 30, 40 holdat meg
vehessen, s bírhasson.

Répás mindezen jusokat megadja, ő a telekbeli constitutivumra 
nézve kívánja itt a proprietás megszerezhetését kijelenteni, ez alkot- 
ványunkat nem hogy gyengítené, sőt erősiti.

Siskoytcs: A jobbágyot nézi mint árendást, és mint embert — mint 
árendásnak már megengedtetett, hogy adózásait megválthassa, úgy tet
szik mint ember már megérett arra hogy személyére nézve is örökös 
tutela alatt ne maradjon, s azon rabszolgaságra ne szoritassék, melly 
alól törvényeink már rég fel mentették.

N agy PÁi.nak több izbeli előadásai azon slark körül forognak hogy 
ő demarcationalis lineat von magának a nemesi jószág, és a Contri- 
butionalis fundus között — az elsőre nézve nem ád engedelmet a job
bágynak. Könnyéi a külföldről beszélni, ott mindenki fizet adót, itt 
az adó véget kitűzött fundust fel kell tartani. Nem akar oly amphibiu 
mot teremteni, a mellyről nem tudja hogy minő terhet fog viselni. Ha 
philantropice kellene szóllani, ő is elmondaná, hogy ki a statusba jött

10 V. ü. 336. 1., 3. jegyzet: ratione duntaxat praestationum, laborum et 
datiarum.

11 H á r m a s k ö n y v ,  I. 40. (V. ö. . ..  1.)
12 I r a t o k , I. k. 261. s köv. 1.
10 H á r m a s k ö n y v ,  III. 30. V. ö. 140. s köv. 1.
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lakni, egyenlő jussa van a status minden jóvoltára; de ebből az követ
keznék, hogy fizessünk hát minnyájan. Ezt ő reá nem bízták, s azt 
tartja hogy addig legalább mig erre reá hajt az idő, a nemesi birtok
nak, az adózótól el kell különöztetve lenni. Ellemben midőn arról van 
szó hogy a Contributionalis fundus körében a földes úri viszonyok 
minéműségéről rendelkezzünk, t. i. szabad legyen e úgy meg alkudni 
hogy a jobbágy ne robotozzék s a t. hanem fizessen évenként; vagy: ne 
fizessen évenként, hanem tegye le egyszerre a Capitalist, mind ezt sza
bad alku utján? — ezzel bizon nem hiszi hogy oly nagy kérdés dőlne 
el, mint midőn a National Conventben decretálták az emberi jusokat,14 
mert megveszi telkét a jobbágy minden rajta fekvő terhekkel, abban 
pedig nem nagy egyenlősége fekszik az emberi jusoknak, hogy egy 
fizessen más ne fizessen. Azomban az uri, s jobbágyi viszony tökéletes 
megszüntetéséről szóllani talán még jókor volna, mert ő ha just ád a 
jobbágynak hogy telkét meg vehesse, kíván neki egyszersmind bizto- 
ságot nyújtani, hogy hoszas kártékony pereket nyakába ne varjának, 
hogy birtokában biztos legyen, nem pedig hogy telkét, s végtére még 
pénzét is elveszítse. Ezen biztosság nélkül csak ki zsebeljük s végtére 
se telke se pénze. A nemes ember maga birtokára nézve, ha szereti a 
bizontalanságot, ám lássa; de a parasztnak ha ád valamit, ő úgy akar 
adni hogy abból őtet többé senki ki ne játzhassa.

Gr. A n d r á s y  szintén kívánja megkülömböztetve látni a nemesi bir
tokot az adózótul, de anomáliát abban nem lát; hogy nemtelen nemesi 
jószágot vehessen, s attól, vagy is annak haszonvételétől mint eddig a 
házi pénztárba adózzék. Mystificálni nem akarja a szegény jobbágyot 
s úgy hiszi, ha azt mondják a RR. hogy perennaliter megválthatja tel
két, csak úgy érthetik hogy tőlle azt többé el venni ne lehessen. De ha 
anomalia lenne néki több birtoki biztoságot adni, mint magunknak van, 
döntsük cl elébb az aviticitást.

Pjrónay: A curiale beneficiumok kérdését is itt felvétetni, nem 
pedig Pázmándyként elhalasztatni kívánja mert vannak sok községek, 
mellyek minden territoriale beneficiumokat bírnak, ha egy bírhat, miért 
nem a többi is. Egyébként a La Motte tegnapi ellenvetéseit felfogva az 
aviticitás és successiora nézve, azt tartja, ez a Juridicumra való, s ő 
abba nem ereszkedik, ámbár meg van győződve hogy az csak ügyvéd
nek, bírónak hoz hasznot, kárt ellemben a nemzeti iparnak. De ha fel 
marad is, mind egy akár nemes akár nemtelen kéznél van a birtok. 
Hallotta azt is hogy terjedékenyebb jusok következnének ezen enge
délyből. ö  jövendőt mondani nem tud, de valamint igaz hogy szív és 
ész privilégiumhoz nincs kötve, oly igaz hogy ha megérik a nép azon 
terjedékenyebb jusok gyakorlására, azt követelni fogja, s azt tőle többé 
semmi hatalom el nem veheti. (Zajos tetszés.)

La Motte újra kikéi a principium ellen. A  törvényekből a birtok 
birhatásra vett gyámokra azt feleli, hogy azok csak temporaneus, és 
minden nemes által elvehető birtokról szóllnak, minden birtok donation 
alapúi, s e szerint mi nemesek is csak usufructuariusok vagyunk, a 1-ae 
9-us igaz, mondjla hogy libere uti frui possit,15 de nem mondja hogy libere

14 Az 1791-i Constitution proklamálta elsőnek az emberi jogokat (Déclara- 
tion des droits de l’homme et du citoyen).

13 Hármaskönyv, 1. 9.: A nemesek „iustis eorum iuribus et omnibus proven
tibus intra terminos territoriorum suorum adiacentibus liberam semper, prout 
volunt, fruendi habent potestatem“.
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vendere possít. A mclly Communitások magokat eddig kiváltották, azt 
a nemesek köpönyegje alatt tették, Ha 8, 9 millió ember haszna tekin
tetet érdemel, bizon az egész haza, a constitutio még nagyobb tekin
tetet érdemel, azon 9 milliónál van a physica erő, ha még a legislatiöba 
is béfolyását megengedjük, mi lesz az executiva hatalomból? De neki 
magának is lesz e oly személyes bátorsága, mint most van? National- 
gárdára fog szorulni. A szónok még arra sem áll, hogy a cápáéit ás, és. 
sajátság kérdése még csak voxolásra is kerüljön.

M akczibányi osztozik a Gr. La Motte aggodalmában, a datiák meg
váltásából nem akarja következtetni, hogy minden földes úri juris- 
dictiotol is függetlené tétessék, ez mélyen bevág a Constitutio Syste- 
májába. Támadna oly néposztály, melly se maga nem venne részt a 
repraesentatioban, sem más által nem repraesentáltatnék, s váljon mi 
tartóztatna hogy valamint most a két tábla közötti viszonyról monda
tott hogy úgy állunk mint 700.000 — 500-hoz úgy nekik is részt ne 
adjunk oly irányban, mint 8 millió — 700 ezerhez. Nem mondja jó, 
vagy rósz, de mélyen bevág a Constitutióba, ő e részbe voxolni nem fog.

Voxolás végett feltétetik a kérdés igy: megválthatja e a jobbágy 
maga telkét örökösen sajátképpen?

Benyovszky: Ezen kérdés alatt a Capacitást látja lappiangani, ez pedig 
arra visz, kell e nemest jobbágyai jusok egyenlőségébe hozni, egyik 
lépés a másikat húzza, ő a feltett kérdésre csak úgy tud voxolni ha 
legyen e aequalitás jurium. Ifiabb korában, midőn mint halgató jelen 
volt, akaratja ellen is éljent! kiáltott az ilyen tulságokra, de lecsilla
podik a felhevülés, ő nem akar ily intézet által morvává, németté lenni, 
kíván magyar maradni, s inkább nevelni, készíteni a népet, hogy eljus
son a miveltség azon fokára mellyről jusait követelhesse.

Majthényi (B[ars]): A posonyi követ azt állítja, hogy magában ezen 
kérdést, az egyenlőség ideája nélkül megfogni nem tudja. Értelembeli 
tehetséget vitatni nem lehet, de hogy ezen kettőt egymástól elválasztani 
lehet, valamint Poson megfogni nem tudja, úgy Bars igen is tudja. Hogy 
követ úr ifiabb korában éljenre hajlandóbb volt, igen természetes, ezzel 
mind igy voltunk, de kívánnám, hogy túlságnák ne neveznénk más követ 
mondását, mert nem tudjuk minő kútfőből jőnek az ily állítások. Hogy 
ha repraesentatioba részesitetni fog a nép, minő következést húzand ez 
maga után? jósolni nem tudok, de azt tudom hogy oly ivadékról szél
iünk, mellynek még születnie kell. Századokra előre számolni ki képes? 
Egyébiránt a Jász Kún Kerület, a Királyi Városok, s más privilegiálttak, 
részesítettek a törvényhozásba; minő kárt szenvedett e miatt alkotvá- 
nyunk? megfogni nem tudom, s nem hiszem hogy csak egy perczenetig 
is rövidebb ideig álljon alkotvánvunk a miatt, ha nemtelen polgártár
sainkat a haza érdekéhez csatoljuk. A repraesentatio egyébkint is sze
mélyhez van ragasztva, s igy engem, se politicus, se törvényes tekintet 
nem tartóztat, hogy a proprietás kérdését a RR teljes figyelmébe újra 
is ne ajánljam.

A kérdés tehát megállóit igy: A jobbágy megveheti e a maga tel
két örökös sajátságképen? — igenre voxoltak Sopron, azon remény
ségben hogy a birtok birhatásához a RR birtoki biztoságot is csato- 
landnak. Trencsin hasonló értelemben, Nógrád, Szala, Liptó mind a 
mellet is hogy a datiák megváltására nézve a perennalitás ellen voxolt, 
a felforgó kérdésben kevesbb praejudiciumot lát. Komárom, Somogy, 
Bars, Győr. Baranya, Tolna, Zólvom, Zemplén, Ungh, Ugocsa, Bihar, 
Csongrád, Békés, Csanád, Arad, Temcs, Torontál, 22 megye. Jász Kún
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és Hajdú kerületek. Nemre voxoltak: Poson, Nyitra, Vas, Honth, 
Veszprém, Fejér, Esztergom, Pest, Árva, Bács, Thúrócz, Posega, Abaúj, 
Szathmár, Szabolcs, Szepes, Gömör, Borsod, Heves, Bereg, Torna (!), 
Marmaros, Krassó, 23 megye, Horvát Ország, Turopolya. Nem voxol
tak Szerém, a Clerus, a Királyi Városok kik egy voxba connumeráitatni 
mindég ellenkeznek. Jelen nem voltak Sáros, Mosony, Verőcze. — És 
így a többség megtagadta a proprietást. — Kik az igen szónak ezen 
kérdésben baráti, vigasztalásokra szolgálhat, a közvéleménynek azon 
hatalmas előhaladása, hogy ez előtt kevés évekkel, a tulajdoni jus kiter
jesztésének baráti, csak nem gúnyai illettettek, és fuit vox clamantis in 
deserto, most 22 megye adta reá voxát, ez mindenesetre tiszteletre méltó 
kisebb szám. Mig országos ülésre kerül a dolog: két, három megye nagy 
változást tehet, de ha nem tenne is, a jövendő kifejlésnek magva 
vetve van.

Talán nem tevénk kedvetlen dolgot hogy ezen nevezetes kérdést 
bővebben adtuk, jövő levelünkben szintén ily bőven adandjuk a 29-ik 
s 30-ik Áprilisi üléseket is, mellveknek ábrázolatja rövideden abban áll, 
hogy a Capacitás megadásának baráti indirectus utakon iparkodtanak 
teljes erővel a 27-ik áprilisi végzésnek terjedékenyebb hatást, s resul- 
tatumokat adni, és a capacitás kérdését, sértetlenül a Juridicum idejére 
halasztani, az ellenkező fél nedig a 27-iki végzést következményeire 
nézve mentői jobban megszorítani és a capacitás kérdését a Curiale 
regale beneficiumok iránti perpetuus szerződések megtagadásával, 
indirecte anticipálni. Az elsőre nézve a liberalis felekezet lett nyertes, 
mert világosan törvénybe fog menni, hogy a dadáktól, s minden földes 
úri adózásoktól a jobbágy magát, egyszerre Ietévén alku szerint bizo
nyos summát, örökre függetlené teheti. A másodikra nézve az ellenkező 
fél nyert, mivel voxok többségével megállapitatott, hogy a Curiale regale 
beneficiumok örökös urbarialis contractusok tárgyai nem lehetnek.16

Május l-ő s 2-ik napján az urbáriumba tovább haladván, úgy szóll- 
ván mindenben, egész a helységi bírák s jegyzők választásáig, kevés 
változtatással megállott az Országos redactio. Nevezetesség alig fordult 
elő.17 A királyi reseriptumra adandó válasz végett kirendelt küldötség 
még nem referált.

10 Részletesebben olv. a következő szám aiatr. 
17 Részletesebben 354. s köv. 1.
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a)
1833 április 29—30 

Kerületi ülések.
Tárgy: .1 curiale regale beneficiumok örökös megváltásának kérdése.

b)
1833 május 3—4 
Kerületi ülések.

Tárgy: A királyi válaszra adandó felelet megszövegezése.

a)
April 29-én kerületi ülés.'ő Elölülők Dubraviczky, Császár.
C sászár: Napirenden következik a 2-ik §. azon része, melly arról 

szól, váljon a Curiale Regale beneficiumok lehetnek e örökös urbiarialis 
szerződések tárgyai vagy nem?1

Bezeréoy : Talán van egy harmadik kérdés is, t. i. hogy hagynánk 
a Juridicum Operatum idejére, mint hogy a nemesi jószág birhatásának 
kérdésébe, a hová tartoznak a Curiale regale beneficiumok is, sok tekin
tetű viszonyok vágnak be, mint az aviticitás, praejudicium s a t .

C sászár: A nemesi javakra nézve nem ellenkezik, de a Curiale 
regálék kérdése amattol egészen külömbözik, mert korcsmának, mészár
széknek, vásári jognak s a t. használlását sok helyüt eddig is bírta a 
jobbágyság, ámbár nemesi jószágot nem bírhatott.

P ázmándy: Ezzel a nemesi jószág birhatásának kérdését szoros 
öszvefüggésben látja. Úgy

N agy P ál is. Már a múlt ülésekben többször megemlitetett hogy 
az örökös birhatás megengedése, a nélkül hogy az aviticitás, fiscalitás 
kérdései egyszersmind eldöntetnének, csak bizontalanná tenné a paraszt 
állapotját. Maradjon a nemesség ha akar tovább is birtokának bizon- 
talanságában, boldogítsa maradékit firol fira, unokáról unokára hagyott 
invalidatorius perek átkával, maradjanak dűlő félben a per alatt lévő 
faluk, Curiák, zárja el magának tovább is a nemzeti ipar előmenetelét, 
de a parasztra ne árassza ki a prókátorok s perek átkát; s azért utasi- 
tassék a kérdés oda, hol az ex asse fel fog vétetni.

S o m s ic h : Akár hogy bujkálunk is, a Curialitás terminológiája alatt 
fortélyeskodunk, a párt csak ugyan két felé oszlik, egyik földbirtokot 
akar adni a parasztnak, a másik nem.

Gr. A n iir á s s y : Még a tegnapi végzést sem látja egészen tisztában. 
Azt határozták a RR hogy telkét sajátságképen örökösen meg nem

a )  Itt oldalt ceruzával Kossuthtól: N B  a 2-ik lapnál kell kezdeni írni, és jelesen ott, ahol a ceruzával 
(evan húzva „Itt látja idejét“ és ez hónap után reggeli 8 órakor hozzám legyen leírva  hozva —  egész végig. 

Á ceruzajelzet valóban bent van a szövegben a megjelölt helyen. Az utasítás utóbb tintával át van húzva; nyil
ván a másoló jurátusoknak szólt.)

1 V. ö. 336, 1., 3. jegyzet.



veheti a jobbágy, eie az úri munkától, adózásoktól magát megválthatja. 
A következésekre nézve jobbnak látná a birtokosság kérdését minden 
oldalról itt felvenni. Alig van ország, hol több féle vagyonosságú, mivelt- 
ségű nép osztályt lehetne találni mint Magyar Országban. A törvény- 
hozás kötelessége módot nyújtani, hogy fáradozásai után nyert tőkéjét 
minden osztály biztosíthassa. Nincs tehát intézkedés, melly mindenik 
osztálynak voltakép megfelelne. Az usufructuatio a legszegényebb osz
tály szükségeit fedezi. A vagyonossab rész már nagyobb tökét szerzet 
s magát az úri adózásoktól is meg válthatja, ma a robotnak, holnap a 
kilenczednek, holnap után a füst pénznek kapitálissát le teheti. Ha bár 
a telekbeli proprietást in idaea megadnánk is, ez által néki materialis 
hasznot nem nyújtanánk, most is nehéz elhitetni a jobbágyai hogy a 
föld az úré, hát ha még az usufructuatiót is megveszi, ha magát a dadák
tól megváltja, nem lehet Írott törvény melly vélle elhitetné, hogy a föld 
nem az övé. S valóban nem is maradt egyéb fel, mint a földes uri juris
dictio, ez pedig nem lesz nagyon terhes, mert cslak azt eszközlendi, hogy 
fundusát contributionalis tartozásban elfoglalni nem fog lehetni.2 De van 
még egy harmadik osztály is, melly értelmi kifejlésére, vagyonosságára 
nézve sokkal feljebb áll, ezen osztály kívánságának csak a nemesi bir
tok megszerezhetésével lehet eleget tenni. Ez 1. nem újság, mint azt 
számos törvényekkel bizonyítja a szónok. Egyedül Verbőczy 3. 30-dik 
czimjének félre magyarázata szülé azon balvéleményt, hogy a nemtelen 
sajátságkép nem bírhat földet, ámbár világosan ott van hogy csak: in 
terris Domini sui.3 2. A nemesség hasznára is szolgáland, mert a vevők 
száma szaporodásával, a birtok árát felemeli. 3. A moralis erő, s nem
zetiség nagy lépést tesz előre. Most mintegy 180.000 férfi vesz részt a 
magyar alkotvány jóvoltában (az asszonyokat oda számlálni nem meri). 
Ezek közül hány van'szegényebb, mintsem hogy az alkotvány áldásaival 
élhessen, hány költi, külföldön jövedelmeit. így csak a mi ezek lehúzta 
után fenmarad, annak van valódi érdeke az alkotvány fentartására. Itt 
látja idejét hogy minden nemtelennek nemesi javak birhatását enged
jünk a nélkül hogy a házi pénztárba való adózástól felmentenénk, s így 
őket az alkotvány érdekeibe kapcsoljuk. Minden alkotványos institu- 
tióknak meg kell előzni a nép szükségét, külömben vagy a népnek, vagy 
az institutióknak szakadni kell.

D uhraviczky úgy vélekedik, tegnap előtt nem  a Capitalis letételé
ről, hanem arról volt szó, váljon szabad e az évenkénti census iránt 
örökös szerződéseket kötni? úgy következett a 2-ik kérdés: hogy sza
bad e a telket is örökösen megváltani. Most talán az következik ha fel 
kell e a Capacitás kérdését ex asse venni?

D okus: Úgy tartja, az hogy a jobbágyi adózások megváltása iránt 
szabad örökös kötéseket tenni, már el van döntve, most az a kérdés, 
lehet e ezeket a Curiale regálékra is kiterjeszteni? Ö kívánja a Capa
citás kérdését ez asse felvenni, de ha fel nem vétetne, a Curialékat is 
elhalasztani, i— N ovak szintén szoros öszeköttetést lát a kettő között. 
M arczihányi és M a.ithényi (Bars) ellenben nem látnak s ők a nemesi 
jószág birhatására nemmel, a Curiale regale kérdésére pedig igennel

í’r b é r : az ű r i  h a s z o n v é t e l e k  m e g v á l t á s a  3 4 5

2 Adóhátralék miatt a jobbágy nem veszítheti el telkét, mivel annak bir
tokosa a földcsúr.

3 Hármaskönyv, III. 30. 7. §: rusticus praeter laboris mercedem et praemium, 
in terris domini sui, quantum ad perpetuitatem nihil iuris habet, sed totius 
terrae proprietas ad dominum terrestrem spectat et pertinet.
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fognak felelni. — Többen, de kivált P échy úgy akarják a tegnapelőtti 
voxolást magyarázni, a mint feljebb közbevetőleg Dubraviczky emlité.

N iczky (Vas): A Capacitás megtagadására nem tudja az itt hallott 
szomorú következéseket alkalmaztatni A nemesi birtok mindég ment 
marad az adóiul, bármi kézen legyen is, betódul német, morva s a t. ide 
fekteti pénzét, s a magyarságnak vége van. Második fő tekintet hogy 
a nép nem érett arra, hogy velünk együt tanácskozhasson, mi a birtok
ból egyenesen következik. Majd ennek s eljő ideje de még korán van. 
Hát a szegény nemességről egészen megfelejtkezünk? egy részről a 
majorátus, senioratus, más részről a pénzes német, végre szolga lesz, a 
ki elébb úr vala. Adjunk materialis engedélyeket a népnek, de ne ollvast 
melly a másik részt semmivé teszi.

A sztalos sz in té n  fél, hogy  m e g re n d ítjü k  a lk o tv án y u n k  tö rz sö k é t 
m ellvnek  ágai a la tt  8 század ig  n y u g o d tu n k .

P rónay e llenben  azon  n cp o sz tá ly to l nem  ta r t ,  m e llynek  b ir to k a  van, 
in k áb b  a ttó l ta r t ,  m elly  ö rö k k é  lábon  van, m in t a fü rj. A kinek  b irto k a  
van , az véde lm ezn i is fo g ja  az t. Ö rv en d  hogy m ár 22 m egye h a jlo tt  a 
tu la jd o n  m eg ad ására , d e  lá tv á n  m inő  convu lsióka t okoz a k é rd ésn ek  
csak  m egem lítése  is, jo b b  lesz a ju rid ic u m ra  ha lasz tan i, ta lá n  ném elly  
m egyék  m ég a d ié ta  fo ly ta  a la tt  is h a jlan d ó k k á  leszn ek  m egadni, a m it 
m ost m eg tag ad tak .

B e z e r é d y  szintén hatalmas czáfolással lép elő. A tulajdon úgymond 
csak ott van minden convulsiók felett emelve, hol sok a tulajdonos. 
A szegény nemességre nézve egyenest ellenkezőt lát, mint Vas. Alkot- 
ványi rendszerünk ellene van a szegény nemességnek. In Charta min
den jusokban részes, de a valóságban nem, mutatja jelen állapotja, mint 
süllyed azon osztály, mellyben a nemzeti erénynek annyi csirája rej
tezik, s váljon most midőn a nemtelen nem bírhat nemesi jószágot, kik 
a nemesi javak acquisitorai? talán azoknak maradéki, kik Sz. István 
előtt vérekkel szerzették a hazát? Ezeknek alig maradt annyi helyök, 
hová régi pergamentjokat eltehetnék. A Nemzetiség elvesztésétől vett 
ellenvetés sem áll; mert azt senki sem mondá, hogy a ki nem naturali- 
sált magyar, az jószágot vehessen.

Több követek világosítani kívánták a tegnapelőtti kérdést.
Borsiczky azt igen világosnak tartja. Micsoda a proprietas? Domi

nium directum et utile. A 22 megye tegnap a dominium directum jóvol
tával akará felruházni a jobbágyot, de a többség csak az utilét engedte 
meg, t. i. hogy a jobbágyi adózásokat akár évenkénti, akár egyszeri fize
téssel megválthassa. A dominium directum még felmaradt, t. i. a földes 
uri jurisdictio, és örökösödés. Ki a jus romanum princípiumait érti, 
máskép ezt nem is magyarázhatja. A ki a népnek valamit adni akar, 
roszabbat nem tehet, mintha azt mondja hogy a Curiale beneficiumok 
öszekötetésben vannak a capacitás kérdésével, ha elválasztjuk egymás
tól, lesznek kik az elsőre igennel szavaznak, ámbár a másodikat meg 
nem adják. De váljon jó lenne e most capacitást adni? ösmérnek úgy
mond a RR, én liberalis vagyok, még is azt mondom: káros lenne. Én 
nem onnan megyek ki hogy a nép nem érett, ez nem nagy tisztelet con- 
stitutiónknak hogy 8 százados oltalma alatt nem érett meg a nép a 
sajátságra, hanem onnan hogy pénze nincs, ő nem vehet jószágot, hanem
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vészén holmi Ghám, Lackenbacher4 s a t. Mi nem csak szabadok lenni, 
de magyarok is maradni akarunk, végre azt sem tudják: honunk sváb 
vagy zsidó ország e. Én előbb módokat akarok nyújtani, hogy hono- 
sinknak pénzök legyen, akkor adom meg a capacitást.

B ernáth: Nem tudom hogy búvunk ki e dologból, midőn azok is, 
kik magokat liberálisoknak valják, mint Trenchinnek lelkes követe, kit 
én is olyannak ösmerek, oly illiberalis elvet mond, minek a vagyon sze- 
rezhetés jusa, mig nincs a népnek pénze? ha ezen körbe hajítjuk a 
parasztot, abból soha ki nem megyen. Váljon ezen elvre építette e Pen 
Tamás5 a szabadság hazáját, s nem arra hogy garas nélkül lévő embe
reknek polgári just, sajátságot adott? De instructio ellen meggyőződés
nek nincs helye, ha lenne; szónoki tehetségemet utolsó véremmel kime
nteném a capacitás mellet. Most voxoljunk.

Somsich: Visza emlékezvén minő vélemény uralkodott ezen tá rg y  
felől 20 évek előtt, megfontolván minő uralkodik most, azt tartja, el 
kell a mondandókat mondani, bár ha parentatiója lenne is a capacitás- 
nak, talán megadja az Isten hogy néhány év múlva létre jő. Különösen 
azon ellenvetésre hogy vidékiek öntik el hazánkat, azt feleli hogy ő 
nem fél a vidéki pénztől, de azt senki sem mondotta, hogy a ki birtokot 
akar venni, ne tartozzék tudni magyarul, ezt örömest alá Írja, tegyünk 
mindent a nemzetiségre. Legtöbbet vetik ellen, hogy a nép nem érett, 
nem nevelt. Ugyan miből legyen? földje kevés, robotba, vármegye sze
ribe dolgozik, adót fizet, miből nevelje gyermekét? Az iparnak ingert 
kell adni. Az örökös birtok szerezhetés ipart, ez vagyonosságot szül, 
ekkor lesz miből nevelni gyermekeit. Ezen kérdés a nélkül hogy a tulaj
dont csak távolról is sértené, oly erősre szőheti a bizodalom kötelét 
nemes és nép között, hogy ellenséginknek rettenetesek, barátinknak 
hasznosak lehetünk.

A Capacitásnak kérdése e szerint tovább is vitattatván, ismét oda 
fordult a tanácskozás tengelye, hogy mit kell a tegnap előtti határozás 
alatt érteni. — Sz. H orváth, ki oly tűzzel enunciálta magát a Capacitás 
mellet, kijelenté, hogy a jobbágyi adózások örökös elengedését, csak az 
első szerzeményesnek kívánja megengedtetni. Ö tvös ellenben hogy ő 
utasításánál fogva a proprietás ellen voxolt, de a datiák megváltása 
ellen nem voxolt. Nómellyek nem akarnak voxolni mivel azt állítják 
hogy a redactióban meg van a kívánt értelem, mások ismét a redactio 
motivatiojábol s az 5-ik §-usbol6 mutogatják, hogy csak a munkának 
évenkénti béréről szóll. K otsi H orváth az évenkénti bér felől irrescin- 
dibilisnek, az á'talános megváltás felől rescindibilisnek érti. — Borsiczky 
felszóllitja a RRket, ha már most is ennyire külömbözik a hozott rend
szabás értelme, minek nyújtanak perekre alkalmat, miért nem akarják *

* Chám-ra 1. 137. 1„ 2. jegyzet. — Lackenbacher Henrik és Bemát keres
kedők 1824. okt. 24-én nemességet kaptak salamoni előnévvel és az ungmegyei 
Salamon-birtokot inscriptio gyanánt. Kereskedelmi érdemeiken kívül az 1809-i 
francia háborúra öt huszárt fe szereltek, 1810-ben a zalamegyei Kanizsán 5000 frtos 
alapítványt tettek, az ál'amkincstárral Becsnek hússal való ellátására 1809., 1813. 
és 1814-ben kötött szerződéseiknek pontosan eleget tettek. ( O tsz. Levéltár, Liber 
regius 64. k. 1013. 1.)

5 Penn William (1644—1718) a quekerekkel 1681-ben alapította meg Pen- 
sylvániát.

e Eredetileg a Proieclum V. art. 3. §-a (32. 1.) V. ö. Modificationes 12. 1., 
V. art. 5. §.
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felvilágosítani! Vay szemrehányást tesz, hogy a dolgot erőltetik. 
Borsiczky felel, hogy a ki voxolást kíván, az nem erőlteti, mert az a 
többség akaratjának magát alája veti, az erőltet a ki voxolni nem akar. 
— A végzés másnapra marad.

April 30-án Kerületi ülés: Elölülők a voltak. — A tegnapi kérdés 
folytatattván.

Balogh úgy  hiszi, tárgya sem lehet a diaetalis traetatusnak az: 
hogy az úr telkét ne inscribálhassa, ne ajándékozhassa, — ez mint eddig 
szabad volt, s ha ezen szabadságot megszorítjuk, diétánk satyraja lenne 
azon elvnek, hogy roszabbá nem kell tenni a jobbágy sorsát. Megkötése 
lenne az a tulajdonnak, a szabad használlásnak, a szív érzelmeinek, 
mert azt sem engedné meg hogy az úr jót tegyen jobbágyával .

B enyovszky: A phőnixhez hasonlítja ezen kérdést, melly mindig 
újonnan támad fel hamvaiból. Eleintén, úgymond, mily szerény, mily 
ártatlan alakban jelent meg, talán el is fogadjuk ha hogy a kornak szel
leme el nem fújta volna a leplet, s meg nem mutatta volna magát azon 
óriás, kit elburkolt ama principium.

D okus: Nem csak óriásokat nem lát, de még csak embrióját sem 
látja annak, hogy az alkotvány valamikép sértetnék, hiszen nem nemesi 
birtokról, de még csak nem is jobbágy telek tulajdonáról, hanem csak 
jobbágyi adózásokról van szó.

Balogh pedig emlékeztet, hogy 9 millió áll hátunk mögött, melly 
ezen képzelt óriást ölelni csókolni fogja. — JusTimak ki elösmeré, hogy 
ilyes örökös szerződések köttettek eddig is, ha nem a princípiumot 
kimondani veszedelmesnek tartá, azt feleli, hogy ő veszedelmesnek tar
taná azon constitutiót, melly princípiumát világosan kimondani nem 
meri. — Ko.Mi.osvnak pedig ki Sz. István törvényéből mutogatá, hogy 
a parasztnak nem szabad magát az úr örököseinek praejudiciumáva! 
megváltani, azt feleié, hogy ha csak az jó, a mi Sz. István törvényében 
van, úgy citáljuk azt is, a melly úgy szóll: qui occiderit uxorem solvat 
duos juvencos?

K omlosy feddőleg szóll hogy a nemesi sarkalatos jusokat fel akar
ják forgatni, — erre P rónay: kövesse meg magát követ úr, ilyes szégye- 
nitő vádat küldőimre ne kenjen, tisztelje minden törvényhatóság véle
kedését, valamint én tisztelem a követ úrét. —  J ustii: Improbatióknak 
nincs helye. P rónay: Csak azt felelem ezen pirongatoriumra: harmadik 
országgyűlésén vagyok itt, nem adtam okot ily szemrehányásra, de 
midőn ily érzékenyen bántja valaki küldőim czélzását mint Bereg; érde
meden lennék Nógrád bizodalmára, ha elhalgatnám. — Sokan voxolást 
kiáltanak, J usth ismételve feláll, hogy ő még szólni akar a dologhoz, 
s minden persvasio ellenére sem engedé a consultatio bérckesztését, 
állitván hogy neki szóllnia szabad, azon követek is tehát kik egyébiránt 
bár előbb voltak felírva, a szóllástol el akartak állani, újra bcszéllettek, 
nevezetesen

N agy Pál: Valóban megitéltetjük magunkat, midőn azon kérdést 
mellyet oly nagynak kiáltunk, ily hévvel vitatjuk. Az a baj hogy egyik 
rész az oligarchián is túl akar menni, másik rész majd a democratiához 
közelit. Én magamnak demarcationalis vonást húztam az urbáriumban. 
A Contributionalis fundus körében, a nélkül hogy a jobbágyot abból 7

7 II. decretum 14. caput. Az idézet azonban nem pontos, mert a bírság a 
bűnös társadalmi helyzete szerint 50, 10 vagy 5 tinó.
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kilépni hagyjuk, minden engedélyt örömest adok, s adhatok a nélkül 
hogy a nemesi jusokat csak távolról is sérteném. Ezen körbe tartozik 
a felforgó kérdés is, és én egyet értek Barssal, hogy tanakodásoknak 
tárgya sem lehetne, s valóban szégyenünkre van hogy tárgya. Magában 
Africában is, ha úr és rabszolga kölcsönös szabad akarattal megegyez
nek a manumissióban, megesik az. Mi pedig azt akarjuk, hogy ha meg
egyezik is, nem szabad; mert itt rabság a princípium. Ez ellenkezik az 
emberiséggel, s mi azt enunciálnánk 1833-ban? De kívánom előre bizto
sítani a parasztot hogy ha neki adunk valamit törvényesen, azt tőlle 
senki el no vehesse, s örökké iaz övé maradjon, úgy azt is elhatároztatni, 
mi történik azon esetben ha hogy köz adóban adós marad. — Erre 
M arczibányi helytelennek találja a rabszolgaság emlegetését, ha Sop
ronban talán úgy van, ám legyen, de az egész országról nem lehet 
hasonlót mondani. —- Mire N agy csak röviden azt jegyzi meg, hogy 
Geographiája szerint Sopron nem fekszik Africában.

Végtére csak ugyan fel állitatván a kérdés: hogy midőn a daiiak 
iránti perennatis szerződés megengedtetett, úgy értetett e hogy lehet 
egyszeri tőke fizetéssel is megváltani örökre minden datiákat, vagy nem 
lehet ? —  Felszóllitás szerint első voxolt Poson t. i. B enyovszky ezen 
szóval: redactio. C sászár felszóllitá, hogy ép a rcdactio az, mit a töb- 
ség homályosnak látt. De Benyovszky újra is a mellet maradt hogy a 
redactio nem homályos, nem zavar, hanem a világositás zavar, ő fél 
tőle — redactio. — Azon 19 megye tehát, Horvát Ország, s az Egyházi 
Kend, kik vele egy értelemben valának, többnyire a redactiora voxoltak. 
Ellenben 27 megye, a Jász Kün, Hajdú kerületek, királyi városok Lehet 
és igenre voxoltak. És igy nevezetes többséggel eldőlt hogy világosan 
be fog tétetni la redactióba.8

Kövctkezék azon kérdés váljon a Curiale Regale beneficiumok 
lehetnek e örökös urbarialis szerződések tárgyai — ezt igen sokan a 
juridicumra kívánták halasztani, hol majd a Capacitás kérdésével egyiit 
felvétetik. Mások állítják hogy a kettő nincs összeköttetésben, s Aszta
los és Borsiczky indítványai szerint a Curialet a Regálétól megkülöm- 
böztetni, s csak az elsőket elhalasztatni, a regálékat pedig elszámlálni 
kívánják. Eléb tehát igy tevődik a kérdés: Most, vagy in juridico? 
Utóbb ezen kérdés győz: redactio vagy módosítás? 18 megye és a sza
bad kerületek módosításra 29 megye és Horvát Ország redactiora voxolt.

Majus l-ő, 2-ik napjain s 3-ikának egy részén az Urbárium folytat
tatok, egész ,a 6-ik Art[icu]lus 6-ik §-áig. Többnyire meg állót a redactio. 
—- Kevés érdekes vitatás — a melly volt a községi bírák s jegyzők 
választásának s elmozdításának kérdésében. Jövő levelünkben adjuk.*1

b)
Majus d án jelentést tőn a Királyi válaszra adandó felelet java 

latának kidolgozására rendelt küldötség. Az izenet javallata (Pálóczy 
surrogált kerületi jegyző munkája) felolvastatván, dictaturára bocsáj-

s A/, V. art. 2. §-ának szövege (v. ö. 336. 1., 3. jegyzet) ily kiegészítést 
nyert: quin imo vigore ineundorum contractuum sióimét erga numerationem aver- 
sionalis cuiuspiam summae mutua dominorum terrestrium ct subditorum libera 
conventione defigendae plenariam quoque ac perpetuo duraturam a praestationi
bus, laboribus et datiis dominalibus (salva jurisdictione dominaii) immunitatem 
comparare. (Iratok. I. k. 296. 1.)

” Olv. részletesebben 354. s köv. 1.
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tatott. — Május 4-én pedig a kerületi ülésben megrostáltatván, igen 
csekély változtatással igy a mint következik helyben hagyatott.10 11

„A Karok és RR ő cs. kir. felségének f. é. April 16-án 4655. sz. alatt 
költt királyi kegyelmes válaszát tanácskozás alá vévén, arra nézve gon
dolkodásuk módja, úgy azon észrevételek is, mellyeket egy újabb fel
írásban ő felségének kegyelmes tekintete elébe terjeszteni szándékoz
nak, e következendőkben határozódnak.

Midőn a KK és RR kik önnön magok is ama szerencsétlen s vajha 
többé soha elő nem kerülendő idők, és ezek történetei emlékezetét meg
újítani nem kívánták, mellyek között az 1830-ki 6. t. ez. által az 1831. 
Octob. 2. napjára kirendelve volt országgyűlése ekkoráig elhalasztatott, 
közeléb mult Mart. 30-án ő felségéhez intézett alázatos felírásukban" 
mély tisztelettel azt nyilatkoztatták ki, hogy a világos törvény rende
lése által nyilván kijelelt eseteken kívül semmi egyéb törvényes aka
dályt, mellv az Országgyűlése tartását hátráltathatná, el nem ismérnek, 
legkevesebbé sem lévén gondolatjokban az: hogy ő felségének hiv alatt
valói eránt viseltető atyai gondoskodását avagy csak távolról is kér
désbe hozzák. Épen azért hogy említett kinyilatkoztatásuk oly tiszta 
indulatot ismer kútfejének, s a törvényekhez való álhatatos ragasz
kodásnál, az unokáikra is által hagyni óhajtott jusaik bátorságáról való 
köteles figyelemnél semmit egyebet nem tárgyaz; valójában még csak 
nem is gondolhatták azt hogy e miat ő felségének királyi, s atyai nehez
telését vonhassák magokra.

A KKat és RRket továbbá belső meggyőződésük, s hazafiúi, és tör
vényhozói szent kötelességeknek állandó figyelembe való tartása azon 
hiedelemre is vezérli, hogy midőn a mostani országgyűlésén az ország
nak azokat az előleges sérelmeit és kívánságait újólag felterjesztették, 
mellyeket már az 1825/7. országgyűléséből is felterjesztettenek, az 
1830-ki országgyűléséből pedig megujitottanak, de a mellyek mind ez 
ideig sem orvosoltalak, sem teljesítettek; ezeken felül midőn eddigi 
tanácskozásaiknak tárgyai mind olyanok valának, mellyek a közbol
dogságnak, s a nemzet nagy háznépe tagjai, egymással még szorosab
ban leendő egybekapcsoltatásának megörökítését tevék arányokul, s 
midőn valósággal tanácskozásaik alá vették végre azokat a rendszeres 
munkákat is, a mellyekből alkotandó törvényektől várják úgy önnön 
magoknak, mint késő maradékaiknak is századokra kihatandó tartós 
boldogságát; és a melly rendszeres munkáknak, az országgyűlési iromá
nyok szokott példájára is történt ki nyomtattatásával ő felsége a KK 
és RR törvényes kívánságaikat kegyelmesen megelőzte, a KK és RR 
mindezekkel (szives fáradozásaik édes gyümölcseit a kedvező jöven
dőiül várva) az eddig lefolyt időnek méltó takarékosságot kívánt, hasz- 
nállása ellen nem vétettenek.

De sokkal mélyebb és határtalanabb tisztelettel viseltetnek a KK 
és RR ő felségének bölcsesége, és igazság szeretető iránt is, mint sem 
hogy eleve meg nem győztetnének arról is, hogy midőn a K és RR a 
nemzetet ősi tulajdona gyanánt czimerező nyilt szivüséggel kimondják 
azt, hogy a tisztelt királyi kegv[elmes] válasznak abéli kifejezései, 
mintha t. i. a mostani országgyűlésen ezután gondosan eltávoztatandó 
olyatén tárgyak és kérdések is fordultának volna elő mellyek ezen 
országgyűlésének előre kitűzött czélján túlhatottanak volna, különös

10 V. ö. Kölcsey, VTI. k. 214 s köv. 1.
11 halok, 1. k. 158. s köv. 1.
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aggodalmat okoztanak, maga ő felsége is a K és R tűnődésének de igaz
ságoknak is talpkövét abban és könnyen fogja feltalálni hogy:

Mivel jelesen az 1715 :14. t. ez. világos szavakkal azt mondja, hogy 
az ország sérelmei elenyésztésének legfoganatosabb orvosi szerei, az 
ország gyűlései, maga ő felsége is kegyelmesen megismérni méltózlatni 
fog, hogy az említett törvény czikely rendszabása, a haza polgári alkot- 
ványa és az országgyűlés lelke és természetéhez képest az országgyűlé
sein fel veendő tárgyakat, s ezeknek minémüségét, sorát és számát 
szoros meghatározotsággal kiszabni nem lehet. A minthogy

A KK és Rendek magokat a feleb említett törvény leikéhez alkal
maztatván, mennél inkább meg vannak győződve arról hogy az Ország- 
gyűlése czéljaitol eltávozó tárgyak felett való tanácskozásokból eredő 
késedelmeskedés reájok épen nem háritódhatik, annál kevésbé mellőz
hetik el abból származó fájdalmoknak is kiöntését: hogy a Karok és 
RR, kik külömben mint hiv alatvalók a királyi törvényes hatalmat 
mélyen tisztelik, most midőn a törvényes teljes szabadságtól el nem 
záródható törvényhozói test sorában állanak, arra hogy törvényhozás
beli kötcleségöket teljesítsék, még pedig úgy teljesítsék hogy egy
szersmind az elejekbe eleve kitűzött tárgyakon és kérdéseken túl ne 
hassanak, a Királyi tisztből származtatott parancsoló utasításokkal 
intetnek — a KKnak és RRnek ebéli fájdalmuk mértékét egyedül az 
a vigasztaló tekintet enyhítvén hogy ő felségének kegyelmes kinyilat
koztatása szerint is, a maradéknak hálás emlékezetét, legbiztosabban 
megnyerni úgy lehet, ha az Országgyűlési szerződések folyamatja köz
ben, mind az a mi őseink rendeléséből folyó s megöröklött szokásnál 
fogva a jelen időkig fenn áll, minden oldalról és sérelem nélkül feltár
tátok.

Mi illeti egyébiránt az országgyűlési tanácskozások alá felvett, és 
folytatólag felveendő rendszeres munkák sorát, a KK és RR bár mily 
erős legyen is bennök iaz a készség, s indulat, mellyel az ő felsége 
kegyelmes felszóllitásait követni szokták, abból a tiszta őszinteségből 
azomban, melly a törvényhozási pályán is egyedül való kalauzok, s 
annak a szorongató szükségnek áitallátásából, mellynek nyomása súlyát 
az ország lakosai közönségesen, és egyiránt érezik, kéntelenek ő felsége 
előtt továbbá is kinyilatkoztatni azt: hogy mivel az országos rendsze
res munkák közűi egyiknek a másik felett való egyéb előlegességet a 
KK és RR nem kívántak tulajdonítani annál, mellyet az Ország min
den rendű, és sorsú lakosinak közös szempontból nézett főjavok, és 
boldogságok gyarapítása tekintete oly ellentálhatlanúl javasol, azok az 
indító okok továbSá, mellyek a kereskedési tárgyú rendszeres munká
nak mindjárt a föld használati munka után nyomban következőleg 
országos tanácskozások alá leendő felvételét több mint parancsolva 
javalják, teljes és egész épségben most is állanak, a KK és RR e tárgy
ban alázatosan béjelentett elébbeni zándékjokhoz törvényes jusaiknál 
fogva, továbbá is álhatatosan ragaszkodnak.

Ragaszkodnak pedig most már még annál fogva is, mivel minek 
utánna ő felsége fent tisztelt kegy[elmes] királyi válaszában azt mél- 
tóztatott kegyelmesen megígérni, hogy mindazokat, mellyekben a 
kereskedésbeli rendszeres munka folytában a törvénytevő test mindkét 
része ősze egyesülend, és amellyek királyi jóvá hagyást is nyerendtnek, 
ö felsége hiv alattvalóihoz egyiránt viseltető atyai szeretetéből pontosan 
végre hajtatatni fogja: az örökös tartományokból rendelendő biztoság 
kívánásával felhagyva most már még teljesebb mértékű bizodalommal
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reményük hogy ő felségének atyai szive ,és igazság szeretősége feloldo- 
zandván azon kártékony zárakat, mellyek alatt az Országnak zsengéjé
ből az idő oly hoszú sorain is keresztül ki nem fejlődhetett kereskedése, 
oly régóta visza és előre hatólag sinlődik, az a nyomó súly, melly alatt 
az ország kereskedési helyheztetése erőre nem kaphatva, még inkább 
szárad és apad, az ő felségében közös fejedelmöket, és attyokat tisztelő 
minden országokat és örökös tartományokat egyenlőn boldogítandó köl
csönös viszonyoságnak, az ország törvényes függetlensége felmaradá 
sával adánd helyet, e pedig midőn egy részről új életet, s maradandó 
boldogságot lehellend az alatvalókra más részről felséges alkotójára is 
boldogító következéseivel s gazdag uzsorával hatand visza.

Ezek lévén a KK és Rendeknek a rendszeres munkák felvétele 
sorozására nézve továbbá is megállapodott tekinteteik, a mennyiben 
ő felsége királyi kegy[elmes] válaszában tett azon kegyelmes kinyilat
koztatásával hogy a mostani országgyűlésén ne csak az elsőbb helyekre 
tett nehány, hanem a több minden rendszeres munkák is egymás után 
következőleg vétetődjenek és terjesztődjenek fel, a KK és RRnek azon 
két főokokon sarkaltot kétes aggodalmokat, hogy t. i. a földhasznál- 
lati, és törvényes rendszeres munkákról való tanácskozások bevégző
dése után a többi rendszeres munkáknak felvétele huzamosabb és hatá
rozatlan időkig halasztódik el s az előlegesen felvétettni kegyelmesen 
kívánt rendszeres munkákból alkotandó törvények királyi megerősítést 
nverendvén, ezzel az ország gyűlése bérekesztetni szándékoztatik, 
elenyésztetni méltóztatott, most már a KK és RR is abban hogy az 
Országos rendszeres munkákat sorrol sorra, a mint a felettök való 
tanácskozások befejeződni fognak külön külön ő felségének kegyelmes 
tekintete elébe felterjesszék, késedelmeskedni nem fognak. Midőn 
azomban továbbá is szükségesnek tartják azt, hogy most mikor egy
mással oly sok féle öszeköttetésben álló tárgyú rendszeres munkákat 
vesznek vizsgálatba, mindazon esetekben mellvekben világos helye és 
oka álland elő annak, hogy az előbbeni végezéseket a későbiekkel, vagy 
megfordítva, természetesen el sem is mellőzhető öszehangzásban, és 
kiegyenlítésben hozni kelletik, ennek köteles eszközölhctése tekinteté
ből a már béfejezett rendszeres munka illető pontjára a végső királyi 
helyben hagyás előtt visza mehessenek, s a megigazitandókat és kiegyen- 
litendőket, megigazíthassák, s tökéletesen egybehangzásba hozva 
kiegyenlíthessék, átallánosan meg vágynak győződve a KK és RR arról, 
hogy ebben az értelemben vett óvásokat, úgy szinte azt is, hogy az alko
tandó törvényeknek királyi jóváhagyással való megerősítése egyszerre, 
és egyszersmind menjen végbe, ő felsége az országgyűlési tanácskozá
sok, és szerződések természetébe nem ütköződnek, megesmérni kegyel
mesen méltóztatik.

A kegyelmes királyi előadások többi pontjaira előbbeni felírások 
szerint a KK és RR pótolólag szándékoztak ugyan értelmöket majdan 
felterjeszteni, addig is azomban, míg azt maga egész kiterjedésében 
teljesitendenék, azon önnön szabad akaratjokbol származott magok 
elhatározását nyilatkoztatják ki, hogy mivel külömben is a magyar 
nemesség valahányszor, és valamikor a ma közönséges jó anyának, a 
Hazának java, és boldogsága eszközlése úgy javallottá, a haza oltárára 
hozandó áldozatok tételében sem soha nem késedelmeskedett, sem 
pedig azokat drágáknak is soha nem tartotta, önként való szabad aján
lásképen, s minden ebből jövendőben húzható bár melly következteté
seknek is általános kirekesztésével, és egyedül a most folyamatban lévő
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országgyűlése ideje alatt a vármegyék országgyűlési követeinek ez úttal 
is előbbeni menyiségökhen megálapitódott napi fizetéseiket, oly világos 
megjegyzéssel, hogy minden egy egy vármegyebeli nemesség egyedül 
saját követei fizetéseibe, és országgyűlési szokott kölcségeibe részesül
jön, s ezen kölcségek kivetésének kolcsát, és beszedésének módját is 
magok a V[árme]gyék határozzák, és szabják meg, a hazabeli nemes
ség, és a kiket a törvény ezen nevezet alatt befoglalva ért, azokat sem 
vévén ki, kik e mostani országgyűlésén személyesen vagy mások által 
vágynak jelen, egészen fogják viselni, mind ezekről a KK és RR egy 
különös törvénvczikelyt is alkottatni kívánván.

A KK és RR végezetre közös hazájok, és küldőik legforróbb óhaj
tásaik sikeresitése iránt álhatatosan tartozó kötelességüket ez úttal sem 
mulaszthatván el, Ő felsége előtt ismét és ismét azért esedezni kíván
nak, hogy az utóbbi felírásukhoz csatolva alázatosan újra felterjesztett, 
s oly nagyfontosságú, és közérdekű előleges országos sérelmeket minél 
elébb kegyelmesen, és végképen orvosolni, s azoknak orvoslásokkal az 
országba azt a közönséges örömöt, vigasztalást, és boldogságot kiárasz
tani méltóztassck, mellyre az ő felségéhez, dicsőségesen országló házá
hoz örökre hiv Magyar Nemzet soha bé nem hamvazható tűzzel és 
reménységgel oly régóta, és oly méltán vár!12 * * * *

Majus 6-án a RR tábláján országos ülés tartatván, a királyi vá
laszra adandó most közlött felelet javallata megrostáltatván, voxok 
többségével a sorozatra nézve a Juridicum második helyre tétetett, 
egyébiránt mindenekre, még a diurnumokra nézve is meg állott.18

12 Ez a szöveg az Iratok, 1. k. 206. s köv. lapjain közöltnél rövidebb s attól
Kelycnkint lényegesen eltér. A változásokra vonatkozólag 1. a május 6-i országos
ülés tárgyalásait 357. s köv. 1.

11 OIv. részletesebben a 357. s köv. I.
Ϊ 3  K o ssu th : O rszág g y ű lé s i tu d ó s ítá so k  I.
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a)
1833 május 2—3 

Kerületi ülés.
Tárgy: Az Urbaviale folytatása. A községi bírák választása.

A jobbágyok árváinak gondozása.

b)
1833 május 8 
Kerületi ülés.

Tárgy: A jobbágyvagyon öröklése.

c)
1833 május 6 
Országos ülés.

Tárgy: A királyi leiratra adandó válasz szövegének megvitatása.
A sorozat kérdése.

d)
1833 május 7 
Kerületi ülés.

Tárgy: Az országos ülésben módosított válaszfelirat vitája.

a)

A Május 2-án s 3-án Dubraviczky és Császár előlülésök alatt tar
tatott kerületi ülésben az Elölülő jelentést tőn, hogy Ebergényi, Deák, 
Comáromv és Bene volt követ urak helyet naplókönyvi Censoroknak 
scrutinium által Ghiczy, Bezerédy, Vitéz és Novak választattak. — 
Ezután folvtattatván az Urbárium iránti tanácskozás: mint már említők,1 
a községi bírák választásának a 7-ik §-usban2 előforduló kérdéséig leg- 
többnvirc minden érdekes vitatás közben jötte nélkül a redactio meg
hagyatott.3 A bíró választást4 sokan az adóbiztosi tárgyra tartozónak 
vélék, némellyek azt egyedül a helységre bízatni, mások a földes ur, 
mások ismét a szolgabiró béfolyásával megtétetni kívánták.

B alogh  a z t  t a r t á ,  h o g y  h a  az  ú r n a k  b é fo ly á s  e n g e d te tn é k  a  bíró 
v á la s z tá s b a ,  v a l a m in t  a f ő i s p á n y o k  a t i s z tv á la s z t á s n á l  k i j á t s z á k  a m e 
gy é t ,  ú g y  a fö ld e s ú r  is o ly  s z e m é ly e k e t  c a n d id á ln a ,  k ik  a h e ly ség  b iz o 
d a lm á t  n e m  b í r já k .  S a z é r t  e lő b b  az  ú r n a k  b é fo ly á s á t  e lm e l lő z te tn i .

1 V. ö. 349. 1.
2 Helyesen: VI. art. 1 §.
3 A törvényjavaslat V. articulusának 3—6. §-a az úrbéri szerződések fel 

bontásáról és megkötésének részleteiről szólnak. (Proiectum, 32. s köv. 1., Modi
ficationes, 11. s köv. 1.)

4 A javaslat érteimében a bírót a földesúr jelöltjei közül évente választják 
a szokott módon. (VI. art. 1. §. Modificationes, 12 1.)
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utóbb azon esetre ha hogy a 3 candidatus közül egy sem bírná a helység 
birodalmát, uj hármat candidáltatni, végre Erdélynek példájára a köz
ségnek a candidatiót, az uraságnak pedig a választást engedtetni akarta.

Siskovics állandó fizetést kívánt a bíráknak adatni, mivel sok 
helyüt oly terhes ezen hivatal, hogy csaknem kótelen kell a bírót fogni, 
más helyeken pedig minden nap változni kell a birákkal. D eák (a volt 
Szalai követnek öcsé, s helyébe választott követ)3 * 5 azon tapasztalást 
emlité: hogy compossessoratusban többnyire gyülölség uralkodván, a 
biró botoztatni szokott, s azért kiváná hogy a bírót, vagy hegymestert 
a Compose eső rok sem bottal sem máskép ne büntethessék.6 Mire Nagy 
azon időt közeinek reményié, hol ítélet nélkül senki sem fog botoztatni. 
Ő a bírákat 3 esztendőre kívánja választatni, máskép a restantia vég- 
hetetlen lesz, mellyet némellyik még harmadik előzőjétől is áltvenni 
kéntelen. Végre megjegyezvén az Előlülő, hogy szabályos utasításokkal 
lévén a követek felruházva, a kölcsönös capacitatiónak nem igen légyen 
helye, voxolásra került a dolog, melynek következésében, Composseso- 
ratusban szolgabiró fogja candidálni a bírákat, tiszta uradalmakra nézve 
pedig a redactio meghagyatott.

A helység jegyzője választására nézve,7 kinek hivatala egészen más 
tekintetet érdemel, mivel az egyenesen csak a helység szolgája, némely- 
lyek a földesurnak semmi befolyást sem kívántak engedtetni. — H er 
t e l e n d y  a Nemzetiség előmozdítása tekintetéből meghatároltatni javal
lottá, hogy a jegyzők magyar nyelvben járatosak legyenek, mire azom- 
ban N agy azt jegyzé meg, hogy 12 forint esztendei fizetésért Árva, 
Trenchin vagy Liptó majd nehezen kaphat magyarul tudó jegyzőket. 
Több ellenkezések után ezen kérdés is voxra kerülvén, a redactio szin
tén elfogadtatott.8 Következet a biró s notarius elmozdithatóságának 
kérdése.9 Az e felett folytatott tanácskozásból leginkább a biró s nota
rius közötti külömbség sült ki, az első minden évben választatván, az 
utóbbi pedig állandóül megmaradván. — A bírót, úgymond N agy, az úr 
egvüt választja a jobbágyokkal, azért különös excessusok miatt, a 
megyei tisztviselő béfolvásával időközben is el lehet őt mozdítani. De 
másként áll a dolog a jegyzőkre nézve. Oly időket élünk, hol ezeknek 
béfolyása napról niapra nő. Azért ne legyen a földes úrnak jusa őt 
elmozdítani, hanem ha vét, tegyen az úr, vagy tisztviselő jelentést a 
megyének, s itt is csak teljes meghalgatása után lehessen őt elmozdí
tani. Ha fogas ember a Notarius, és az úrnak kicsapongásait gátolja, ez 
teljes erővel iparkodnék elmozdításán. Ha nem fizeti, hagyjon is békét 
neki. Voksolás által az határoztatott, hogy csak törvényes utón lehes
sen a nótáriust hivatalától elmozdítani10

3 Deák Ferenc másodalispánt 1833. ápr. 15-én választotta meg megyéje 
„közmegegyezéssel és felkiáltással“ bátyja, Antal utódjául, aki betegeskedése 
miatt mondott le.

0 V. ö. Kónvi M.: Deák Ferenc beszédei, 2. kiadás. Budapest, 1903. I. k. 10.1.
7 A jegyzőt a javaslat szerint a község választja, a földesúr pedig megerő

síti. (Modificationes, 12. 1.)
6 Azzal a pótlással, bogy a megye fog intézkedni, ha a földesül megtagadja

a megerősítést. (Iratok, I. k. 299. 1.)
" A Proiectum szerint a bírót és jegyzőt, ha vétkesek a földesúr elmozdít

hatja a megye tisztviselőinek közbenjöttével. (33. 1.)
10 Az elfogadott szöveg szerint tilos a bíró és jegyző megfosztása szolgála

tuktól, kivéve ha vétkesek, a jegyző azonban csak bírói ítélettel mozdítható eh 
(halok , I. k. 299. 1.)

23*
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A jo b b á g y o k  árváit ille tő  §-ust ille tő leg 11 F ekete, P éciiy, D esew ffy  
és m ások  a fö ld es úrra n ézv e  sa n c t ió t k íván tak  határozta tn i, h ogy  
g yám i k ö te le ssé g é t  te lje s ítse . V ay é s  M arczibányi e llen zék , m ive l az a 
fö ld es  úrnak n o b ile  o ffic iu m áva l e llen k ezik .

Somsich: A z árvák sorsát szomorúnak állitá, hol az úr viseli a gond
viselést, kinek töbnyire sem ideje sem akaratja a gondviselésre. Azért 
is a földes uraság befolyásával minden helységben egy árvák attyát 
rendeltetni kívánt. — P alóczy indítványára az: „erga moderatam mer- 
cedem“, záradék kihagyatattván, — végre midőn ia sanctiót sokan ellen
zenék — N agy pártolta a sanctio szükségét, ne hozzunk, úgymond, oly 
törvényt mellynek miatta megitéltetjük magunkat. Csak azt végezni, 
hogy ha kötelességének nem tesz eleget a földes úr, az a megyének 
béjelentessék, a nélkül hogy egyszersmind a büntetés is meg legyen 
határozva, annyi mint semmi. Ez nem törvény, s ha nem az, min fogja 
a Fiscus actioját építeni. Inkább oldozzuk fel ezen kötelességtől a földes 
urat, s fogadjuk el a Somogyi követ indítványát. Köszönöm én az ily 
nobile officiumot, mellyet a földes úr, ha terhesnek véli, nem teljesít. 
Ily törvényt alkotni nevetséges lenne. — Voksra kerülvén a kérdés, a 
többség arra szavazott hogy sanctiót szükség állapítani.12 A mint hogy

b)
Majus S-án (a 4-iki, 5-iki, 6-iki, és 7-iki napokat a királyi válaszra 

adandó felelet foglalván el) elhatároztatott, hogy ha a földes úr gond
viselésének hijánya miatt az árvák kárt szenvednének, az úr minden 
kárt megtéríteni tartozik.13

Továbbá minthogy a redactio VII. §-ussa azt rendeli: hogy az atyok 
halálával árván maradott jobbágy gyermekeknek atyai vagyona csupán 
akkor irattassék össze, midőn annyok más földes úr jurisdictiója alá 
költözik,14 TöRöKnek indítványára elfogadtatott: hogy nem csak ezen 
esetben, hanem mihelyt az atya mint fő szerző meghal, szükséges 
evidentia végett az árva vagyona azonnal öszeiratassék, a nélkül hogy 
e miatt az anya megfosztatnék azon javak gondviselésétől. Ezen indít
ványt azomban Szinyey javallatára a többség oda módositá, hogy ezen, 
kivált az özvegyen maradott szülék másodszori házasságra lépésének 
esetére, nagyon idvességes intézett mind a két szüle halálára egyiránt, 
s kölcsönösen kiterjesztessék.

Tovább folytatattván a tanácskozás, a vég rendelkezés szabadságá
nak ide utasított kérdésére nézve15 nagy nehezen egyetlen egy voks töhh-

11 A Proiectum VI. art. 7. §-a szerint — a 2—6. § a községi közigazgatásról 
és a földesúr szerepéről szól — a falu jelöltjei közül a gyámot a földesúr jelöli 
ki s ez neki számol el évente mérsékelt díj ellenében. Ha a 'földesúr nem telje
síti a törvények által reá ruházott tisztét, a járási szolgabíró megvizsgálja az 
ügyet és jelentést tesz a megyének. (Proiectum, 34. s. köv. 1.)

12 Az ápr. 24.—máj. 3-i tanácskozásokról Kölcsey. VII. k. 211. s köv. 1.
13 Iratok, I. k. 302. 1.
14 A Proiectum, VI. art. 7. §-a elrendeli a teljesen árva és végrendeleti gyám 

nélkül maradt gyermekek vagyonának összeírását, a félárvák inventáriumáról 
azonban csak feltételesen mondja a 9. §, hogy az készen van. (Praeexistens nihi
lominus aut occasione obitus viduae conficiendum orphanalis substantiae inventa
rium. —· Proiectum, 34. 1.)

15 A Proiectum (VI. art. 8. §.) a földesurat jelöli ki az utódok nélkül elhúnyt 
jobbágy örököséül. (34. 1.)
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ségével elhatároztatott: hogy in casu defectus, valamint a szerzemény
ről, úgy ősi javairól is teljes szabadsággal tehet a jobbágy végrendelést. 
Természetesen ide kell tehát érteni mindazt, mit a jobágy magáénak ne
vezhet, s igy a telekbe befektetett javításokat, s magának a teleknek 
usufructuatióját is. In casu intestati felmaradván a földesúri örökösödés.16

c)
Május 4-én megálliapitatván a múlt levelünkben közlött izenet,17 az 

Majus 5-éna·* Országos ülésben felvétetett. — Az országgyűlésének cho
lera miatti elhalasztását tárgyazó pont iránt szólván

M arczibányi azt nem oly csekélységnek tartá, hogy azt itt oly 
simán elmellőzni lehetne. Itt látja ő az ország fő jusát, az adó meg
határozásába való béfolvást veszedelmeztetve lenni. Már 1827-ben is 
hallottunk oly elveket kijelenteni, mintha az 1715 :8. articulus után, az 
adóra nézve már csak arra nézve lehetne béfolyása az országgyűlésének, 
váljon fel kell e azt emelni, nem pedig arra, le lehet e szállítani, vagy 
meg kell e adni, mivel már örökre fel van ajánlva.61 Alig van törvény, 
melly az 1807 és 1825 közötti időszak alatt sarkában meg nem rázatott 
volna, de az adó kérdését kirekesztőleg Országgyűlésére tartozónak lenni 
maga a felség is elösmérte. Már ha az adó a kiszabott időn túl szedetik, 
s a nunciurn úgy marad, amint van, olly elv állitatik fel, hogy ha bár 30 
évig nem tart is diétát a felség, az adót mégis szedheti. Nem tart a szó
nok attól, hogy szóváltásokra adatik alkalom, ha bár 10 felelet jön is a 
felségtől, ezen szempontnak az Ország igazait fel nem áldozza.

A i.nádor: El nem halgathatom azon mondást, hogy minden tör
vény sarkából kiforgattatott. Ezt jelen szerkezetünket tekintve mondani 
nem lehet, és épen az adó tárgyában költ azon elismerő rescriptum, 
mellyre a szónok Ür hivatkozik, mutatja hogy ezen tárgy is ő felsége 
által a törvényes útba visza vétetett. Egyébiránt is az adónak a Chole- 
rával összefüggése nincs. (Sokan: Igazság! Maradjon.) Az izenet ezen, 
úgy következő pontjai is meghagyatván, a sorozatra nézve ily formán 
szólott az

Elölülő A i .n á d o r : A  Királyi előadásokban fel állapított sorozat el 
nem fogadására, két ok vezérletté volt a RRket. 1. Hogy a Commercialis 
munkálatnak határozatlan időre lett elvettetését gondolták felforogni, 
2. hogy a Juridicum iránt tett sanctio aggodalmat támasztott. A  Kir. 
rescriptum mind ezen két aggodalmat megszünteti, mert nem csak a 
Commercialénak 4-ik helyüt, de mind a 9 operatumnak is még a jelen 
Országgyűlésen felvételét biztosítja. Most tehát már a Juridicumnak 2-ik 
helyre elfogadását, magok az Urbárium elsőségére nézve felállított elvek 
is ajánlják, mert az Urbarialis rendszabásoknak csak akkor lehet teljes 
sikere, és foganatja, ha az igazság ki szolgáltatásának rendbe szedése 
által, azoknak végrehajtó kezesség eszközöltetik. Hogy az nem csak az 
Urbáriumra, de magára a Commerciumra nézve is igy legyen, a RR ma
gok elösmérték, midőn ezzel a törvénykezésbeli rend szabásokat illető
leg nyomban öszeköttetni kívánták. Polgári társaság virágzását, az igaz-

a)  H elyesen: 6-án. így  van a Jegyzőkönyv-ben, s Széchenyi naplójában is ; 5-ike különben is vasárnap 
volt, ilyenkor csak elvétve ta rto ttak  rövid kerületi ülést.

b) Innen  idegen kéz írása.

16 V. ö. Kölcsey, VII. k. 221. !.
17 V. ö. 350. s köv. 1.
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ság kiszolgáltatásának helyes rende nélkül megfogni sem lehet. Őseink 
is így gondolkoztanak, a minek is az 1723., 1729. Országgyűlések nyilvá
nos bizonyságai.18 Tegyék le a RR talpkövét la polgári társaság virágzása 
biztosításának az által hogy a Juridicumot második helyre elfogadják.

Ez lévén iaz Alnádor indítványa, a Juridicum és Commerciale közötti 
elsőségnek kérdése már több izbeli kerületi, és országos ülések részletes 
közléséből esméretes lévén tisztelt olvasóink előtt, a sokszor mondot
taknak ismételésével unalmat szerezni nem akarunk. — A Commer- 
cialistáknak főbb okait leginkább kifejték

Rumcs: Ki azt tartá, hogy ha hazánknak egy érdemes írója19 szerint 
(ki jelen volt az Ülésben) a bújosdi ajtók megszűnnek, az exemtio, dob
szó rögtön be hozatik, a nékül hogy a kereskedés előmozdításával a hitel 
biztositatnék, s a fel vállalt kötelezések teljesítésére mód nyittatnék, 
nem fog egyéb következni annál hogy Zsidók árasztják el országunkat.

H ertelendy vélekedése szerint azon okot hogy minden operatu- 
mok felvételével kecsektett a Kir. Rescriptum, meg is lehet fordítani, 
mert ha mind a 9 felvétetik, miért ellenzi a Kormány a Commercialet, 
azt hogy nállunk igazság kiszolgáltatása nem léteznék, diplomatice enun- 
ciálva el nem halgathatja.

Lamotte tagadván hogy a sorozat megszabására nézve a Kormány
nak feles jusa volna az Országgal, minthogy az initiativa nemzeti jus, 
gyönyörködik a nálunk létező személy, s vagyonbeli biztoságban, s ha 
a vagyon beli bátorságnak még némi hijánya van, ennek oka nem más, 
mint az hogy a harminczadok miatt csökken a jövedelem.

B orsiczky kételkedik, hogy mind a 9 operatum felvétele felől adott 
ígéretét a Kormány legjobb szándéka mellet is képes lesz e teljesíteni. 
De ha fel vetetik mind a 9, s igy együt is sanctionáltatik, együt válik 
törvényé, miért nem fogadja cl a kormány azon sort, mellyet a Rendek 
felállitának. Más van a dologban, ezen rescriptum, mellyet kegyelmes
nek vagyok kéntelen nevezni initiativánktol akar megfosztani. Én mint 
a Carpat bérczei álhatatosan megállók a junctim és sorozat mellett.

B. P rényi: A juridicum leginkább a Nemességet illeti, s ép ezért kell 
a nép javát eszközlő Commerciálét előbbre tenni. Constitutionalis Or
szágban igaz törvénynek kel uralkodni, de nem ollyannak, mint egy pók
háló, mellyet az erősbb légy elszakaszt, hanem olyannak melly kormányt 
s magánost egyiránt kötelez. 300 évek óta nyomorgat gyarmati rendsze
rével a Kormány, ideje hogy a három százados törvénytelen gyakorlás
nak vég vettessék.

B öthy: A z Urbáriumban nyújtott kedvezések mindég egy oldaluak 
maradnak, ha a Commercialisok hozájok nem jőnek. Igaz hogy az igaz
ság talpköve az Országoknak (sokan felhozták: a Justitia Regnorum 
fundamentum symbolumot), de nem úgy ha cisiak kapukra íródik,20 hanem 
úgy ha valóságban is létez: sérelmeink a törvény sértéseit foglalják ma
gokban, hányszor terjesztettük fel? s mit nyertünk? a Commerciumról 
voltak világos törvényeink, s mi lett kereskedésünkből?

18 Mindkét országgyűlés részletesen foglalkozott az igazságszolgáltatás kér
déseivel. Az előbbi újjászervezte a királyi táblát és négy kerületi táb'át állí
tott fel.

19 Széchenyi István.
20 Ferenc király jelmondatát a bécsi Burgnak Nobile tervei szerint 1824- 

ben épített külső kapuja viseli.
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N o v a k : A z  1790 : t>7. azt mondja, hogy ezen operatumok postulatu- 
mok és gravamenek,21 ha akkor azok voltak, most is azok, s a kormány 
fogja ezeknek rendjét ki szabni? vagy egy parancsoló szavára elmellő- 
zük azt, a mi leginkább fáj?

Az A l n á d o r  ezen, s ezekhez hasonló elő adásokra többnyire egyen
ként is felelt, hogy ezen ellenvetések azon épülnek, mintha fel nem vé
tetnék a Commerciale, pedig felvétele biztositatik, hogy ha bár van is 
igazság kiszolgáltatása, de új törvények hozatnak, s ezekre is kell a 
rendszabásoknak kiterjesztetni, — hogy tractatus utján vagyunk a 
Kormány közelített kívánságunkhoz mi is közelítsünk s a t. — Az enun- 
ciatiók igen számosak valának. A Juridicumra, de többen ezen kijelen
téssel hogy a Rescriptumban felállított sort elfogadják voxoltak: Mar
maros, Fejér, Ungh, Heves, Moson, Árva, Arad, Csongrad, Esztergom, 
Liptó, Verőcze, Zemplén, Posega, Horváth Ország, Bars, Nógrád, Komá
rom, Szcrém, Somogy, Turócz, Krassó, Zólyom, Nyitra, Szepes, Honth, 
Sáros, Bereg Vármegyék, Jász Kun, Hajdú Kerületek, Turopolya, Kir. 
Városok. — A Commerciálét kívánták: Bács, Torontál, Gömör, Tren- 
chén, Borsod, Temes, Ugocsa, Poson, Szathmár, Szala, Torna, Bihar, 
Békés, Tolna, Baranya, Veszprém, Szabolcs, Győr, Abauj. — Pest iá Con- 
tributfionale-] Comissariaticumra, Soprony a Banderialéra, vagy pub- 
[lico-J politicumra. — Az Előlülő már délutáni 3 óra után úgy jelentette 
ki a végzést, hogy a többség a kir. Rescriptumban fel állított sorozatot 
elfogadja. Ezen kijelentés ellen senki sem tett észrevételt, s a tanácskozás 
tovább folytattaték. A diurnumok kérdésében három felé ágazott a véle
mény, egy rész egészen a nemesség által, a másik egy részben, a harma
dik semmit sem kívánt fizetni, vagy a tárgyat ia publico politicumra 
halasztani. A többség megtartotta az izenetben foglalt végzést, s igy, 
egészen a nemesség fogja ezen diéta diurnumiait viselni. >— Az izenetnek 
egyéb pontjai változtatás nélkül meg hagyattak. Az előlülő nyomban 
kívánta Ítélő mesteri kézzel a sorozat iránti változtatást megtétetni, de 
a RR kívánságára, az Kerületi partractationa utasitatott. Az ülés 4 óra 
után oszlott el.22

d)
Az izenetbenf9 elhatározott változások végett öszvegyülvén a RR 

Majus 7-én a voltak előlülése alatt, N iczky (Vas) a töbségnek elhatá
rozását köz ügynek tartván, most a megváltozott izenetnek indító okai
ról tanácskozni kívánt; a fő szempontot azon királyi biztosításban, hogy 
még ezen országgyűlésen mind a 9 operatumok fel fognak vétetni, sub 
his comitiis et ex his comitiis, találta; ebben bízván a RR, elválalják a 
juridicumot másodiknak.

Balogh nyiltszivűcn megvalja, ha tudta volna, hogy igy jár a nun- 
cium, annak simaságába soha sem egyezett volna meg. Midőn de facto 
ellenkezést mutatunk, akkor a simaság nemcsak nem árt, hanem szük
séges is. De most, miután az absoluta monarchiahoz illő hangon írott

c) Innen  O rosz kézírása, K ossuth  pótlásaival.
21 Az idézett törvénycikk szerint a rendszeres bizottságok elé mindazon 

királyi propositiók, postulalumok és gravamenek tartoznak, amelyek megtárgya
lására az országgyűlésnek már nincs módja.

22 A május 6-i, 43. országos ülés hivatalos jegyzőkönyvét 1. Jegyzőkönyv, 
I. k. 371. s köv. 1. — V. ö. Széchenyi, IV. k. 376. 1., Kölcsey, VII k. 219. 1.
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rescriptumra a sorozat megváltozott, ha tovább is igy simáskodunk, azt 
hiendi a kormány, hogy ily ukasok által mindig czélt érend. Oly mérték
kel mérjünk a kormánynak, a milyel ő nekünk. Nem hágta e által kor
látjait, midőn a törvényhozó test egyik fele a másik félnek oly paran
csoló hangon ir, mint a török parancsok szoktak kiadatni? Kíván tehát 
erősebben felelni. Az ukas szó ellen kikeltek T orkos, A ndrásy (Eszter
gom), Szutsics, ki felséges királyunkat a török császárhoz nem tudja 
hasonlítani és R ohonczy, ki a constitutionalis Magyarországban az ukas 
nevet hallani nem akarja, mivel igy orosz birodalom lenne. M arczibányi 
nem állítja ugyan, hogy ukas; de csak ott van a „praecipientes“28 szó, és 
stylusára nézve valóban hasonlít ukashoz. Mind ezekre Balogh azt 
jegyzi meg: Parancsoló hangon van e írva a kfegyelmes] rescriptum 
vagy sem? az egyesekre nézve a subjectiva capacitástol és érzelem 
mennyiségétől függ; de hogy az egészre nézve parancsoló, tagadni nem 
lehet: mert ha mi, mint hasonló fél része a törvényhozásnak, a „praeci
pientes — displicentia“ etc. szavakkal élnénk, a scopatorium, fulminato- 
rium, s nem tudja hogy nevezik még a többi lavatoriumokat, nem kés
nék hozzánk leérkezni. Az tikászt nem diplomaticai értelemben, azaz, 
nem úgy vette, mintha jusa volna a kormánynak ukasokat bocsájtani, 
hanem azért mondotta, nehogy valaha itt ukaszok uralkodjanak. — 
N agy a sorozásra nézve minapi elveit ismételvén, az izenetben világo
san mondatni akarja, hogy mi a kormánynak ezen usurpált jogát soha 
el nem ismervén, nem azért tettük másodiknak a juridicumot, mert ezt 
a rescriptum kívánta; hanem azért, mivel comittenseink átlátták az urbá
rium és juridicum közötti öszvefüggést. Miután pedig ő felsége írja: 
secundum propositiones nostras etc., ezt soha el nem ismerjük, hogy t. i. 
a sorozat lehessen a propositiók tárgya. Épen ezért kívánja hogy ebbeli 
jusunk megmutatására, a juridicum után ne a comissariaticumot, hanem 
a Commercialét vegyük fel. Minthogy végre a felség minden 9 opera- 
tumoknak felvételét megígérte, szükséges repraesentálni, hogy noha a 
RR. ő felségének azon jusát, hogy a diaetát eloszlathatja, elismerik, a 
jelen esetben azonban, miután erről már a coalitio megtörtént, a diaeta 
mind a kilenc operatum felterjesztése s sanctiója előtt, el ne oszlat
hassák.

P échy a comitiale conclusum ellenére semmi további tanácskozás
nak helyét nem látja. P rónay hasonlóképen vélekedik, hogy uj izenet- 
ről szó nem lehet és hogy többé regradálni lehetetlen. A resoriptumban 
némely éles kitételeket lát ugyan, de azt oly dühös absolutismust lehelő- 
nek nem gondolja. Parancsoló ugyan, de azért initiativánkat nem cson
kítja, mivel a kormánynak ezen iránya már 1825, 1830-ba, de most is 
tettleg meg czáfoltatott. A Juridicum elfogadásának okát szintén a 
királyi ígéretben helyhezteti s nem tart a hallott aggodalmaktól, mert ha 
van elég moralis erő bennünk, mi fog tartóztatni, ha a felség Ígéretét 
—· a mit nem reményi — nem teljesítené, a törvénybe menetelt el vagy 
nem fogadni? Initiativánk világos jusát, mellyet tegnap is tetleg gyako
roltunk, theoreticus fejtegetések által nem akarná resolutio alá vetni. 
De azt sem lehet mondani, hogy maga a felség el nem állott a királyi 
propositiókban kitűzött sorozattol, mert jelen kir, válaszában a keres
kedési munkát negyedik helyre tette s a propositiókban a három, most 
pedig minden 9 operatum után határozta meg a sanctiót. Ha közelit a 
felség és alkura lép velünk, közelítsünk mi is. Gr. A ndrásy, ki ezen

23 V. ö. 323. 1., 13. jegyzet.
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elvekben töbnyire megegyez, világosan kimondatni akarja, hogy a RR a 
9 operatumok teljes bérekesztése előtt el ne oszlatassanak. A többi 5 
operatumokra nézve nyilván fentartani akarja a sorozat meghatározá
sát. D eák egyezik ezen véleményben, anyival inkább, mivel initiativán- 
kat tettleg támadja meg a kormány, mi pedig tettleg nem felelünk. Páz- 
mándy ezen fentartást inkább practice kívánja, mint olyan szavakkal, 
mellyeknek nyomait nem találja törvény könyveinkben, a mi nálunk 
annál szükségesebb, mivel sok jusaink históriai alapon nyugosznak. 
Csak úgy szeretné tehát megütetni a tárgyat, hogy a többi operatumok 
sorozatjárói majd fogunk tanácskozni. E három követeknek elveit a 
többség különféle varatiókban ismételte. Azon inditóok leginkább tet
szett, hogy maga a felség a sorozattól elállóit és igy tractatusban vagyon 
velünk, mi pedig tetleg mutatjuk iniciativa jusainkat. — Ezen argumen
tumot némellvek helyben nem hagyták: Gr. i.a Motte épen az ellen
kezőt látja; most a kormány facto űzi az iniciativát, mi pedig engedel
meskedünk. Hadj legyen disceptatio felőle; akár törik, akár szakad. Ha 
elvész az iniciativa jusunk, készebb ma haza menni. — Kölcsey leg
bajosabb dolognak tartja, midőn valaki a parancsnak engedelmeskedik, 
de a dolognak oly szint keres, mintha szabad akaratját követné. Ö a res- 
eriptumot alkunak épen nem nézheti; sőt ezen parancsoló hangon s a 
diaetalis tractatustól egészen különböző rescriptum által iniciativánkat 
nagyon megsértve látja. —■ N agy: Jusokrol beszéltünk, de azért rendről 
rendre csak azt tesszük, amit rendről rendre parancsolnak. Én nem tar
tozom azok közé, kik másnak, vagy a kormánynak vastagon viszonozni 
szeretnek, s azért nem is akartam a cholerát említetni, mert azt tartom, 
hogy az aristocratiának magában és kívülről annyi ellenségei vannak, 
hogy nem tanácsos ok nélkül öszveütni a tengelt a kormánnyal, de itt 
világosan ki kell mondani, hogy soha sem állott a felségnek hatalmá
ban, a propositiók sorozatját elhatározni; mert igy a diaetak nem vol
nának salutare tollendorum gravaminum remedium, hanem obsequiosum 
propositionum regiarum implementum. Ha vacillaltunk, vacillaltak com- 
mittenseink.

Borsiczky: Az mondatik, csak alku ezen rescriptum és a felség köze
lit hozzánk. Ha az egyik rész pro supremo munere praecipiál a másik 
rész pedig reááll, ez csak oly alku, mint azok közt van, kik egyike hu
szonötöt ver, a másik pedig 25-öt kap. Más okot én sem látok, mint 
mivel a felség mind a kilencz operatumot el akarja végeztetni, noha talán 
ezt magunk sem hiszük. Abban hogy a reseriptumban más sorozást 
kíván a felség, nem csak közelítést nem látok, hanem épen az ellenke
zőt: maga teszi most a commercialét azon helyre, melly neki tetszik; stat 
pro ratione voluntas. A kik tractatusnak nézik ezen Franciscus 1-us res- 
eriptumot, — lássák.

Ezen igen tüzes vitatásokon kívül még más szóváltások is valának. 
Rohonczy mind a 9 operatum felvételének egyik garantiáját abban látta, 
hogy a nemesség magára válalta a diurnumokat. Erre Fekete kérdé: 
hát ha elunja fizetni a nemesség? (Zúgás.) Eltávozása után Péchy ennek 
ellenmondott, azon kitétellel, hogy ő a magyar nemességre oly alacsony- 
ságot kenetni soha sem enged. Mire is Feketének követ társa, Benyovszky 
felhevülten erősité, hogy collegájának távolról sem jutott eszébe, a ma
gyar nemességet alacsonysággal vádolni. Kételkedett ő, valyon mind a 
9 operatum e diaetán el fog e végeztethetni, s ezért tette ama kérdést. 
Nincsenek e többen is közöttünk kik ezen kételkednek? (Itt számosán 
kiáltának: Mindnyájan.) A kérdésnek oka leginkább az, hogy szegé
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nyék vagyunk. Ezért tehát ellene mondok a méltatlan kifejezésnek és 
azt visszaadom.

Egy másik szóvitára Vay adott alkalmat, ki a későbben elől adandó 
sorozatróli kérdést egy uj Feuerwerknek nevezte, s kérdé: mit nyertünk 
a junctim Feuerwerkkel? Ezt N agy magára alkalmaztatván, feleié: Vala
mint több országgyűlésein, ugv ebben is bizonyságát adtam, hogy soha 
senkit személyesen sérteni nem akarok, sőt néha olyanokat is elhalga- 
tok, mikre könnyű volna a felelet. De a junctim Feuerwerkre, minthogy 
ez egyenesen reám van mondva, felelni kötelességem. Én soha tüzet 
gyújtani nem szoktam, hanem a junctimot csak azért proponáltam, mivel 
azt mind a kormányra, mind az országra nézve hasznosnak véltem. 
Midőn azonban a kérdés későbben eldöntetett, én jelen sem voltam. 
Ha tehát Szabolcs azt a Feuerwerket maga auslöscholta, és annak oka 
nem vagyok.

De egy sokkal fontosabb kérdés, melly csaknem Eris almájává vált, 
a gyűlés kezdetén görditetett Somsich által a RR elibe, mellynek vitatása 
az egész ülésen keresztül végig nagy hévvel vitetett. „Nincs arról mit 
disputálnunk, úgymond, valyon a contributionale vagy a commerciale 
foglalja e el a harmadik helyet, mivel az Alnádor Előlülő által tegnap 
kimondatott: hogy a RR a királyi rescriptumban kitűzött sorozatot el
fogadják.“24 Hasonló véleményben valának Dókus, Péchy, Répás, Torkos, 
Rohonczy, Majthényi (Bars), Vay, Ghiczy s többen. Némelyek nem 
akartak ugyan a praesidium szavairól kezeskedni, de senki sem mond
ván nyomban az elölülői kijelentésnek ellene, csak úgy nézték a dolog 
állását mint az előbbiek. — De ellenkezőt állitának sokan, mint Gyer- 
tyánfy, Deák, Szutsics, Fekete, Marczibányi, Palóczy s többen, kik leg
inkább azon nézőpontból indultának, hogy miután sem a nuncium 
tovább nem terjedett annál, mi tétessék második helyre? sem az Előlülő 
indítványát tovább nem terjesztette, és így az országgyűlési tanácsko
zások sem mentek vagy mehettek tovább; noha némely követek tegnap 
úgy végezték beszédjeiket, hogy a rescriptumnak sorozatjára reáálla- 
nak, ez s az eszerint kijelentett conclusum is csak a juridicumra lehetett 
érthető. — N agy felhívta a RRct — volt e egyetlen egy argumentum elő
hozva a commerciale vagy contributionale eísőhségéről? s ezért vokso
lást kívánt arra hogy mi legyen a negyedik. Borsiczky: Én a praesidium 
enunciatioját csak annyiban fogadom el, a mennyiben a vitatások köré
ben történt, és tagadom azon jusát, hogy ezen túl terjesztheti elölülői 
hatalmát. Példát hozván fel 1825 országgyűléséről, hol Majláth persona
lis25 a pluralitást úgy mondotta ki, hogy a szónok kéntelen vala ellenmon
dani; mire a personalisnak alkura kellett lépni a Rendekkel. Azt is 
tagadja, hogy reggeli 8 órától egész délutáni 4 óráig lehessen az ülésben 
tartani s kikoplaltatni a követeket, és midőn már senki sem figyelmez, 
még két operatumot a köpenveg alá eltakarni. Ha ezt elhalgatjuk, ha igy 
boldogítjuk a hazát és a kormánynak elnézzük, hogy koplalás és más 
mesterségek által czéljához érhessen, nincs mit szóllanom. D eák és 
N ovak szintén kijelentik, hogy ha csak képzelhették volna is, hogy a

24 Jegyzőkönyv, I. k. 393. 1.: „Az Előlülő, a KK. és RR.-nek azon végzését 
jelentette ki, hogy a többség, a rendszeres munkák felvételére nézve, a K. Válasz
nak rendjét elfogadta“.

25 Mailáth György (1786—1861), az 1825/7-i országgyűlés befejezése után 
belső titkos tanácsos és főispán lett, 1839-től 1848-ig országbíró.
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Conclusum tui kívántatik a tanácskozáson terjesztettni, annak bizonyai 
ellene mondottak volna.

A követeknek mind két felekezete azonban nem tehette fel az elől
ülő nemes gondolkozása módjáról és szeplőtlen characteréről, hogy leg
kevesebb mellékes czélja is lehetett volna elölülői kijelentésében. 
Benyovszky nem hihette, hogy ily furcsasággal kívánt volna élni az elöl
ülő és úgy alatomosan becsusztatott volna két operatumot. Borsiczky 
sem hihette, hogy a praeses máskép érthette enunciatioját, mint a 2 első 
operatumra. Az igen heves ellenzések közt, többen kívánták a voksolást; 
többen ellenezték; többen az ülés végén már kevés számmal lévőnek lát
ták a gyülekezetei. — Ezen harcznak azáltal vetett véget az előlülő 
Hertelendy, hogy úgy is kötelességök lévén a praeseseknek az Alnádor- 
hoz menni, enunciatiójának mivoltáról meg fogják kérdezni.26

Majus 8-án,1d> la Kerületi elölülők jelentést tőnek, hogy az Alnádort 
megkérdezvén, mikép értette légyen, a sorozat iránti eonclusumnak elöl
ülői kijelentését, ő azt felelte hogy máskép nem értette, de nem is ért
hette, mint úgy hogy a királyi válaszban kitűzött sor el van fogadva. Ez 
ismét erős vitatásokra adott alkalmat, — szigorú rovás alá vétetett az 
Elölülői hatalom terjedhetése, s kételkedni nem lehet hogy a legelső 
országos ülés heves, és az Elölülőre nézve bár győzzön, bár győzessék, 
igen kedvezőtlen lesz. (Ezen ülés részletes közlése jövő levelünkben 
következni fog.)27

Minthogy Bernáth és Siskovics kerületi jegyzők szabadsággal haza 
utaztak, köz egyetértéssel Desewffy Temesi követ jegyzőnek surogál- 
tiatott. Palóczy pedig megbizátott, hogy az izenet választatását, és a diur- 
numok iránti törvényczikely javallatát tegye fel, ki is még az nap elké
szülvén, Május 9-én reggeli 8 órákra munkáját ledictáltatta. Erre 9 órára 
kerületi, 11 órára pedig országos ülés hirdettetvén. A kerületi ülésben 
úgy szólván öszepontositott erős akarat kelt ki a szokott rendnek ezen 
változtatása s a fontos tárgynak czélba vett hanyathomlok rohantatása 
ellen, —- hogy t. i. a munka a nélkül hogy előre felovastatnék, dictaturára 
bocsájtatott, s a nélkül, hogy sok követek csak kezükbe is kaphatták, 
annál kevésbé megfontolhatták volna, országos ülésbe vitetni szorgal- 
maztatik. Dcclarálták: hogy magokat sem gőz hajóval, sem gyorskocsi
val, sem stafétával vonczoltatni nem engedik, s az ország javát, jusát 
praecipitáltatni nem hagyják. A kerületi elölülők hatalmas megrováso
kat állottak ki; s kéntelenek valának stante sessione, a Nádorhoz menni, 
s tudtára adni, hogy ezen tárgy véget ülés nem lehet, s a RR készek 
lévén mindenesetre az országgyűlési elölülés öszehivó hatalmát illő 
tiszteletben tartani, a tárgyat országos ülésre fel nem adhatják. ,— A kö
veti kar ha valamit concentrice fel vészén roppant, rettenetes erő, s gven- 
gévé csak az elágazás teheti. — A kerületi elölülők visza érkeztén jelen
ték ő Herczegségének azon óhajtását hogy a RR ezen munka berekesz
tését lehetőleg siettessék, minek nyomában a jegyzői munka rostállás 
alá vétetett s igen terjedékenynek találtatván, a jegyző úr megbizátott, 
hogy a kifejtett szempontokhoz szabva rövidebbre szorítsa. (Ezen ülés 
detailja is következni fog.)28

d) Innen ismét Kossuth kézírása; az e szám végéig terjedő rész külön kis cédula mindkét oldalán

26 V. ö. Kölcsey, VII. k. 220. 1., Széchenyi, IV. k. 376. 1.
27 Olv. részletesebben a kővetkező számban.
28 Részletesebben 1. 366. s köv. 1.
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41 .

a)
1833 május 8 
Kerületi ülés.

Tárgy: A teljes sorozatot fogadták-e el a rendek a múlt országos ülés
ben, vagy csak a két első Operatumot?

b)
1833 május 9 
Kerületi ülés.

Tárgy: Vita a tanácskozások rendje felől. A nádor sietteti a tanácsko
zásokat, a rendek tiltakoznak. A válaszfelirat megszövegezése.

c)
1833 május 11 
Országos ülés.

Tárgy: Végzés volt-e a május 5-iki országos ülésben a teljes sorozat
elfogadása?

a)
Május 8-án Kerületi ülés — Elölülők Csapó, Hertelendy.
C sapó  jelentést teszen hogy megkérdezvén az Elölülő Allnádort, 

miként értette légyen a sorozat iránti végzés kijelentését, úgy e hogy a 
törvénykezési munka második helyre, vagy pedig hogy a királyi válasz
ban felállított sorozat egészen el van fogadva, az Allnádor azt feleié: 
hogy valamint a kérdés elején a tanácskozásokat az egész kir. rescrip- 
tumra kiterjesztette, úgy a végzést is másként nem értette de nem is 
érthette, mint úgy hogy a kir, rescriptumban kitűzött sor el van fogadva.

Gyertyánffy, Borsiczky, Madocsányi feltartják országos ülésre a 
szóllás szabadságát.

Császár más tárgyra vonja a RR figyelmét, t. i. emlékeztetvén a dol
gok eddigi késedelmes folyamatjára, mellyből azt húzza ki, hogy mind 
a 9 munkának felvételére 10 év is megkivántatnék, mind azért mivel a 
tárgy voltaképen ösméretes, mind azért mivel szabályos utasítások van
nak a követeknek irántok, ideiglenes ellátás gyanánt indítványba-hozza, 
hogy ezen rendszeres munkákra nézve felhagyván a Kerületi ülésekkel, 
azokat egyenest országos ülésbe vigyék a RR.

H ertelendy: Azt hiszi ezen indítványai a RR annyival inkább fel
hagynak most, mivel az Urbáriumra nézve, az eddiginél külömböző ren
det már úgysem szabhatnának.

N agy: Mind azért hogy a tegnapelőtti végzés következésében köte
lességemnek ismérendő kijelentés kedvetlensége megelőztessék, mind 
azért hogy a valóságos többség akaratja világosságra jöjjön, kérem a 
RRkct ne mozdítsanak el minket a kérdés feletti voxolástol, ha meg 
leszünk győződve hogy a többség valósággal elfogadja a Kir. rescriptum 
sorozatját, szavamat adom részemről hogy országos ülésben szóllani 
nem fogok. Nekem a dolog mostani fekvésében már mindegy, bárha az
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Eclesiasticumot teszik is elsőnek, itt nem sorozatról többé, hanem orszá
gos jusrol van szó. Ezen rendszeres munkák tárgyai nem egyebek mint 
gravamenck, mi lesz belőle, ha hogy a kormány fogja kiszabni melyik 
gravament kell fel venni. Ez úgy hangzik, mintha az orvos azt mon
daná a betegnek, te ne szólj, majd én mondom meg neked mid fáj. 
Mi magát a dolgot illeti: provocálok a RRre közönségesen és egyenkint, 
szóllott e az Előlülő csak egy szót is arról hogy a Comisariaticum elsőb- 
séget érdemel a Comerciale előtt? mondotta e azt csak egy követ is? 
de lehet e magában a dologban is logical követeltséget látni, hogy a 
Comerciale, mellyet előbb a töbség elsőnek ítélt, most halgatólag utol
sónak tétessék. Nincs it arról szó, mit jelentett végzésnek az Előlülő, 
hanem arról, mi a többség akaratja.

C sapó ismételve emlékezteti a RRket hogy ez az Előlülő compro- 
missiója nélkül kerületi tanácskozás tárgya többé nem lehet.

Justh kijelenti hogy ő a végzést úgy értette, a mint az Előlülő, — 
igy értette azt a többség is, hogy a minoritás nem úgy értette, az igen 
természetes de miért akarják a majoritást a magok véleményére kén- 
szeriteni?, s ha nem úgy értették, itt van e helye az ellen szóllani? 
miért nem szóllottak országos ülésben. Azon tegnap hallott kifejezés
ben, mintha koplaltatás által vétetett volna ki ezen végzés, és köpö
nyeg alól csúsztatott volna ki két Operatum, meg nem nyughat, mert 
ez által sértve látja az országgyűlés méltóságát.

Rohonczy: A z országgyűlési végzést nem az Előlülő, hanem az 
egész test tulajdonának nézi, felhoz példában egy esetet az 1825-ki 
Országgyűlésből, midőn a nemesi Conscriptio tárgyában Borsodnak 
lelkes követe,1 kinek emléke most is szivünkben van (éljen!) conclusum 
után egy hatalmas indítványt tőn <— mi lett belőle? mutatja a napló 
könyv. Végzés az, mit az Előlülő kijelent, a RR pedig elfogadnak, s ez 
többé szóba nern jöhet. — Plathy hasonló értelemben szóll.

M arc.zibányi: Előttem már most mindegv, bár mellyik legyen is 
a sorozat rendje, de másként áll a dolog, úgy áll, hogy ismét egy sarka
latos országos jus vétetik kérdésbe. Az elölülőt nem azért tudatkoztuk 
meg, hogy kimondásának hódoljunk, hanem azért hogy tudjuk miben 
áll a dolog. Miután ő a végzést a tanácskozások határán túl, hogy vilá
gosan kimondjam önkényesen kiterjesztette, midőn sokan azt is tagadni 
látszanak hogy ez kerületi tanácskozás tárgya lehet, meg kell valla
nom hogy országos jusaink Elölülői önkény által sértetnek. Tisztelem 
én az Elölülőt s ha rajtam állana bár mi fényes méltósággal is halmoz
nám, de ezen tisztelet nem ragad el annyira, hogy ön jusainkrol meg
felejtkeznék. Ha fejet kell az önkény előtt hajtani, úgy vége van sza
bad tanácskozásinknak.

Böthy a Conclusumnak szentül leendő feltartása mellet szóllván, 
okoskodását leginkább azon építi, hogy sem az elölülői kijelentés után, 
sem miután a változtatás kerületi ülésbe visza vitetni rendeltetett, bár 
azt az Előlülő nyomban itélőmesteri tollal kívánta légyen is megtétetni, 
senki ellen nem mondott. Ezen sokak előtt, s a szónok előtt is ked
vetlen végzés következése lett azon első lépésnek, midőn a RR az 1825-ki 
állapodástol legelőbb elállottak, következése lett a kormány ígéretébe 
vetett bizodalomnak. Hidjen a kormánynak a ki akar, ő soha sem fog 
hinni, se ezen tárgyban se más egyébben. De sérelmesnek látja hogy

1 Ragályi Tamás, akit a kormánypárt az 1832-i követválasztásnál meg
buktatott.
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a végzés iránt az elölülő megtudakoztatott, mit nyertünk vele? annak 
adtuk bizonságát, hogy illő figyelemmel nem valánk tanácskozásink- 
ban, a mit ő legalább részéről soha el nem ösmer s jövendőre ily proce
dúrának ellene mond.

Balogh: A megkérdeztetést úgy nézi hogy a Rendek compromit- 
táltak az elölülőbe. A szóban forgó végzés rendin is van, mert a RR 
nem mondották izenetjökben hogy harmadik, negyedik helyre nem azt 
fogadják el, mi a reseriptumban van, sem azt nem mondották hogy 
máskor fognak iránta felelni, és igy elfogadták.

D eák országos tárgyakban egyes emberbe compromittálni nem fog. 
A végzést elfogadja, de nem azért mivel az Előlülő azt igy jelentette, 
hanem azért, mivel a többség úgy akarja. Azomban országos ülésben 
fog iránta szóllani, hogy a tanácskozásokon túl terjedett a többség 
akaratjának kijelentése. Küldői elesvén attól hogy a Commercialis 
munka második helyre tétessék, ennek okait látni fogják a napló könyv
ben, de annak hogy miért nem lett harmadik? okát a napló könyvben 
látni nem fogják, mert iránta senki sem szóllott. Izenetünkből épen 
ellenkezőt kell következtetni mint a Barsi követ kíván, mert ott mi 2-ik 
helyre tettük a Commerciálét, és igy se harmadikra, se negyedikre nem 
tehettük, s ha van illatiónak helye, inkább az következnék, hogy a mi 
2-ik volt, legalább 3-ik legyen. Kívánná egyébiránt ezen vitatással hagy
nának fel a RR, országos ülésben ő is fog iránta szóllani.2

B o rsiczk y  Justnak ellene mond, s  el nem ösmeri hogy felidézett 
kifejezésével az országgyűlés méltóságát sértette volna. Emberileg gon
dolkozva kéntelen újra is azt mondani, hogy 8 órától négyig ülést tar
tani egyfolytában, s a követeket kifárasztani, nem rend, és a mi ekkor 
köpönyeg alá vétetve csúszik bé határozásba, nem rendes határozás.

Végre a RR ennek jelenleges további vitatásával a többség con- 
clamatiójának engedve, felhagynak — Palóczyt megbízzák, hogy az 
izenet meg változott szakaszát, vegye szerkeztetésbe,3 « az Urbáriumban 
tovább mennek, a minek tárgyát s resultatumát már előbbi levelünkben 
megírtuk.4

b )

Majus 9-éna> kerületi ülés a voltak előliilése alatt.
I I e r t e í .k n i j y  kinyilatkoztatja, hogy ő Cs. K. hcrczegsége a Nádor 

különössen óhajtotta, hogy miután az izenetben5 változások történtek, 
ez minél előbb országos tanácskozás alá jöjjön. Ezért a jegyző felolva- 
sandja a változásokat és azoknak elfogadása után az országos ülésbe 
még ma általviendjük. (11 órára már ki is volt az országos ülés hir
detve.)

Bötiiy: Mielőtt a változásoknak rostálásába béereszkednénk, szük
ségesnek tartom, a jelen rendszer iránt észrevételeimet előterjeszteni. 
Oly szokatlan és példanélküli ez, hogy méltó aggodalmat gerjeszt. lm, 
élénkbe adatik e szcmpillanatban egy munka, melly midőn törvény- 
czikkelyt is foglal magában (t. i. a diurnumok felől), az utóvilágnak

a )  Innen Orosz kézírása.
2 V. ö. Kónyi: Deák Ferenc beszédei, I. k. II. s köv. !.
3 V. ö. Kölcsey, VII. k. 221. 1.
4 L. 356. s köv. 1.
0 350. s köv. I.
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tulajdona; foglalatja pedig úgy áll az előbbi izenethez, mint Sz. Mihály 
archangyal kezében a pallos. Sok követeknek még kezökben sincs, és 
igy teljességgel hibáz az ily fontos tárgynak megvizsgálására szükséges 
idő. A tanácskozásoknak gyorsasságát én is óhajtom; de azért sem 
gyorsszekér, sem gőzhajó által nem akarom magamat elővitetni. Tisz
telem én ő cs. k. herczegsége elölülői hatalmát; de ezt koránt sem 
kívánnám addig terjesztetni, hogy a tárgyak, szokott és szükséges vita
tás előtt országos ülésre huzassanak. — Hasonló hangon szól B o rsiczky  
is, ki az ily nyargaló módnak ellenemond s óvást tesz. Az ifjaknak nagy 
része nem is tudta, hogy dictatura lesz, és igy nem lévén az uj szer- 
keztetés kezében, meg sem felelhet követi kötelességének.

Pronay: A kerületi elölülőktől (kiknek személyes tisztelőjük vagyok 
és barátságukkal dicsekszem) azt vártam volna, hogy figyelmetessé 
tegyék az országos előlülőséget arra, hogy miután oly nevezetes válto
zások történtek az izenetben, a tárgy semmi rendkívüli siettetést nem 
szenved. Én nem is kételkedem, hogy ha figyelmeztették volna az al 
Nádort és ő cs. k. Herczegségét, a dolog most oly nyakra főre nem 
menne, jövendőre oly óvást teszek: határoztassék el, hogy a tárgynak 
tökéletes bevégzése előtt soha sem álhasson jót a kerületi előlülőség 
arról, hogy holnap erre és erre az órára lehessen országos ülést hirdetni. 
Egyébaránt bocsánatot kérek, hogy véleményemet magyar őszinteség
gel kimondom.

Hertet.kndy: Távolról sem volt itt valami rendkívüli siettetésről 
szó; de miután ő cs. k. hercegsége] kívánta a tárgynak minél előbbi 
felvételét, az elvek pedig már tegnap tökéletesen megállapítalak, azt 
mondottuk a Nádornak, hogy miután a notarius még tegnapi napon 
elkészíti a változásokat, azok mai 7 orakor dictaturára jöhetnek. így 
8-tól egész 9-ig idejök lévén a követeknek azt combinálni, az országos 
ülés előtt még két óráig lehet tanácskozni kerületi ülésben. Ha meg 
nem fognak egyezni a RR nem fog országos ülés tartatni; ha pedig 
megegyeznek: idő kímélés tekintetéből mindjárt országos ülésbe me 
hetnék. De koránt sem lehet feltenni, hogy a comitiale praesidium 
korlátolni akarta volna a RR tanácskozásait.

Fekete emlékeztet, hogy tegnap oly fontosnak tartatott a változás, 
hogy szerkeztetését küldötségre bízatni akarták. A mostani rendszer 
szokatlan; mert példa van, hogy még a dictatura előtt is elvettetett a 
notarius munkája. Kívánja, hogy feltartassék a rend.

Petrovay: Én, miket beszéltek az elölülők a Nádorral, tudni nem 
akarom, nem is intcressál az engem, miként akarja siettetni a comitiale 
praesidium a tanácskozásokat; de interessál, miként fogok felelhetni 
commitenseimnek. Én egyszeriben beletekintvén e szerkeztetésbe 
háromfélét találtam, mi meg nem egyez végzésünkkel. Először — (Nincs 
most itt helye!) Én tehát nem pro futuro akarom az óvást, hanem mind 
járt kívánom elhatároztatni, hogy ma országos ülés ne tartassék, s azért 
vagy rumináljuk az izenetet, vagy vegyük fel az urbarialét.

Dubraviczky: Tegnap előtt délutáni egy óráig tanácskoztunk a vál
toztatásokon, és kívánatos lett volna, hogy a praesesek mondották 
volna a diaetalis előlülőségnek, mi szándékjok van a RRnek. Nagy a 
tárgy. Midőn törvényekről tanácskozunk, minden szó tömérdek követ
kezéseket áraszthat az országra; a miről elég szomorú példa áll előt
tünk. Azért vélekedésem szerént ma ne tartassék országos ülés.

Csapó: Azon magyar őszinteség, mellyet a RR. velünk éreztetnek, 
minket is kénszerit arra, hogy azt teljes mértékkel viszonozzuk. Távol
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volt mind ő cs. k. főherczegségétől, mind a m[éltóságos] Alnádortól, hogy 
a dolgot legkevésbé is erőltessék; de óhajtották a dolognak siettetését; 
mi pedig azt erősítettük, hogy miután a tárgy felől már megegyeztünk, 
a munka pedig sem oly fontos, sem annyira hosszas, hogy egy pár óra 
alatt azon keresztül ne mehetnénk, az országos ülés a mai circulus után 
fog tartathatni. Azonban a dictatura későbre esvén, mint tegnap elhatá
roztatott, az is hozá járul a dolognak nehezebb kiviteléhez s igy, ha 
van hiba, mibennünk van, elismerjük. Többet nem kívánhatnak a tfekin 
tetes] RR.

Szusics: Az előlülőségtől igen szépen kimagyaráztatott a magyar 
őszinteség; de velünk nem bánnak őszintén. Nem csak jövendőre 
legyen az óvás, hanem de praesenti. A szokás úgy hozza magával, hogy 
a notarius munkáját előbb ki ne bocsássa kezéből, mig az a circulusban 
fel nem olvastatott; miért adta tehát ki mostan. Ettől jövendőre tiltás- 
sanak el a jegyző urak.

Balogh: Miután a magyar őszinteségről annyit hallok, én is csekély 
próbáját adandóm. A Nádort itt menteni szükségtelen, mert bizony, 
ha megmondották volna elölülőink, hogy ily stafetaliter a dolgot eldön
teni nem lehet, a mai országos ülés nem hirdetteték. Azért egyenesen 
kimondom, némüképen az előlülőségnek hibája és sajnálnám, ha ez 
megbántásnak venné. Magának a procedúrának ellene mondok és az 
országos ülésben is ellen fogok mondani, egyszersmint declarálom, 
hogy ha még egyszer kerületi ülés ily végre fog tartatni, én be nem 
jövök, és meglátom azt a törvényt, melly kénszerithet. Ha igy megyünk 
előre, jó sikerét nem várom.

N iczky (Vas): Nincs itt megbántásról szó. Miután elölüleink elő
adták a dolog mivoltát, azt jóvá nem hagyhatjuk; de tovább ne men
jünk. Az előliilőség menjen ő cs. k. h[ercegségé]hez és jelentse ki, 
hogy miután csonka munkát az országos ülésbe venni nem akarunk, a 
mai ülést tartani ne méltoztassék.

N agy: A z országos ülésnek gátlása nem lehet; jusa van a nádor
nak azt minden órán hirdetni s minekünk köteleségünk, ott megjelenni. 
Nem tudhatjuk, ha uj tárgyat nem adand e elébénk; de ott ki mond
hatjuk efelől vélekedésinket. Miután dictatura volt, az ifjúságnak hibája, 
ha ott meg nem jelent; talán el fogják ide hozni az írást, mivel csak 
egy §· változtatott meg (zugás: Nem!) már előre tudják, mit akarok 
mondani? — Töbször már tiz órára volt ülés határozva mégis csak 12 
vagy 1 órakor mentünk be, és az előlülőségnek és a főrendeknek addig 
várniok kellett. Most is kezdjünk bele; ha elvégezhetjük, menyünk 
be. (Nem!)

Just: Megegyeznék, ha más tárgy nem volna előttünk; de miután 
még az urbárium hátra van, arra fordíthatjuk tanácskozásinkat. Hogy 
is lehetett mai napra ülést hirdetni, midőn még tegnap oly fontos kér
dések körül forogtak a vitatások? Én ezt talán csak a praesidium tüzes 
igyekezetének tulajdoníthatom, ennek szeretnek hódolni a mi elöl
üleink. Bémehetünk az országos ülésbe, de ott megmondhatjuk aggo
dalmainkat.

Hertelendy: Azt, hogy ülés lesz, tegnap még nem lehetett előlátni, 
ö  hercegsége csak azt hagyta meg, iparkodjunk, hogy minél előbb 
keresztül menjen a tárgy. Miután az elvekben megtörtént az egyesség, 
azt referáltuk, hogy lehet ma országos ülést tartani. Én is csak most 
kaptam a redactiot, és szükségesnek tartom a combinatiot, de az ülés
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tartása miatt abban a véleményben vagyok mint Sopron: a comitiale 
praesidium méltósága ellen Volna, ha be nem mennénk. De ha az 
Alnádor előhozza a jelen tárgyat, lehet jelenteni, hogy a RR azt fel 
nem adhatják. Itt azonban bémehetünk rostálásába s ha 11 óráig el 
nem végezzük, innen az ülésbe.

Császár javasolja, próbáljuk meg, ha keresztül eshetünk, minden 
compromissio nélkül mehet a dolog.

Pronay, ki az ülés meghatározása felől Sopronnal egy véleményben 
van, kéretni kívánja a nádort, hogy ha nem más tárgy miatt akar ülést 
tartani s azt épen mára kívánja, méltoztassék azt 6 vagy hét órára 
estére meghatározni, mire hihetőleg elvégezendjük tanácskozásinkat. 
Ezt ő herczegségétől, ki eddig is mindig oly discretióval volt a RR 
iránt, biztosan reményű.

Pázmándy arra emlékeztet, hogy még a diaeta végén sem szoktak 
oly rögtön hirdetetni az ülések, ő  óvást kíván tétetni, hogy mig vala
mely tárgy a circulusokban tökéletesen nem ment keresztül, országos 
ülést hirdetni ne lehessen. Azért izenni kell, hogy ezen tárgyra nem 
álhat meg a 11 órára rendelt ülés, annál is inkább, mivel a múlt vég
zésen kívül még hozzájött a törvényczikkely is.

Hertelendy úgy vélekedik, hogy egyik közülök elmegy ezen jelen
téssel a főherczeghez. De Borsiczky kívánja, hogy miután ezt törvényes 
procedúrának soha el nem ismerheti, kérjük a Nádort, hogy legyen 
ülés, hogy kiki óvást tehessen és legitimálhassa magát commitensei előtt 
(zúgás). Akár végzik ezt a t tekintetes] RR akár nem, én az óvást min
dig teszem, mivel committenseim jusait nem akarom oly könnyen 
veszedelmeztetni.

Szinyey Sopronnal egyet értene, ha az a suppositum állana, hogy 
nem tudjuk hogy ezen tárgyra tartatik az ülés; de ezt a praesidum 
enunciatioja által értettük. így tehát meg nem egyez, hogy cassante 
causa tartassék az ülés. El fog állani a Nádor, ha ez igy terjesztetik 
elő, és sem ő, sem az Alnádor ezáltal compromittálva nem lesz; de 
azáltal compromittalnók, ha tudván az okát, csak azért mennénk be, 
hogy contradicáljunk. Az illendőség megkívánja azonban, hogy mind 
a két circularis praeses menjen el.

Hertelendy azt akarja, hogy a RR most menjenek haza és 11 óra
kor jöjenek újra circulusba; mire azonban reá nem állanak, valamint 
CsÁszÁRnak azon indítványára sem, hogy a praesidium csak 11 orakor 
menjen, ha addig el nem végeztetnék a változások feletti tanácskozás. 
Répás mindjárt megkívánja a praesesek elmenését, a RR pedig várják 
be itt; a mi közönségesen el is fogadtatott. Midőn Hertelendy a teendő 
jelentés előladásánál azon kifejezéssel élne, hogy a RR jusaiknak fen- 
tartására kívánják, hogy, ha csak ezen tárgy végett volna meghatá
rozva az ülés, ma elmaradjon; Justh nem akarná, hogy a jusok fentar- 
tásáról tétessék szó, mert az már feltenné, hogy a nádor azokat cson
kítva akarta, mi nem is gondolható. Mondják el a dolgot mint volt, 
t. i. hogy jelentősök következésében történt az ülésnek kihirdetése.

Rövid idő múlva visszatérvén az elölülők, Hertelendy jelentést 
tesz: hogy a RR parancsolatja következésében jelentették a Nádornak, 
hogy ha más tárgy miatt nem kívánna tartani etc. etc. Mire azt feleié 
a főherczcg, hogy ámbátor óhajtása lett volna, hogy minél előbb keresz
tül menjen e tárgy; azonban, hogy itt is megmutassa, hogy a Rendeket 
semmikép korlátolni nem kívánja (Éljen!) kívánságaikra reááll, annál

24 K ossuth: O rszággyűlési 'tudósítások I.
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biztosabban reménylvén, hogy holnap országos ülést fog tartathatni, 
örülnek a praesesek, hogy igy fentarthatták a Rendek jusait.

Felolvasván6̂  ennekutánna Palóczy kerületi jegyző a megváltoztatott 
§-ust,e F e k e t e  azon indítványt tette, hogy az ezen diétáról most felter
jesztendő első törvényczikkely alkalmával kérettessék ő felsége hogy 
a Concertatio7 ezentúl az Országgyűlése végére ne hialasztassék, melly 
szokott elhalasztásnak mind azért mivel a vitatások elegyülésre szőri 
tatnak, hol még a voxok minémüsége sincs diplomatice elhatározva, 
s ezért a múlt diéta alkalmával is megtagadtatott a Concertatio alkal
mával az, a mi a felírásban, s a kir. válaszban bennfoglaltatott, — mind 
más tekintetekből is szomorú következéseit N iczkv (Vas) kifejtvén — 
P ázmándy megegyezett, ha nem más köpönyeget kíván a dolognak 
adatni, t. i. a systematicus munkák körében hozandó törvények nagy 
számát. C sászár különös felírás tárgyává kívánta a dolgot tétetni, ezt 
P ázmándy azon oknál fogva eilenzette, nehogy a kormány figyelmetessé 
tétessék. D itrraviczky ettől keveset tart. mivel nem kételkedik hogy a  
komáromi követ észrevételét már ma estve fogják Bécsben tudni,8 mind 
azáltal maga is úgy vélekedik, hogy ezen felírásba kell azt béfoglalni. 
Szentpály  semmi nemű tacticákba sem egyez meg, s azért itt is simítás 
nélkül kívánja kimondatni mit akarunk. — NovÁKnak azon aggodalmát, 
hogy ezen kérelem a végzésektől való viszaléphetés szabadságának fel
tartásával ősze ütközik, sokan nagyon helyeseknek találák, de még 
többen megnyugodtak NAGvnak azon nézetében, hogy miután a Con- 
certatiónak egyedül a stylus körül kellene forognia, ez a tárgy veleje 
iránti, viszaléphetésnek útjában nincs. Igaz ugyan, hogy a Cancellaria, 
még a dietalis végzésen túl is igyekezett hatalmát ki terjeszteni, de 
ezen igyekezet annál törvénytelenebb, minél bizonypsbb az hogy a fel
írás tartalma épen úgy tulajdona a kormánynak, mint a királyi válaszé 
az országnak. Ha mi felírásunkban 30.000 ujonczot ajánlunk concertatio 
alkalmával, a kormány 29.999-et sem enged törvényczikelybe tétetni, 
ezen jog pedig kölcsönös. Az indítvány, a Pázmándy értelmében 
elfogadtatott.

Egyébiránt a megváltozott §-usnak szerkeztetését sokan igen hoszú- 
nak s részletesnek találák, s az ország initiativa jusát csak úgy kivánák 
megemlitetni, nehogy azt valamikép resolutio alá látszassanak a RR 
ereszteni. Megbizatott tehát jegyző úr hogy rövidebbre de azért velősre 
változtassa a szerkeztetést, s a fentebbi indítványt is foglalja bé. — 
D ubraviczky figyelmezteté a kerületi Előlülést, ne hozzák a RRket újó
lag oly perplexitásba, mint ma, s ne biztassák a comitiale praesidiumot, 
hogy holnap országos ülést lehet tartani, — ami alkalmasint nem fog 
történhetni.9

És valósággal nem is történt, hanem a 10-ik májusi kerületi ülést, 
sőt 11-kén is néhánv órát a szerkeztetés rostállása kihúzott.

b) Innen ismét Kossuth kézírása.
6 S zö v eg e  n e m  ism e re te s .
7 A  tö rv é n y c ik k e k  v é g le g es  sz ö v e g é n e k  m e g á lla p ítá sa , a m it a r e n d e k  és a 

k a n c e llá r ia  k é p v is e lő i  e g y ü tte s e n  v é g e z te k  el.
8 Az o rsz á g g y ű lé s i  tá rg y a lá s o k ró l ,  a z o k  m in d e n  m o z z a n a tá ró l  v a ló b a n  k a 

p o t t  a  k o rm á n y  k im e r í tő  é s  r e n d s z e re s  je le n té s e k e t .  (A z  O rsz . L e v é ltá r  Privat
bibliothek Sr. Majestät és Varia s o ro z a ta ib a n .)

9 V . ö  Kölcsey, V II. 22. s k ö v . 1„ Széchenyi, IV . k . 377. 1.
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c)
Május 11-én országos ülés.
Plathy ítélőmester felolvasván a Csapó mint kerületi előlülő által 

bényújtott izenet változtatását, — első szóllott
G yerty á n ffy : Midőn a RRnek utóbbi ülésében, M[éltósá]gos All- 

nádor Elölülő úr a végzés kimondaná, annak csak azon értelmet tulaj
doníthattam, mellyet a tanácskozások folyamatjábol természetesen 
következtethettem (ezen szavak hallására több mint 50 követ, mint egy 
electricus ütésre felpattant székéből, — mert tudni kell hogy a dolog 
érdemének különböző értelmén kívül sok más idegen combínatiók is 
keveredtek a zúgó miv közé, mellyek levelezésünk tárgyai nem lehetnek)'0 
nagyon megütköztem tehát, azon később hallott magyarázaton hogy 
a királyi rescriptumban kitűzött sorozat egészen el van fogadva. Több 
követek vélem hasonló értelmüket kifejezvén, nem lehet ki nem mon
danom, hogy azon végzés a nyilvánosságnak, s tiszta értelemnek híjá
val volti Nem szükség bővebb okokkal támogatnom hogy azt a későbbi 
magyarázat értelmében nem vehettem, s képviselői helyzetem meg nein 
engedi hogy ahol jus sértést látok, halgassak. Kéntelen vagyok tehát 
kinyilatkoztatni, hogy az elölülői kimondást csak anyiban ösmérhetem 
végzésnek, mennyiben a többségnek nyilván kimondott akaratján épül 
s csak akkor nyugszom meg, ha a többség kimondja hogy azt úgy 
értette.

A lln ád or : A  conclusum szavai oly világosak, hogy azoknak értei 
mérői tulajdon azok kezeskednek, — a RR közül, bár az ülés még az 
után hoszabb ideig tartott, senki ellenvetést nem tett, világositást nem 
kívánt, — azt tehát újabb vitatás alá venni, nem engedi azon tisztelet, 
mellyel a végzés iránt a RR viseltetnek, kérem hagyjanak fel annak 
vitatásával; én újabb conclusumot hozni nem kívánok. (Nagy zajr 
lárma: helyes! tovább! tovább!)

M arczibányi felmelegiti a tanácskozás folvamatját, — előhozza 
hogy az Előlülő, a tárgy vitatásának kezdetén, fontos okokkal támo
gatót előadását csupán a juridicumnak a Commerciale előtti elsőb- 
ségére szorította, s a követek kijelentései is csak ezen tengely körül 
forogtak, valamint hogy azok. kik a Commercialét második helyre 
tétetni kívánták, arról hogy mi foglalja el a harmadik helyet, teljeség
gel nem szóllottak. Ha gondolhatta volna, hogy a végzés túl terjedett, 
nem mulatta volna el, az ellen okait fel hozni. Maga az előlülő sem 
mondotta, hogy a sorozat mind a négy operatumra nézve el van fogadva, 
hanem csak úgy hogy a királyi rescriptumban kitűzött sor el van 
fogadva. (Zúgás.) Hogy a RR ezt oly tágas értelemben nem vehették, 
bizonyítja a következett kerületi ülés, hol e felett egész nap folyt a 
tanácskozás, s végtére oda ütött ki a dolog, hogy az Előlülő megkér- 
deztetett. Ahol hozódott a végzés, ott van helye a magyarázatnak, s a 
magyarázat azokat illeti kik a végzést hozták, ö  térdet hajt a több
ségnek, de kívánja a többség akaratjának kijelentését hallani.

P etrovay : Szükség a helyes következtetés tekintetéből visgálat alá 
venni, miként tette volt a Mféltóságos] Elölülő a tárgy iránti terjeszt-

10 K ö lc se y  s z e r in t  (223. s k ö v . 1.) S o m sic h  a ln á d o rn a k  so k  h ív e  v o l t,  m e r t  
h a z a f ia s  é rz e lm ű n e k  ism e r té k  az  1825/7-i o r s z á g g y ű lé s rő l  s m e r t  „a  p e rso n a lis i  
p o lc ra  v a la k in e k  a  t i tk o s  p o l i t ia  a v a to t ta l  k ö z ü l e m e l te té s é t  r e t t e g é k “. E z e k  k e l 
te k  m o s t  v é d e lm é re .
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vényét: tette azt úgy: hogy a rescriptum sorozatjárol tanácskozzunk. 
Az előttem szóllók tehát nem figyelmeztek arra, hogy azon sorozatban, 
mind a négy operatum benn foglaltatik. A többség, mellynek minden 
egyes követ alája van vetve, úgy határozta, hogy az egész sorozat el 
van fogadva, igy értettem azt én is, s a végzés kijelentése is e szerint 
történt. Ha az előttem szóllók, ide ki nem terjesztették előadásaikat, 
magoknak tulajdonítsák, ők magok okozák a homályt. Én a már egy
szer elhatározott dolog újabb felvételében compromissióját látnám a 
törvényhozói méltóságnak, s azon tiszteletet mellyet az Előlülő, a haza 
ránt szerzett számos érdemeiért nyert, megcsonkítva látni nem akarom.

(Ezen tárgynak még néhány részletes előadásai jövő levelünkben 
következni fognak,11 — a resultatum az lett. hogy cslak 6 vármegye jelen
tette ki magát a  G yertyánfy  indítványa értelmében, u. m. a már fel
hozott három megyén kívül — még Poson, Sopron, Zala, és Bács, követ
kezőleg a maradjon, és tovább szó győzött, —- folyvást tartván az, — 
míg a szóllani akarók végre mind leültek.)

Egyébiránt az izenet, és törvényczikely nagyon csekély változ
tatással elfogadtatván —· a fő RRhez, délutáni 3 orakor által küldetett. 
Az ülés végével még K ölcsey  indítványt tőn, hogy az izenet általvite- 
lére rendelendő küldötség sürgesse a vallásos tárgynak, mind eddig 
elhalasztott felvételét, (mellynek elhalasztása sokaknál igen különböző 
bényomást okoz) egyszersmind kívánta, hogy a naplókönyv bírálóinak 
adott utasítás, végre már egyszer iktattassék diariumba. — Az A ll- 
nádor az elsőre nézve azt válaszolá, hogy a Nádornak magas tisztelet
ben álló haza s igazság szeretete kételkedni nem hágy, hogy azt fel 
fogja vétetni. A másodikra nézve: hogy ő mint csupán ideiglenes Elöl
ülő, meg fogja először a Nádort kérdezni.12

A 12-ik Májusi kerületi ülésből küldöttség neveztetett, az Allnádor 
névnapi megköszöntésére,13 ki az előző estén nagy diplomaticus éj éli 
hangászatot is kapott.

Majus 13-án a fő RR azon közönséges óvás mellett, hogy, bár 
némely észrevételeik lennének is, a Representatio fel terjesztését hát
ráltatni nem akarják, egy két csekélyebb szóbeli változtatással a Rktől 
által küldött Izenctet elfogadják.14

11 L. a  k ö v e tk e z ő  sz á m  a la t t .
12 V . ö. K ö lc s e y ,  V II . k . 224. 1.
13 P o n g rá c -n a p  a lk a lm á b ó l.
14 O lv . ré s z le te s e b b e n  377. s  k ö v . 1.
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42.

a)
1833 május 11
Országos ülés.

Tárgy: [I.] A végzés kimondása fölötti vita folytatása. [II.] A válasz
felirat módosított szövegének vitája.

b)
1833 május 13 

A főrendek ülése.
Tárgy: Vita a rendek válaszfeliratának szövegéről.

a)
(Folytatása a KK és RR 11-ik májusi [44-ik] országos ülésének.)
[I.] F e k e t e  leginkább a  bevett szokáson alapítja véleményét. 

Országgyűlési tanácskozásnak tárgya csak az lehet, mi a kerületi ülé
sekben initiáltatott, az pedig hogy mi foglalja el a sorozatnak 3-ik, 4-ik 
helyét, a kerületi ülésben initiálva nem volt, és igy az országgyűlési 
tanácskozásnak vagy épen végzésnek tárgya sem lehetett. S bár elhidje 
is hogy sokan a sorozat második helyén túl is kiterjesztették, minden 
megkülönböztetés nélkül általánosan kimondott véleményüket, ők, kik 
a Comerciale mellet szóllottak, ezt annál, mi a Circulusokban initiálva 
volt, tovább nem érthették, s azért a végzést is csak azon értelemben 
vehették.

N iczky (Vas): Ha arról lehetne szó, minő helyt adjunk a Comer- 
ciálénak, a szónok volna első ki azt első helyre tétetni kívánná, >— de 
arról többé szó nem lehet, — igaz azon ellenvetés hogy több követek 
nem szóllottak az egész tárgyról, a szónok sem szóllott, de ebből követ
kezik e, hogy a többség sem szóllott? Azon elvet felállítani, hogy az 
Előlülő mást jelenthessen végzésnek, mint a többség akaratjla, igen 
veszedelmesnek tartaná, de a jelen esetben, midőn a terjesztvény az 
egész sorozatra történt, a többség a szerint szóllott, a végzés azért 
nyilatkoztatott, s a változás kerületi tanácskozásra bocsájtatott. Ezen 
végzés ellen kikellni, óvást tenni szükségesnek nem látja. Mondják: 
hogy a kormány a sorozat iránt szokatlan uj just fog magának tulaj
donítani, de most van e ezen aggódásnak ideje? nem akkor volt, midőn 
a két országgyűlésen megállapított sort a kormány elvetette? Nem is 
lát a szónok félelemre okot, mert az 1825-ki diéta bizonságúl szolgál, 
hogy a kormány magának a sorozat megszabásának jusát nem tulaj
donította.1 Van a RRben moralis erő, kiki hozászóllhat a tárgyhoz midőn 
felvétetik, de végzés után azt ismét szóba hozni nem lehet. (Ezen beszé
det nagy zaj, s csaknem közönséges felkiáltás követé: tovább! tovább! 
maradjon!) mire az

1 A z  u ra lk o d ó  1826. aug . 23-i le i r a tá b a n  az  o rsz á g g y ű lé s i tá rg y a lá s o k  la s sú  
m e n e té re  u ta lv a  fe lh ív ta  a r e n d e k e t ,  „ a lia m  m a g is  a c c o m o d a m  e t  iu s ta e  e x p e c 
ta tio n !  p le n iu s  c o n g ru e n te m  m o d a l i ta te m  a s s u m e n d o ru m  s u p e ra n d o ru m q u e  q u a e s 
t io n a to ru m  e la b o ra to ru m  d e p u ta t io n a liu m , te m p u s  i te m , in t r a  q u o d  o p u s  a d e o  
m o m e n to su m  d e b ite  te rm in a r i  p o sse  c e n s u e r in t,  p ro p o n a n t“ . A z  o rsz á g g y ű lé s  
írá sa i , 689. s k ö v . 1.
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A lln á d o r : Úgy látom a RR közönséges akaratját, hogy a végzést 
újabb vitatás alá nem veszik. (Ezt ismét újabb zaj követé, mert azok 
kik már a kerületi ülésben kijelentették hogy óvást tenni kéntelenek 
a procedura ellen, mint Nagy, Deák, le nem ültek s Deák látván hogy 
a többség a „maradjon“ szóval akarja néhányokat a szóllástol elütni, 
több ízben tagadó jelt intett fejével, igy tehát a szóllást bévágni nem 
lehetvén, a másik fél is szóllott rend szerint, első tehát:)

P é c i i y : Csak az a kérdés váljon a végzés kimondásával erőltette e 
az előlülő a dolgot, úgy hogy nyomban eloszlatván az ülést, a hozzá 
szóllást meggátolná? nem, majd két óráig folytattaték a tanácskozás, 
és senki sem szóllott ellene. Azt pedig hogy az Előlülő a végzés kijelen
tését, a tanácskozások rendjén túl terjesztette volna ki, el nem ösme- 
rem, s el sem is ösmérhetem, ha csak oly figyelmetlenséggel nem vádol
nám magamat, mellyért küldőimnek bizonnyal felelettel tartoznék. Az 
egyszer kijelentett végzést a többség akaratjánál fogva szentnek kell 
tartani. (Megújul az előbbi zaj.)

A ln á d o r : Midőn ily közös az akarat, hogy a végzést újabb discus- 
sióba ne vegyük, annak gondolnám csak hódolni kell (tovább — tovább). 
Nagy és Deák nem ülnek le s így a többiek sem.

Szin y ey : Ha tovább megy a tanácskozás jó, ha pedig valaki a con
clusum ellen szóll, mi is fogunk rendre szóllani.

E lö l ü l ő : Nem tudom kinek van azon akaratja hogy a többségnek 
nem akar engedni, de ha úgy tetszik, ám legyen tessék szóllani.

D e á k : Én teljesítem követi köteleségemet, s  miután teljesítettem, 
a többségnek örömest engedek. Nem szándékom feszegetni, mi és 
miként történt, hanem kinyilatkoztatni kéntelen vagyok, ha én a tanács
kozások nyomában kimondott általános végzést úgy érthettem volna, 
hogy a Commercialis munka második helyről, egyszerre negyedikre 
leszállitatik, annak bizonyai ellene szóllottam volna, mint hogy most 
is szóllok, s legitimation! végett a napló könyvbe megjegyeztetni kérem, 
hogy én a Commercialét harmadik helyre kívántam.2

B. Sztojka  kijelenti hogy a Conclusumban megnyugszik.
N agy P á l : A z előlülő iránti tisztelet minnyájunkkal közös érzés, 

de épen azért mivel őt sorainkban oly soká tiszteltük, meg fog bocsáj- 
tani, mert ösmeri a követi felelet terhét, látja hogy sok megyék vették 
a végzést más értelemben, de én nem gondolom hogy a dolog úgy állna, 
mint a Pesti követ mondotta hogy nem figyelmeztünk volna, én gon
dolom hogy igen is figyelmeztünk, de mind a mellet, minden sértés 
nélkül mondhatjuk, hogy nem úgy értettük, s én azt hiszem volt is 
okunk nem úgy érteni, mert arra csak ugyan senki meg nem felel, hogy 
kerületi tanácskozásban kellett volna annak initiáltatni, s az izenetbe 
is bé kellett volna foglaltatni: hogy mii legyen a 3-ik mi a 4-ik. Ez nem 
történt, azt tehát a RR országos tanácskozás tárgyáúl ide fel nem hoz
ták. Nem tagadom én, hogy a M[éltóságos] Előlülő minket a rescriptum 
sorára felszóllitott, de én ezt csak úgy értettem, a mint ezen felszőllitás 
előtt okoskodott, már pedig bölcs okoskodásai csak arról szóllottak 
hogy a Juridicum elsőbbséget érdemel. Azt is bátran mondom, egyetlen 
egy követtől sem hallottam azt mutogattatni hogy a Commissariaticum 
elsőbb a Commerciálénál, és igy nem figyelmetlenség forgott fel 
részünkről, hanem elegendő alapunk volt, a végzést nem úgy érteni. 
S ón csak ezt akartam kihozni, nem vitatom hogy újra felvegyük, azt

2 V . ö. K ó n y i:  D e á k  F e re n c  b e s z é d e i , I. k . 12. 1.
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sem hogy nem a többség szerint történt a végzés, hanem jövendőre 
nézve kívánom, hogy ahol dismembratióra van szükség, ott a végzés 
conjunctive ne enunciáltassék, kívánom jövendőre azt is, hogy a 
Kerületi Elölülők a végzést mindég reassumálják (zúgás) — tessék venni: 
a mint tetszik, de én azt tartom, ha a praesesek ezt is reassumálták 
volna, mi bizonnyal ellene mondottunk vala.

A l n Ad o k : Ha bé akarnék a discussióba ereszkedni, tudnék mind
ezekre felelni, s talán fog is némileg a diarium. Én a Tekintetes] Ren
deknek azon hatalmát, hogy az Elölülői kijelentést controllerizálhatják, 
felvehetik, igen nagyon tisztelem, de úgy tartom, önnön méltóságuk 
érzete kívánja, hogy azon kurta ideig mig ezen székben ülök, elölülői 
kijelentésemet, a kerületi praesidiumnak alája nem vetik.

Szu sit s : Utasítása által a Comercialéhoz lévén kötve, óvását legiti- 
matiója végett, napló könyvbe iktattatni kéri. (A tovább-tovább szóra 
a követek lassanként le ülnek, csak nem legtovább áll Somsich Miklós 
az Allnádor testvére, végtére az ítélő mester olvasni kezdvén, ő is leüli.) 
—  B alogh  pedig idő jártatva, midőn már a nuncium felett folyt a 
tanácskozás, naplókönyvbe iktattatni kéré, hogy ő szóllásbeli szabad
ságától önként állott el, nem kénszeritésből, s csak azért mivel a con
clusum megmaradván, többé mellette szóllani szükségesnek nem látta.

[II.] A Nuncium olvastatván, B enyovszky a kereskedésre nézve ki 
jelentett azon elvet, hogy a Felség uralkodása alá tartozó minden orszá
gokat, örökös tartományokat egyenlőn boldogítandó viszonyosság kíván
tatik,3 meg támadá; mivel ez által független országunk boldogságát, az 
örökös tartományok hasznának alája vettetni vélé. Állítván hogy 
Magyarországnak, a többi tartományokra intézett figyelem nélkül jusa 
van minden lehető comercialis kedvezéseket kívánni. Som sich  védel
mezte a reciprocitás elveit, — N agy pedig azt feleié, hogy az egyenlőn 
boldogító szót a kereskedésre nézve el nem fogadhatja, mert abból az 
következnék: hogy Austriának szint anyit kell nyerni Magyarországból 
mint viszont. — Ö a dolgot úgy látja hogy Magyar ország és Magyar 
király egvüt egy interessében fog alkudni a szomszéd örökös tartomá
nyokkal, mellvek mi reánk nézve idegenek, mi az ő hasznaikra ügyelni 
nem tartozunk, s mellyekről sarkalatos kötéseink azt mondják hogy: 
praeter bonam vicinitatem nihil tenemur Austriae. Ö Felségének tehát 
mint a független Magyar Nemzet Királyának kötelessége, számunkra 
minden mellesleg tekintet nélkül minden kedvezéseket eszközleni. — 
P ázmándy hasonló tekintetbe veszi, mintha a muszkával, törökkel alkud
nánk, de bár melly idegen nemzettel alkuszunk is, mindeniknek lesz 
anyi esze, hogy maga hasznáról el nem felejtkezik. Ő tehát a recipro
citás mellet marad, mellyhez a RR egyébiránt is, minden egyenes, és 
mellesleges alkalommal híven ragaszkodtak. — M a jth éx y i (Bars) nem 
tud nemzetet képzelni, melly önként reá álljon oly alkura, a melly nem 
kölcsönös viszonyosságon épül. ö  ezen viszonyosságon nem azt érti, 
hogy a mennyit fizet ő egy köböl életnek kiviteléért, annyit fizessen 
más a béhozatálért, hanem azt, hogy Ausztria inkább gyártó, Magyar- 
ország pedig inkább termesztő tartomány lévén ezen szempontból 
egyenlitessék ki a kölcsönös viszonyosság. —  N agy ismét felel: s igaz
nak ösmeri ugyan hogy minden nemzet ön haszonra fog leginkább töre
kedni, ebből mindazáltal a kereskedési következmények hatásának

V . ö. 323. L, 12. je g y z e t .
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tökélletes egyenlősége teljeséggel nem következik, mert látjuk hogy a 
független nemzetek egymás iránti kereskedői viszonyaikban itt nyerő- 
leg, ott szenvedőleg állanak. Minden Nemzet ön jóvoltának öregbítésére 
használja a természet, s körülállás nyújtotta alkalmat. Azon gondolat
ban sem egyezik meg hogy Austriára nézve a gyártói mivekben kell a 
mérleg egyenlőségét keresni, mert ha kormányunk nem gátolna, rég 
lehetnének gyáraink, s a magyar király tartozik szem előtt tartani hogy 
nekünk gyáraink lehetnek, sőt legyenek is. Mindezeknél fogva a töké
letes viszonyosság idaeáját teljeséggel alá nem Írhatja. H er telen d y , 
P rónay a viszonyosság mellet szóllottak, végre D ökus és utánna K ölcsey 
azzal veiének véget a vitatásoknak hogy az izenetnek ezen része már 
minap országos ülésben megállapitatott, s csupán a sorozat, és napidij 
iránti törvényjavalat lehetnek újabb vitatás tárgyai, az elsőt pedig oly 
kevéssé lehet ismét fclmelegiteni, mint a kijelentett végzést nem lehetett.

E szerint meg hagyatván a szóba hozott pont, minthogy a minap 
megirott állapodás értelmében a napidij iránti törvény czikely felter
jesztésének folytában, azon kérelem is bé foglaltatik a felírásba, hogy a 
jelen országgyűlésén hozandó törvények nagy száma tekintetéből, ő 
felsége nem csak a dolog érdemére, hanem az ezennel felterjesztett, 
s jövendőben felterjesztendő törvény czikkelyek szavaira nézve is maga 
legfelsőbb akaratját oly elhatározólag méltóztassék kijelenteni, hogy a 
felírások, s királyi válaszok utján, ezekre nézve is, nyomban végső 
egyesség eszközöltessék. (Vagy is a diéta végére halasztani szokott 
Concertatio eknellőztessék.)4 — Előbb Som sich  s D ubraviczky a Con
certatio elmellőzését, a végzésekre kívánt, s a jelen izenetben is fel
tartott viszaléphetés szabadságával öszeütközésbe lenni Ítélvén, ha már 
a kettő közül valamelyiknek esni kell, inkább a regressust, mely a 
dietalis alkudozás természeténél fogva egyébiránt is felmarad; kíván
ták elhalgatni. — Utóbb maga az Előlülő A lnádor is magáévá tette ezen 
ellenvetést, annálfogva a Concertatio elmellőzését csak a mostan fel
terjesztett törvényezikkelyre kívánta szórhatni, úgy vélekedvén hogy 
azon idaeát ily felületesen s közbenvetőleg minden rendszeres mun
kákra kiterjeszteni, talán nem a maga hellvén lenne. >— Ezt P etrovay és 
Fe k e t e  is pártolák,s inkább készek valának a regressustol elállani, de 
Gyertyánffy, Niczky, Palóczy ellenkezése, kivált pedig N agy P á l  azon 
észrevétele következésében, hogy az utolsó különség abban álljon, hogy 
recessus a tárgy velejéről, concertatio pedig stylusrol szóll, a többség 
maradott az izenet mellet. >— N agy bővebben is fejtegeté a regressus 
idaeáját, állitván: hogy midőn több ágakra oszló terjedékeny rendszeres 
munkáról van szó, szükség az egészt öszeegyeztetni, s ha később némi 
körülmények őrlődnek ki, mellyek két állapodás között ellenkezést 
okoznának, azokat öszehangzásba hozni, s kiegyenliteni. ő ezt oly ter
mészetesnek találja hogy azt kell hinnie a kormány nem fogta fel jól a 
dolgot, midőn a regressusban ellenkezett.

Meg maradván tehát az izenetnek ezen pontja is, midőn a napi
dij akrol szólló pont kerülne visgálat alá P alóczy értesítette a  RRket, 
hogy ámbár ő eredeti utasítása szerint oda nyilatkozott, hogy a Rendek 
ezen kérdésbe itt ne ereszkedjenek hanem azt a maga hellyére utasítsák, 
Borsod lelkes nemessége mindazáltal legközelébb küldött pótló utasi-

1 A z  e r re  v o n a tk o z ó  ré s z t  1. I r a to k ,  I. k . 210. 1.
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tása szerint, a jelen országgyűlési napidijaknak viselését egészen el
vállalta. — B alassa veszprémi káptalan követe küldői nevében jöven
dőre húzandó minden következtetés nélkül hasonlót jelentett. Mind a 
két előadást köztetszés koszorúzta.

A Honthi követ M a jth én y i azon elvből indulván hogy jobb későn 
mint soha, minthogy a tárgy előbbi felvétele alkalmával jelen nem lehe
tett, kinyilatkoztatá, hogy küldőinek véleménye sokban külömbözik, 
nevezetesen azt igazságtalannak találják, hogy minden megye egyedül a 
maga követét fizesse. Kért tehát küldöttséget neveztetni, melly a körül
ményeket kimcritőlcg egybevesse, s valamellv concurrentionalis pénz
tár tervét dolgozza ki. J u stii és R u d its emlékeztetők követ urat, hogy 
ezen indítvány a tárgy eldöntése alkalmával előadatott, de el nem fogad
tatott, s a dolog úgy mint az izenetben foglaltatik már országos vég
zésbe is ment, sajnálván: hogy ikövet úr a végzés ellen szóik Ezen indít
vány is elmellőztetvén tehát az ekép megállapított izenet, felirási javas
lat. és törvényczikely a fő Rendekhez által küldetett,5 kik is azokat fel- 
olvastattván, közleiratra bocsájtatni rendelték.

A vasárnap, Majus 12-én tartott kurta kerületi ülésnek az Allnádor 
névnapi megköszöntésére rendelt küldötség kinevezésén, s az Urbaria- 
lis törvényczikelyek szerkeztetése rendbeszedésének Desőffy kerületi 
jegyzőre lett bizatásán kívül, egyéb tárgya nem vala.

b)

Majus 13-án a Fő Rendek (45-ik) országos ülést tartottak. Napi ren
den volt a királyi válaszra adandó felelet,6 melly is szakaszonként fel
olvastatván a Cholerát tárgyazó l-ő §-ust azonnal czáfolás alá vette 
Pécsi püspök, B. Sz e p e sy , de az O r [szag] bírája  azt feleié hogy itt már 
most nem elvekről van szó, hanem a RR előterjesztik a dolgot úgy 
a mint fekszik, hogy t. i. ő felségének atyai gondoskodását kétségbe 
hozni nem szándékozának, — ez a valósággal megegyezik, annálfogva 
észrevételt tenni nem szükség. Egyébiránt nem gondolja hogy oda 
jutánk, hogy ő felségének neheztelését magunkra vontuk volna, csak 
nem tetszés, displicentia van a királyi válaszban. Elfogadtatván további 
észrevétel nélkül ez s a következő §., a harmadikra nézves ismét B. Sz e - 
pessy : Itt már csak ugyan új elvet állítanak fel a RR t. i. azt hogy az 
országgyűlése tárgyát előre kiszabni nem lehet. Ez megczáfoltatik az 
1830 :6. t. czikkely által, mellvben a rendszeres munkák felvétele e jelen 
országgyűlésének tárgyáúl kiszabatik, s a RR más tárgyaknak fölvéte
lét fel nem tartották, — a rubrumban található cumprimis szó7 még 
inkább erősiti azon értelmet, hogy az Operatumokat kell mindenekelőtt 
felvenni, s ha szoros értelemben vétetik, legfeljebb az adóra értetődhe
tik, ne hogy ennek meghatározása valamikép kizáratni látszassák. 
Kívánja tehát a RR-nek válaszúi adatni, hogy az országgyűlés tárgya 
előre kitűzhető, de kitűzve is van, s annál fogva a szóban forgó §-ust 
ki kell hagyni.

5 A  m á ju s  11-i, 44. o rsz á g o s  ü lé s  h iv a ta lo s  je g y z ő k ö n y v é t  1. J e g y z ő k ö n y v ,
I. k . 401. s k ö v . 1. "

6 I ra to k ,  I. k . 206. s k ö v . 1.
7 A z  id é z e t t  tö rv é n y c ik k  c ím e : D e  c u rsu  iu r is  p e r  te m p u s  p ro x im a e  d ia e ta e , 

re v is io n i c u m  p r im is  o p e ra to ru m  s y s te m a tic o ru m  d e s t in a ta e ,  c o n tin u a n d o .
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Ezen ellenvetésnek, melly mélyen bevág alkotványos rend
szerünkbe, megczáfolásával a dolgot constitutionalis utra rögtön visza 
vezeté maga a

N ádor ezen kevés de mázsás szavaival: kihagyni ezen §-ust nehezen 
lehet, minthogy törvényünk igen világos quod: comitia sint salutare rele
vandorum gravaminum remedium. Annál fogva úgy hiszem azon észre
vétellel felhagyhatnánk. (Éljen! maradjon!)

A következő §-usra nézve ismét:
B. Sz e p e ssy : Itt a RR fájdalmukat nyilatkoztatják, azon szó felett 

praecipientes. De ha bár ezen fájdalom kijelentetnék is, mert fáj midőn 
valaki köteleségének teljesítésére megintetik, de nem azon ókból kell 
ki jelentetnie, mintha ellenkeznék a törvényhozó test függetlenségével. 
Mert 1-ör az ország Rendei, szintúgy mint magánosok csak a királyban 
ösmérik a felséget, a ki pedig Felség — Majestas — annak van jussa 
parancsolni. 2-or a 2 : 2-ik czimje szerint minden hatalom (imperium) 
által van .adva a királynak.8 3-or ő  felségének nem csak szabadságában, 
de ha szabad úgy szóllani, kötelességében is áll a törvények végrehajtá
sát eszközleni, és igy az 1830 :6. t. czikely iránt is, nem csak parancsol
hatta, de parancsolnia is kelletett hogy annak elég tétessék.

N á d o r : Meg kell vallanom, talán ezen izenetnek több pontjaira 
nézve akadhatnának nem épen alaptalan észrevételek, de ha megfonto
lom az idő becsét, s a tanácskozások eddigi nehézségeit, arra indíttatom, 
javasolnám a M[éltósá]gos fő Rendeknek, hogy mind ezt viszon izene- 
tünk elejére teendő azon közönséges óvással merítenénk ki, hogy: ámbár 
a fő RRnek volnának észrevételeik, mindazáltal időkiméllés, s a fejede
lem és nemzet közötti szerencsés egyesülés tekintetéből azokat felhozni 
nem kívánják. Int engem erre 1-ör az, hogy lehetetlen hálásan el nem 
ösmernünk, hogy a főtárgyakban a K és RR a legfelsőbb királyi szán
déknak megfeleltének, 2-or hogy gyámokaink közül végtére csak ugyan 
többeket elfogadtanak. Ezen fontos okoknál fogva, a szóba hozott 
pontra sem vélném, hogy különösen felelnénk. (Ez köz akarattal el- 
fogadtatik.)

A regressust, és juncim sanctiót illető pontra nézve, ismét csak
B. SzEPESYnek két észrevétele van, 1. hogy a RR keveset bíznak a 

fő RRbe, midőn lehetségesnek vélik, hogy a rendszeres munkák körében 
olyast végezhetnének, mi az előbbi végzéssel ellenkezésben lenne; ez ily 
dicső testnek méltóságával ősze teljeséggel nem fér. De ellenkezik a 
kívánt regressus magával azon később előfordulandó kívánsággal is, 
hogy felírások, és kir. válaszok utján eszközöltessék a törvényezikelyek 
végső szerkeztetése. — 2-or a mind a 9 operatumokra junctim kívánt 
sanctio kérésével, önként bevágják a RR magok előtt azon utat, hogy 
a körülményeknek ugv fordultával az országgyűlése eloszlatását kérhes
sék. Bátran meri állítani, senki sincs a ki minden operatumokat egy 
diétán, minden megszakítás nélkül elvégeztetni óhajtaná, (nevetés, Gr. 
Cziraky felkél) az urbárium csupán kerületi ülésekben 5 hónapokat hú
zott ki, minden operatumokra legalább 5 esztendő kell, — mennyit szen
vedne ez alatt az igazság kiszolgáltatása, s hogy lehetnének ily hoszú 
időkig jelen a vár- és egyházi megyék igazgatói?

8 A Hármaskönyv II. részének 3. címe a középkor társadalmi szerződésének 
szellemében beszéli el, hogy kezdetben a magyar népnél volt a törvényhozás 
hatalma, a keresztény hitre téréssel azonban ez „simul cum imperio et regimine“ 
a szt. korona viselőjére ruháztatott át.



O rsz[ág] bikája: A z l őre nézve azon észrevételem van, hogy a jelen 
országgyűlése helyzetében, midőn oly külömböző nemű, de még is egy 
czélra irányzott munkálatok vétetnek törvényalkotásbeli vizsgálatba, 
igen könyen megtörténhetik hogy egyik munkálat bérekesztésével más 
operatumban oly körülmények fejlődnek ki, mellyek a hozott végzés ki
egyenlítését kivánandják, ezt velem együtt a fő M[éltósá]gú Püspök is 
tapasztalta az országos küldötségben, nem de megtörtént hogy a mit 
p. o. az Urbáriumban helyesnek, és könnyűnek ítéltünk, azt később a 
Nemzeti gazdálkodás, vagy törvénykezés visgálatának alkalmával meg 
kellet változtatnunk.9 Ezen különös esetben tehát ia RR gondoskodása 
nem csak nem sérti a törvényhozó test méltóságát, sőt bölcs előrelátást, 
és illő nyiltszivüséget mutat. A 2-ikra igaz hogy ha ne talántán a szent- 
ségtelen kéntelenség jelen országgyűlésünket félbe szakítani paran
csolná, mielőtt minden bevégeztetnék, a közjó gyarapítására tett intéze
teket törvényé nem alkotni igen káros lenne. De most felhivatunk ő fel
sége által minden Operatumok felvételére, a törvényhozó test tehát, 
ezen hálás érzettel fogadott királyi szándék ösvényétől el nem távoz
hat, ha rendkívüli esetek jönnének közbe, ugyan azon törvényhozó test 
a fejedelemmel egyetértőleg azt fogja tenni, mit a közjó megkíván.

JoRnÁNYSZKYt ezen okok m eggyőznék, hahogv a királyi válaszban a 
regressusra nézve azt nem olvasná quod sua ma[ies]tas nunquam sit 
probatura.10 H a úgy vélekednek a főRR. hogy a K és RR m ostani óvása 
az előbbi felírásokban foglalt óvással tu lajdon  egy, félő hogy a felség 
azt feleletre se m éltassa, de ő maga is különbséget lát, hanem  azt vilá
gosabban kívánná kim agyaráztatni.

N ádor: Az előttem szólló maga is elösmeri, hogy a dolog nem úgy 
áll, mint előbb állott, előbb az egész operatumokra látszot a regressus 
irányoztatni, most minthogy ő felsége ezt helybe nem hagyta, a RR. böl
csen cselekedtek, hogy értelműket bővebben kimagyarázták. Egyéb
iránt az Országbirája bölcsen kifejté, hogy a tárgyaknak ily nagy száma, 
s különböző volta mellet kikerülni lehetetlen, hogy valamely végzés 
későbben nehézségekbe ne ütközzék, hozá járul, hogy a közbejövendő 
királyi válaszok is elkerülhetelenül szükségessé tehetik a visza léphe- 
tést, mert a törvényeknek világosoknak, s egymással nem ellenkezők
nek kelletik lenni. Ügy vélem tehát, e részben is meg lehet nyúgodni.

V égre az országgyűlési nap id ijak  pon tjá ra  nézve:
Főpohárnok (B. ötvös): Nem látja szükségét hogy most mindjárt 

törvény czikelv alkotassék, 1-ör mivel a törvények felírásból, és királyi 
válaszból szoktak alkottatni, 2-or mivel a felterjesztés módja ellen
kezik a Concertatiónak dicséretes régi szokásával, 3-or ellenkezés van 
a feltartott regressus, és ezen törvény czikelynek sanctionáltatása kö
zött, 4-er emlékezetbe hozza hogy midőn 1830-ban az utolsó előtti ülés
ben 103. szám alatt a RR törvényjavaslatot küldöttek a fő RRhez, el-
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" Cziráky és Szepessy egyaránt tagjai voltak az 1827. 8. te. által kiküldött 
országos reformbizottságnak, az előbbi elnökként vezette a közigazgatási és jogi 
albizottságok tárgyalásait.

10 Az ápr. 16-i leirat szerint az országgyűlési tárgyalások lényegével nem 
egyeztethető össze a záradék, hogy a már meghozott határozatoktól el lehessen 
térni (circa faciendum . . .  recessum), „hanc etiam probaturi nunquam sumus“. 
I r a t o k ,  I. k. 197. 1.
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mellőzvén az elegyes küldötség szokott útját, ezt csak óvás és a törvé
nyek szerkeztetése iránti jusok feltartása mellet fogadták el ia fő RR.11

T árnok: Kettő a tárgy: 1. az ajánlás, 2. a felterjesztés módja. Az 
1-őre ámbár megvalja, hogy a practicabilitas, és jus publicumbeli elvek 
tekintetéből nevezetes észrevételek lehetnének, mindazáltal egyetért a 
RRkel, s meg van győződve hogy a nemzeti characterhez semmi sem 
illőbb, mint ezen nagylelkűség. Jól tudja sok törvény van melly a sze
mélyesen jelenlévőket minden taxatiotol ki vesz, de remélli hogy ezen 
táblát is hasonló nagylelkűség fogja lelkesíteni, s ezen különös esetben 
jusainak sérelme nélkül el fog a törvény kedvezésétől állani. (Ezt közön
séges tetszés, és helybenhagyás követé.) 2-or a modalitást a mi illeti, 
nagyon tiszteli a vármegyéket de azok is csak emberi intézetek, a ki
vetésre nézve lehetőleg minden önkényt kikerülni óhajtana, s valóban 
felügyelni, nehogy egy osztály, a másik felett nyomassák. Oblatum gya
nánt történik az ajánlás. Erre csak nem minden megyében más köles 
divatozik, az oblatumok porták szerint osztódtak ki a megyékre, a köles 
is e szerint dolgoztatott tehát ki, s csak a portalis fundust bírók jöttek 
tekintetbe. Az armalisták, honoratiorok, capitalisták, királyi tisztek, 
minő tekintetbe jőjenek? váljon birtokot, vagy személyt fog e inkább 
érdekleni? és miként? Mert vannak roppant kiterjedésű jószágokkal 
bírók, de adósságokkal szerfelett terheltek, hát azok kik itt nagy köl- 
cséggel személyesen jelen vannak, teljeséggel semmi tekintetet sem ér
demlenek e azok előtt, kik kényelmesen ülnek oda haza s miniket fáradni 
költeni hagynak. Hát ha addig tartand a diéta hogy a kinek 500 ft jöve
delme van, egyszerre 600 ft lesz kéntelen fizetni, maga pedig koplalni. 
Minő tekintetbe jő a jobbágy telken lakó nemes? most anticipál mint 
jobbágy, utóbb fizet mint nemes. Mindezek oly szövevényes tekintetek, 
hogy a törvény czikkelyt ezúttal fel nem küldeni, csupán a fizetés el
vállalását feljeíentetni, egyébiránt, a módok kidolgozására nézve vegyes 
küldötséget neveztetni, a concertatio kérdését pedig mellynek úgy mel
lette, mint ellene számos okok szóllanak és úttal elmellőztetni javalja.

Fő lóvászM'Ester (Zichy): A princípiumokat itt kívánja kidolgoz
tatni, másként a fő RR csak a fizetésbe vennének részt, pedig ha ebben 
örömest részt vesznek, tán az elsőkbe is kívánhatnak némi béfolyást. 
Arra is gondoskodni kíván hogy a szegény paraszt ne tartozzék antici- 
pálni, s a nemes is ne egyszerre, hanem lassanként fizethessen

A Tárnokkal még egy véleményen voltak Jordánszky, Gr. Erdődy, 
és B. Perényi.

O rszágbirája: A z ajánlás nagylelkűségét a mi illeti, a Tárnok az 
egész táblának, s igy néki is szivéből szóllott, erre nézve tehát csak ör
vendezését jelenti. A módokra nézve hogy terhes nehézségek adják elő 
magokat igaz, de el kívánja azokat mellőzni, nehogy az ajánlás böcse 
csonkittassék, s ujabbi vitatás által a köz értelem megháboritassék. De 
szóll csak a jelenvaló esetről, mert a tárgynak svstematicus felvétele 
alkalmával remélli, gondoskodni fognak a RR hogy a nagylelkű ajánlás, 
méltatlan terheltetéssé ne váljék azokra nézve, kiket a törvény kivált
sággal ruház fel, most pedig a teher legfőbb részét fogják viselni. A Con- 
certatióra nézve 43 éves tapasztalására támaszkodván s az 1791-ken 
kívül az 1825-iki példákra (a correspondent és obvallatorius czikelyek

11 Az idézett szám alatt az országgyűlés írásai között (452. 1.) a főrendek 
óvása olvasható.
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tárgyában)12 hivatkozván, annak fejére általánosan capitalis sententiat 
hozni nem akar, de megösmeri, hogy kivált a fenforgó tárgyakban lehet
nek esetek, mellyekben concertatiokra szükség nincs.

A K és RR véleményére nyilatkoztak tehát még Pyrker Érsek, 
Kopácsy, Nádasdy, Vurum püspökök, Bedekovics, Zichy Ferraris, 
Keglevics, Majláth, Orczy fő Ispánvok, Fekete, Károlyi György és Vald- 
stein Grófok, nem külömben

G r. E szterházy M ihái.y : Kettő van úgymond a kir. terjesztvénvek- 
ben, mellyek keblében teljes viszhangra találtak. 1. A mutuae fiduciae 
vincula arctius adstringenda13 ezt mindég a vallásra értette, s azt erősen 
pártolná, ha róla szó volna, kívánja is hogy mihamarébb felírásba men
jen. 2-ik a diurnumok. A Tárnok által felhozott financzialis állapot nem 
ok, mert ha némellyek zsidó kézbe adták magokat, annak nem az ország, 
hanem az ő tékozlásuk oka, s azt teljeséggel nem érdemlik, hogy még 
jutalmát vegyék tékozlásuknak. A RRkel mindenekben egyet ért, meg
említvén azt is, hogy a regressus nem a diurnumok iránti t. czikkelyről, 
hanem a' rendszeres munkákról szóik

A  N ádor eszerint jelentvén ki a többség akaratját, még némi észre
vételt ragasztott a mondottakhoz, t. i. hogy a RRnek azon nagylelkűsé
gén, melly által ő felsége legfelsőbb czélzásának nem csak megfeleltek, 
de azt felül is haladták, a fő RR által érzett köz öröm és egyetértés ki
jelentessék. A  modalitásra nézve: ha állandó teherről lenne szó, fontos 
észrevételek fordulhatnának elő, de ez nem úgy van, az ideiglenes aján
lás sokat vesztene becséből, ha nehézségekbe kevertetnék, s foganatja 
késleltetetnék. Némely megyék úgy is már valósággal fizetik a diurnu- 
mokat, kidolgozott kolcsa mindeniknek van, a melly ha hibás is, kétel
kedik itt jobbat tudnánk e készíteni. Legnagyobb része a tehernek ezen 
táblát illeti, ép azért nem kell akadályokat keresni. A  Concertatiora 
nézve helyesen szóllott az Országbirája, de ő  Herczegsége nem véleke
dik úgy hogy a RR ez úttal a Concertatio eltörlését czéloznák, hanem 
csak a systematicum operatumokra tekintenek, és valóban ha 400, 500 
art[icu]lus rakásra gyűlne, nehéz lenne a keverékből kibúni, könyebb is 
törvény czikelyt alkotni midőn a tanácskozás fris emlékezetben van. 
Végre ezen pontot helycsbbnek vélné, a regressus iránti ponttal ösze- 
köttetni.

A repraesentatio diák stylusára nézve kivált B. P ongrácz és Jor- 
dánszky gyakran a RR táblájának kisebbségével is professoroskodtak. 
A törvényezikelyre nézve A lagovics azon kérelme hogy Fforváth Ország 
maga határozza meg (mint eddig) követeinek napi diját, elfogadtatott, 
s május 14-én redigáltatván a viszonizenet,14 a RRhez által küldetett.15

Majus 15-én a fő RR. felvették a vallás tárgyát, s a nunciumot16 egy
szer per extensum elolvasván, 'anélkül hogy §-tim fel vették volna, nagy

12 Az 1827. évi 3—5. tc.-ek tartalmazták az alkotmány körülsáncotásának 
biztosítékait.

13 A királyi propositiókat közlő 1832. dec, 20-i leiratában mondja az ural
kodó, hogy különös gondoskodással fordul azok felé, amik „ad firmandam inter
nae . . .  felicitatis basim vinculaque mutuae inter diversas regnicolarum classes 
necessitudinis arctius adstringenda plurimum momenti efficaciaeque habent“. 
(Iratok, I. k. 4. 1.)

14 Iratok, 1. k. 216. s köv. 1.
15 V. ö. Kölcsey, VII. k. 226. s köv. 1.
16 Iratok, T. k. 190. s köv. 1.
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többséggel azt határozták, hogy nem találnak a RR izenetjében oly okra 
mely előbbi értelmektől elmozdítaná.17 (Az oppositiót a Lóverseny s 
Erdély állapotja el széllesztette )18

43.

a)
1833 május 15 

A főrendek ülése.
Tárgy: A főrendek elutasítják a rendeknek a vallás tárgyában küldött

harmadik izenetét is.

b)
1833 május 12, 13, 14, 15 

Kerületi ülések.
Tárgy: [I.] Az urbariale folytatása. A helységek elöljáróinak hatásköre. 
A békebíró. [II.] Vita a főrendeknek a válaszfeliratra tett megjegyzései

körül.

c)
1833 május 18 

Országos ülés a rendeknél.
Tárgy: A „Sollen wir Magyaren werden“ és az országgyűlési újság ügye.

a)
Május 15-én Országos ülés a Fő RR tábláján.
Napirend: a K és Rendeknek harmadik izenetjök a vallás tárgyában.1
Az ülés kezdetén a fő H erczeg N ádor felszóllitá a fő Rendeket, 

hogy ezen fontos, és mindenkinek kebelét mélyen érdeklő, de már 
egyébként is minden oldalról meghányt tárgyat, lelkinyugalommal s csi- 
lapodott indulattal vegyék tanácskozásba. Azon egyezési törekedésnél 
fogvia, mellyet a K és Rendekben a legközelébbi napok alatt tapasztalni 
lehetett, remélli a fő Herczeg hogy ezen bokros, és örvényes tárgyból 
is, bár több vitatások után, szerencsés sikerrel ki fognak gázolhatni.

Ezután Végh ítélő mester felolvasván az egész izenetet, mielőtt szo
kás szerint ismét szakaszonként élőről olvastatnék, s tanácskozás alá 
vétetnék, Így szóllott

A T árnok: Viszatekintvén az e tárgyban történtekre, azon nyugasz- 
taló érzelem lelkesít, hogy nagyobb szorgalommal és mérséklettel sem
mit sem vettek a Fő RR tanácskozás alá, mint épen a vallás tárgyát.

17 Olv. részletesebben a következő szám alatt.
18 Wesselényit május 5-én „Erdély körülményei haza szóliták, hogy az általa 

oly sokszor védelmezett hazának lehetséges oltalmat szerezzen“ (Kölcsey, VII. k. 
218. 1.), Széchenyi pedig május 14-én Pestre utazott a lóversenyekre.

1 Iratok, I. k. 190. s köv. 1.
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Nem csak szakaszonként felvétetett az. és kimeritőleg meghányattatott, 
de előbb a szükséges előkészületek végett küldötségre is bízatott, mellv 
gondos tanakodásnak következése lön. hogy azok közül, mit a KK és 
RR a haza békeségének, s a polgárok egyetemülésének tekintetéből java
latba hoztanak, mind az, mit tő RR törvényeikkel s lélekisméretokkel 
megegyeztetni tudtak, rokon kézséggel elfogadták.2 3 Megintetvén Fő Her- 
czegséged által, hogy minden indulatoskodást kerülnénk, bátorkodom 
javallani, hogy az egyébként is minnyájunk előtt vóltakép ösméretes 
tárgynak szakaszonkénti felvételét mellőznénk el. Én részemről ki
nyilatkoztatom, hogy lélekisméretem meg nem engedi, csak egy lépés
sel is túl menni előbbi izenetünkön, mellyhez én szorosan ragaszkodók.

Pétsi P ü s p ö k  (b. Szepesy) a Tárnok véleményére nyilatkozván okait 
ezekben adja elő: 1. Ezen országgyűlése kezdetétől a K és RR minden 
izenetjöknek nem csak velejéhez, de szavaihoz is hajthatatlanúl ragasz
kodtak, jelen izenetjökben is hasonlót tesznek, mindjárt elején, csak ten 
jusaikrol, szokásaikról szóllanak, mintha bizon a Fő RRnek kötelessé- 
gök lenne mindenekben egyetérteni, mit a Statusoknak tenniök tetszik. 
Ha ők annyira hajthatatlanok, ne magyarázzák balra, hogy a fő RR is 
ezen példát követik. 2. Ezen tárgy mind a két táblánál nagy tusákra adott 
alkalmat, mellyeket megújítani senki sem kívánhat. 3. Értelmünket csak 
akkor változtathatnod ha okainkat megczáfolták volna, a mit teljeség
gel nem tesznek. 4. Csudálatos okoskodás módjával élnek, és eddig hal
latlan elveket állítanak fel. Mondják ugyan is a) hogy a törvények ma- 
gyarázatjában a végrehajtó hatalom betű szerint tartozik a törvényt 
venni.8 de a betű, ,a betű szerinti értelemtől (litera a sensu literali) nagyon 
különbözik, amaz különböző lehet, mint a szótárak mutatják, ez csak 
egy t. i. a törvényhozó szándéka, s a törvény lelke, mellyet a Prolog.
10. és 11-ik czimek szerint4 a szokás és divat is magyaráz. — Mondják 
b) hogy az 1608 : 1. czikelyben lévő záradékot (de liberó transitu) melly 
egyébiránt a békekötésben nem is foglaltatik, az 1790 : 26. el nem töröl
hette, ebből tehát az következnék, hogy a régibb törvények, az újabba
kat erejökből kivetkeztetik, mi a törvénytudomány elveivel homlok 
egyenest ellenkezik. Azon záradékon nem érthettek korlátlan szabad ki
térést, mert az a Catholica vallás elveivel ellenkezik, kétséges volt tehát 
annak értelme, s ép ezen kétséget oszlatta el a 26-ik czikely. — Mond
ják c) hogy viszaható törvényt is lehet hozni. (Érti a reversalisoknak 
múltra is czélba vett eltörlését.) — Mondják d) hogy az alapos törvényt, 
külföldi szokások, kor szelleme, s jusok egyenlősége szerint kell magya
rázni, de mit mondanánk, ha az 1741 : 8. és 1791 : 12. czikelyek is5 eszerint 
magyaráztatnának. —- Mondják végtére 5. hogy a békekötések változ- 
hatlanok az Evangelicusokra nézve, de a Catholicusokra nézve hasonlót 
nem akarnak megengedni, ámbár a legelső békekötésben melly alapját

2 A felső tábla márc. 26—29-i tárgyalásait 1. 253. s köv. 1.
3 A rendek szerint Magyarországon „a sark törvények szerént a végrehajtó 

hatalom egyedül a törvény betűje szerént járhat el s bocsájthat rendeléseket 
s a törvények magyarázata az 1790 : 12. rendelésénél fogva egyenesen a törvény
hozó hatalmat illeti“, {hatok, I. k. 190. 1.)

4 A Hármaskönyv idézett titulusai a szokás lényegét s ennek meg a tör
vénynek a különbözőségét fejtegetik.

3 1741. évi 8. te. szerint a nemesi jogokat biztosító törvényekre nem ter
jeszthető ki a hitlevélnek a záradéka, amely szerint a törvények használata és 
értelme felöl a király és a rendek az országgyűlésen megállapodnak, az 1791. évi
12. te. pedig a törvényhozó és végrehajtó hatalom gyakorlásáról szól.
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teszi mindennek, világosan benne van azon mentő záradék: absque prae
judicio religionis catholicae.

Nincs veszély a halasztásban, van törvényünk, melly a kölcsönös 
helyzet állapotját ki szabja, ezen úton virágzott közöttünk az egyetértés, 
ha itt ott megháborodott is, ez nem a törvény, hanem az emberek hibája.

N ádor: Egy észrevételt kell tennem: Igaz hogy a KR nehezen állot
tak el állapodásaiktol, de ennek kétségen kívül oka az volt, hogy álla- 
podásaik helyes voltáról meg voltak győződve, s minthogy ezen tartós 
ragaszkodást Excellentiád helybenhagyni nem látszatik, gondolom nincs 
elegendő ok, a miért azon példát követnénk. Én úgy vélem törvény- 
hozásban sem az egész testnek, sem egyeseknek nem lehet ily szem
pontból indulni, hanem kinek kinek egyedül meggyőződését kell követni.

K eglevics (Bars) azt hiszi, ezen Méltóságos Tanács (Senatus) annyit 
engedett hogy már többet nem engedhet. De azért szükségesnek tartja 
nem csak szárazon megtagadólag felelni, hanem némely elveket mégis 
kell czáfolni, nevezetesen azon hármat említi, hogy 1. a törvényt csak 
betű szerint lehet magyarázni, 2. hogy viszaható erőt is lehet a t [ör] vény
nek adni, 3. hogy teljes viszonyosság és tökéletes egyenlőség nélkül, 
béke és csendesség nem lenne képzelhető. Az első minden alkotványos 
értelemmel, a másik a törvénytudomány szabásaival, a 3-ik más orszá
gok példáival ellenkezik, s ő azon vallást mellyet a Fejedelem követ, az 
elsőbbségnek bizonyos nemétől meg nem foszthatja.

O rszágbirája: Nem gondolja hogy könnyedén vétetnék a dolog, ha 
hogy az válaszoltatik a RRnek hogy a Fő Rendek előbbi véleményök 
mellet maradnak, mert csak arról van a szó, megváltoztatták e a Fő 
Rendek értelmöket? Már minap megegyeztek mindazon engedélyekbe, 
mellyeket a RCatholica vallás rövidsége nélkül engedni lehetett, s ha 
nem tekintetnék is: hogy ezen fontos tárgy teljes kiterjedésében itt 
immár meghányattatott, tovább menni a Catholica vallás iránti tisztelet 
tilt, de ha ez nem tiltana is, tilt az igazság szentsége, melly kinek kinek 
a magáét megadatni, és igy az alkotványunkkal egy idős Catholica val
lást is régi jogaiban meghagyatni ösztönöz. Ez a tárgy érdemét illeti, a 
K és RR izenetében kijelentett némelly elvekre nézve pedig, hivatalos 
kötelességénél fogva bár kelletlen is, el nem mellőzheti, hogy egy két 
észrevételt ne tegyen, mert azon elveket sem törvényeinkkel, sem az 
igazgatás formájával, sem a Jus Publicum szabásaival öszeegveztetni 
nem képes. Ezen elvek közé számítja 1. hogy a végrehajtó hatalom csak 
betű szerint veheti a törvényeket. Ez ellenkezik az 1791 : 12. sarkalatos 
törvényei, melly azt rendeli hogy törvény értelmében, nem pedig tör
vény szavai szerint kormányoztathatunk.® Ellenkezik azzal hogy minden 
imperium a kormányra vagyon általruházva, s valóban a biztoságnak 
minden gyámoka meg szűnnék, ha (távol legyen tőlem azon állítás, hogy 
a törvény ellen látszassak ezen hatalmat kiterjeszteni) nem volna sza
badságában a kormánynak törvényeink czélzásának betöltését a leg
szelídebb módokkal eszközlésbe venni, — hogy pedig a hat heti oktatás 
minden módok között a legszelídebb, ezt részrehajlás nélkül kiki elös- 
merni kéntelen. Mondják hogy a reversalisok ellenkeznek törvényeink
kel, de ellenkeznek a természet törvényével is. Az első nem áll, mivel az 
1791 :26. ez. csak engedőleg mondja hogy az evangelicus atya gyerme
kei atyok vallását követhetik, s a második nem áll, mivel polgári, még 6

6 „Executiva potestas nonnisi in sensu legum per regiam maiestatem exer
cebitur.“
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pedig írott törvényekkel körülirott életben, a gyermekek nevelésére 
nézve hatalmat kell a szüléknek engedni, mellyel viszonyban áll a köte
lesség is, úgy hogy ha ezt a szülék nem teljesítenék, a kormány ne csak 
szoritólag felvigyázhasson, de felvigyázni tartozzék is. 3. Hogy az 1791 : 
26. czikeíy csak anyiban sarkalatos, mennyiben az előbbi törvényeket 
meg nem csonkítja. Nem akarja vitatni, váljon csonkította e, vagy csak 
kétséges voltokat világosította, de hogy ezen elv, az alkotvány termé
szetével, s a jus publicum szabásaival egyenest ellenkezik, halgatással 
el nem mellőzheti.

Kopácsy Püspök hasonló értelemben szóllván, maga részéről külö
nösen azon állítást igyekszik czáfolni, mintha az 1791 :26. czikeíy nem 
adta volna meg mind azon jusokat az evangelicusoiknak, mellyek szá
mukra a békekötésekben biztositattanak. S részletesen adván elő, mint 
viszálkodtanak a felek azon törvényezikely tárgya felett, mint nyilat
kozott a felség, az ország prímásához és zászlósaihoz Írott levelében, 
mint ítélte el a dolgot úgyszólván a felek által bíróinak választatván,7 
mint nyilatkoztak magok a protestánsok is, az 1791. országgyűlésének 
rajzolatjában, mellyet Göttingában kinyomtattattak8 s végre mint szóll 
magának azon törvényezikelynek is előszava, t— azon következményt 
húzza ki, hogy mind azon jusok mellyek a Béke kötéseknek ép értelmé
ből magyarázhatók, a 26-ik czikeíy által is biztositattak, s a mi most 
ezeken túl sürgettetik, nem szokott törvényességgel sürgettetik, a Catho- 
licusok jusainak önkényes lábra állítását czélozza.

B. Ö t v ö s : Akár közönségesen, akár §-ként vétessék fel a dolog, mást 
nem mondhat annál, hogy lelke mélyéből szóllott a Tárnok, ö  már 
eddig is meghökkent a fő RR által adott engedélyeken, midőn látja hogy 
magokat a nemesi jusokat is azon engedélyeknek alája vetették, igy a 
reversalisok megszüntetését egyenest megütközni látja az l-ő R 9-ik 
czimjével, az 1741 : 8. czikelyel, s az 1791 :26. czikeíy 15. §-usával. Azon 
kívül két dolog szóllitja fel figyelmét különösebben: 1. A RR azon fel 
szollitására hogy ezen túl az elegyes küldötségeket el ne mellőzzék, 
azt felelik, hogy jusaiktol soha el nem állanak. Újain el számlálhatná 
mindazon eseteket, midőn a régi szokástol eltávoztak a K és RR s azért 
szükségesnek tartaná túdtokra adni hogy ezen Consvetudinarius ország
ban: forma dat esse rei s hogy a fő RR kivált az országgyűlési tanácsko
zásokra nézve, a régi szokás felszentelt ösvényétől soha el nem állanak. 
—■ 2. Különösen megütközik a RR azon állításában is, hogy a kormány 
semmi mást nem parancsolhat, vagy tilalmazhat annál, mit a törvény 
világosan megenged, ö  ezt ősze ütközésben látja azon alapos alkukötés
sel, mellv minden felségi jogot a fejedelemre ruházott.

J obdánszky Püspök az előtte szóllott három Zászlós urak érteimé 
ben szóllván maga részéről is megemlít egy halgatással el nem mellőz
hető elvet, t. i. hogy a Catholica vallás a többi bévett vallásokkal egy 
cathegoriába tétetik. Teljes megelégedéssel bizonyosokká teszi a fő RR 
ket, hogy ő azon munkát melly Königsbergben 8 év előtt kijött, s melly 
ben a többi közt az is állitatik hogy a ki pápista hitre átlép, apját, 
annyát kéntelen kárhozatra ítélni — minden keserűség nélkül, mert 
ellenségeit is szereti —- de úgy meg czáfolta hogy szó nélkül egy pont

7 Az 1790/1-i országgyűlés iratai (Acta) 164. s köv., 181., 262. 1.
8 Berzeviczy Gergelynek 1803-ban névtelenül megjelent könyve: Über den 

gegenwärtigen Zustand der Protestanten in Ungarn.
25  K o ssu th : O rszá g g y ű lé s i tu d ó s ítá so k  I .
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sem maradt.9 A RR különös Achillest helyheztetnek az 1608 : 1. czik- 
[kely] azon záradékába, melly a szabad átmeneteiről szóik De ősze vet
vén ezen czikelyt az akkori kor évrajzával, nem lehet következtetni hogy 
egész községek más vallásra (nem mondják a RR hogy Evangelicus, vagy 
Protestáns vallásra) a mellvben igaz boldogságukat (nem mondják örök 
boldogságokat) találják, átmehetnek, hanem csak azt hogy a már átment 
községek maradhatnak.

Szóllottak még a Tárnok, és Országhirája véleményiben Klobu- 
siczky, Pvrker Érsekek, a Nyitrai, Váczi, Fejérvári, Rosnyói, Besztercze- 
bányai Püspökök, a Fő Lovászmester, Almássy főispán, Gr. Erdődy fő
ispán, B. Percnyi, B. Pongrácz — többnyire oly nyilatkozással, hogy 
a mit Catholicus ember lelkiösméretének, s vallásának sérelme nélkül 
megadhatott, már mind megadták, s tovább egy hajszálnyira sem mehet
nek, a K a l o c s a i  É r s e k  készebb meghalni, mint dogmáját sértetni en 
gedni. Minap is csak a Mágnásoknak mindünnen lett öszesereglése által 
győzettek s nyomattattak el, úgy hogy a már eddig történtekre nézve is 
más segedelemhez folyamodni kéntelenittetnek.

Az Oppositio igen kevés számú volt, s mindösze 5 főből állott.
Gr. Z ichy K ároly úgy vélekedett hogy csak a pontonként való fel

vételből fog megtetszetni, váljon hoztak e fel a RR oly gyámokokat 
mellyek a fő RR előbbi értelmét megváltoztathatják. A tárgy oly fon
tos, oly gyengéded érdekletekkel van egybeköttetve, hogy annak ily 
felületes eligazításában soha meg nem egyezhet. Valamint megnem 
egyeznék, ha az mondatnék, hogy egészen fogadnók el a RR vélemé
nyét, úgy abban sem egyezik meg hogy ily könnyedén egészen félrevet
tessék. — G r. Z ay ezen véleményre nyilatkozott.

Gr. K árolyi G yörgy: Sokan azt mondották, nem kell szakaszonként 
az izenet vitatásába béereszkedni, s még is tennen magok is béereszked- 
tek. így a Pétsi püspök csak nem az egész izenetet reassummálta, végig 
ment a reversalisokon, a transituson, a 26-ik cz[ikkely] változhatlansá- 
gán s a t. (Nevetés.) Ez maga mutatja hogy felvenni sem lehet másként, 
ha csak szakaszonként meg nem rostáltatik. Ily egyszerűn ellökni a haza 
polgárainak egyesítésére ezélzó törekedését a RRnek, valóban megvetés 
lenne. Hallottam Concessiokat emlegetni. Én nem tudom midőn törvény- 
sértésről van szó, minő concessiót emlegethetünk? s én valamint a rever- 
salisokat törvényteleneknek tartottam s fogom is örökre tartani, úgy 
nem hiszem, hogy ekkor, vagy midőn a tanítás szabadságát védelmezem, 
a boldogító vallás elvei ellen szóllanék.

B. V ay M iklós: A z itt vitatott kérdést azon egyszerű szempontból 
kívánja megítélni, mellyik modalitás legczéliránvosabb, a két tábla kö
zött tegnap kitündöklött szerencsés egyetértés feltartására? Mi lesz a 
jelen tractatusnak következése, azt a jövendőnek kétes rejtelmei fede
zik; de félek, ezen utón, mellyet sokan javainak, már keltében le roskad 
azon egyetértés, melly az élőnkbe tűzött fontos pályára oly kimondhat- 
lan szükséges. Én a javallott módot máskép alig tudom nevezni, hogy 
vessük visza a RR izenetét. Úgy hiszem a tárgy érdekes volta, a RR 
izenete, az illő tisztelet, legalább annyi tekintetet megérdemel hogy fel 
vegyük hogy okait megfontoljuk, s megczáfoljuk ha lehet. Ha a K és 
RR capacitálódni fognak jó, ha nem, úgy hiszem a fő Herczeg, s a tör

9 Könyvének címe: De haeresi abiuranda quid statuat ecclesia catholica? 
adversus Paschale anni 1821 Academiae Rcgiomontanac in Prussia Programma 
disquiritur. Esztergom, 1822.
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vényhozó test bölcsessége szerencsés végre vezetendő módot fognak 
találni.

N ádor: Én úgy vélekedem, miután a KK és RR izenete felolvasta
tott, akár szakaszonként vétessék fel, akár pedig közönségesen mond
ják ki iránta véleményöket a fő RR, nem lehet mondani hogy a K és RR 
jusait, az izenetben felhozott okokat illő tekintetben nem tartották, illő 
figyelembe nem vették, más volna ha az 1825-ki példa szerint a „marad
jon“ szónak közönséges felkiáltásával előbbi értelmökhez ragaszkodná
nak, ez kisebbségére szolgálna a SS tekintetének, de a tárgynak átallá- 
nos szempontból felvétele nem.

G yürky: Annak támogatására hogy §-ként fel kellessék venni a RR 
izenetét, az eddig hallottakon kívül még ezeket hozom fel: 1. Az állita- 
tik az ellenfél által legfőbb alapúi hogy a Fő RR előbbi viszonizenete 
újabb okokkal meg nem czáfoltatik, én meg vallom ujiabb igen nyomos 
okokat találok, úgy emlékezem minap legfőbb vitatás tárgya volt, váljon 
az 1791 :26. czikkely sarkalatos e, s lehet e változtatni. A RR most 
nyilván kijelentik, hogy sarkalatos de csak annyiban a mennyiben meg
egyez a békekötésekkel. Én ma csak nem közönségesen új elveket hal
lok előadatni, mellyekről a minap szót sem hallottam, nevezetesen azt 
mondják hogy már minden engedélyt felajánlottak, mit a Catholica val
lás sérelme nélkül engedhettek, mi ezt minapiban nem vitattuk, mert a 
dogmába vág, mi pedig polgári szempontból láttuk szükségesnek a dol
got felvenni. Hallottam hogy a sarkalatos 26-ik czikelyt bővitni nem le
het, ez minapában átallánosan nem tagadtatott, hanem inkább csak azon 
sark körül forogtak a vitatások, ha illő, ha tanácsos e? Hallottam a 
kormánynak magyarázati jusárol szóllani, egyenesen mondatott hogy a 
betű néma, tehát a magyarázat a kormányt illeti, — hogy a hatheti cen
sura a 26-ik czikelvből következik, hogy azon törvénvczikely egészen 
ki meriti a békekötések értelmét. Ezek az előbbi izenetben mind nem 
foglaltatnak, ha pedig most megiratnak, magában következik hogy §-tim 
kell felvennünk.

Ezekből állott az Oppositio. — Végre B. Bedekovics, az Ország- 
birája, s a Tárnok értelmében szóllván, tanácsosabbnak tartaná, a hal
lott elvek vitatásába bé nem menni, ez oly mező, melly ép azon kelle
metlenségekre vezetne, a mellyeket kikerülni óhajtanak a fő RR. Ö csak 
egy közönséges óvás által kívánná a SS princípiumaiba való meg nem 
egyezést kijelenteni. — Mire az O rszágrirája kijelenté, hogy ő mindég 
hasonló véleményben volt, s nem azért hogy a válaszba béfoglaltassék, 
hanem csak nyilvános ellenzés tekintetéből gondolta szó nélkül hagy
hatni a SS princípiumait. Nem is azért nem veszik fel a Fő RR szaka
szonként az izenetet, mintha a tárgyat teljes megfontolásra méltónak 
nem találnák, hanem csak azért, mivel az előttök átallában ösmeretes, s 
uj diatribákra kelni nem kívánnak. — Senki sem akarván többé szól- 
lani, a N ádor úgy fejezte bé a tárgyat: A többség megmarad előbbi véle
kedésében, szükség lesz az izenetben kijelenteni, hogy a fő RR megfon
tolván a K és RR által felhozott okokat, olyakra nem találtak, mellyek 
előbbi értelmektől eltérítették volna, s hogy a RR által kifejezett elvek
ben meg nem egyezhetnek. Részletesebb előadásra szükség nincs, mert 
alapos azon észrevétel, hogy ezeknek vitatásába ereszkedni nem kell..1®

1,1 A főrendek ily értelemben megfogalmazott (harmadik) válasza: Iratok, 
I. k. 225. s köv. I. — A felső tábla tárgyalásairól Kölcsey, Vtl. k. 227. s köv. I.

2.5*
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b)
[I.] Május“-1 12. 13. és 14-én Reviczky s Marko vies (Krassó) előlülésök 

alatt tartott kerületi ülésekben az úrbéri 4. 5. és 6. czikkely vétetett 
authenticatioba,11 nem kevés rendetlenség és idővesztés között. Sok tár
gyaknál el lévén a végzés felejtve, sokan az elvek uj vitatásába botsát- 
koztanak, és igen nehéz vala az előlülésnek visszavezetni a tanácskozá
sokat szükséges korlátjai közé, mire még a rendkívüli külön beszélgeté
sek is járulának, mellvek minden praesidialis kérések daczára, annyira 
nevekedtek, hogy Sz. H o r v á t h  felkelvén kereken kimondá: Ha így ta
nácskozunk, vagy menjünk haza, vagy írassunk clamantest. Ezek miatt 
az is végeztetett, hogy ezentúl az authenticatio rögtön kövesse a szer- 
keztetést.

A 14-i ülés végén nevezetes vala S o m s i c h  indítványa, melly két rész
ből állott. 1-ör KüMoi azt kívánják hogy a helységek előljáraiknak hata
lom adassák, a tűzveszély ellen szükséges rendeléseket tehetni, éj éli 
őröket felállíthatni, s a mezőkön történt károkat megítélhetni s meg
büntethetni. Lehet ugyan azt ellenvetni, hogy ezen tárgy nem e helyre 
való; de a szónok nem kívánja ezt itt ex professo felvétetni, jól tudván, 
hogy az más helyen fordul elő; de mivel itt a községek belső igazgatá
sára nézve már intézetek tétettek, csak azt kívánja itt különös köteles
ségüknek meghagyatni az elöljáróknak, hogy ezen károkra ügyeljenek 
és szükség esetében büntetést is rendelhessenek. Most is meg van ez 
némely helyeken; de fő ügyelés nem lévén, csak rendetlenül vitetik e 
tárgy. — 2-or ha panasz vagyon a szegény adózó s más között, a nélkül 
hogy az uradalmi jusok kérdésben forognának, az előljárok a békebiró- 
ságot próbálni tartozzanak. Kárt azáltal senkinek sem teszünk, de hasz
not végnélkülit szerezhetünk. Azt véli, hogy ezt itt egy különös §-ban 
meg lehetne ütni.

Ezen két indítványt D eák pártolá; az elsőt, mivel utasítása van, 
hogy különösen a mezőbeli kártételek gátlását eszközölje; ez pedig 
eddig is azért vala lehetetlen, mert a helység előljárainak még jobbágy 
társaikra nézve sem vala semmi hatalmok. Akár tehát most, akár a 
kereskedési munkálatban fog ezen tárgy határozás alá vétetni, ő annak 
érdemében intézeteket kíván. A mi az előljárok békebiróságát illeti, 
utasítása e részben halgat ugyan, de tudván, hogy küldői szívesen óhajt
ják mind azt, a mi az igazságnak olcsóbb és serényebb kiszolgáltatását 
eszközli, ő az indítvány ezen részét is támogatja. Sokkal több fekszik 
ebben, mint első tekintettel látszik. Még most ugyan a perek biráját meg 
nem határoztuk, de az egyeztetési hatalmat és hitelességet a helységek 
elöljáróira bízni csak azért is óhajtaná, mert vajmi édes minden em
berre nézve, magához hasonlók előtt panaszkodni. Az egyeztetést pedig, 
mellynek alapját, a bizodalmát, a földesúr parancsoló szava gyakran el
fojtja, sokkal könnyebbé teszi a hasonlók közbenjárása. Nincs a külföld
nek egy intézete is, mellyet ő inkább kedvelne, mint a békebirák; mert 
ezeknek béhozása által kevesedik a perek száma s kivétetik a perleke
dések magva az ügyészek termékenyítő kezeikből; elfojtatik a gyülölség 
és ellenségeskedés első csirája; s igy a békebirák csak köz boldogságra 
vezetnek.

a)  Innen O rosz kézírása.
11 A felsorolt articulusok, amelyek az úrbéri javaslat szövegének jóváhagyása 

során most ismét szóba kerültek, a jobbágyok földesúri adózásáról, az úrbéri 
szerződésekről és a községek belső igazgatásáról szólnak. V. ö. 310., 328., 335., 
354. s köv. 1.
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Justh Somogy és Zala indítványaikban annyi szépet és felségest lát, 
hogy annak idején s helyén ő bizonyosan legforróbb pártolóji közé 
álland. De most itt helvök nem lévén, azokat a publico-politicum, juridi
cum és commerciale munkálatokra utasitatni akarja. — Ezen vélemény
ben a többség is osztozék.12

[II.] A Majus 15-i kerületi ülésben a főrendek viszonizenete került napi
rendre: mellynek elején a fő RR azt mondják hogy volnának észrevéte
leik, de tekintetbe vévén, hogy a rendszeres munkák sorozatjára nézve 
a kegyelmes királyi szándékhoz járultanak a RR, azon észrevételeikkel 
felhagynak.13

Ennek hallásánál T örök  nem titkolhatta azon méltó fájdalmat, 
mellyet az itt uralkodó elv benne szült, hogy t. i. a főrendek csak azért 
halgatják el észrevételeiket, mivel a RR a K[egyelmes] válaszra reáálot- 
tok. Sokszor hallotta már a szónok, hogy méltó bizodalmatlanság forog 
fen a két tábla közt: ennek okát pedig ily nézetekből könnyen kitalálja. 
Azon elv, hogy mivel a királyi szándékhoz járulunk, azért a főrendek is 
felhagynak minden észrevételeikkel, fájdalom, azt foglalja magában, 
hogy akár mit kívánna a király, az a főrendek által elfogadtatnék: ellen
ben akár mit kérnének törvényest és igazságost a RR, s azt a király nem 
adta volna elő, ők hozzá nem járulnának.

D ubraviczky: Igaz, hogy szebben hangzott volna, ha a főrendek 
hozzájárulásunk felől semmi észrevételt sem tesznek vala. Különös az 
általok előhozott ok ugyan; de nem szükséges, hogy itt mélyebb vizs
gálatába ereszkedjünk. A Diumumokra nézve örömöst fogadom el a 
főrendek azon nyilatkozásokat, hogy minden esetre, midőn ezen tárgy 
systematice elő kerülend, a teher viselése, s felosztása tekintetében 
kifejlendő nehézségeket a RR bölcsessége az osztó 'gazság szerint el 
fogja intézni.

B őtity osztozik Aradnak véleményében, mert a törvényhozó test
nek nem czélja, hogy a királyi akarathoz járuljon, hanem hogy azt 
tegye, a mit törvényesnek és hasznosnak lát.

G r . A ndrásy sokat olvasott életében, de a fő RR princípiumát soha 
és sehol nem lelte. Hiszi ő, hogy ő felsége szándéka jó; de kívánja, hogy 
valamint azt mindig minden oldalról megvizsgáljuk, úgy szinte a főren
dek is ebeli kötelességöket teljesítsék.

P rónay ki Aradnak véleményét tökéletesen magáévá teszi, nem 
lehet egv értelemben Pestnek követjével, hogy a főrendek igy értet
ték volna a publico-politicumba való fentartásaikat. Csak magok jusai- 
kat kívánták fentartani, mivel igazságosnak nem vélik, hogy azok is 
fizessék a megyebeli követeket, kik személyesen jelen vannak; mellyről 
lenálló törvény is vagyon.

B alogh: Nem újság előttünk, mit a főRendek mondanak, hogy azért 
nincs észrevetelök, mivel a kfegvelmes] válaszra állottunk; ezt már ré
gen tudtuk s ez mindig igy volt. De hogy azt most világosan ki is mond
ják, az váratlan, mivel ezáltal nyilván megvalják, hogy nem függetlenek, 
s igy a törvényhozásban szabad just nem gyakorolnak. A főrendeknek 
ezen nyilatkoztatások oly reactiot okoz, hogy ha a k[egyelmes] reserip- 
tumban megállapított sor a töbség által már el nem volna fogadva, én 
mindjárt ellene voksolnék. Kár, hogy ezen reactiot el kell fojtanom.

13 V. ö. Kölcsey, VII. k. 225 s köv. 1.
“  hatok, I. k. 216. s köv. I. V. ö. 378. I.
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Rohonczy a dolgot természetesnek látná, ha úgy tekintené a főRt 
mint minisztereket; de mivel egyenlő jusuk van a törvényhozásban s 
ezért egyenlő kötelességök van a szabad tanácskozás fentartására, ha 
most nem felelünk ezen kifejezésökre, csak akkor fognak a RR indítvá
nyaira állani, ha az a királyi szándékkal megegyez. — H ertelen dy  előtt 
igen váratlan a főRR által felállított elv; semmi servilis kifejezésre nem 
akar állani. Pesttel egyet ért, és szükségesnek tartja a főRRnek megírni, 
hogy már a kérdés vitatása alkalmával többen fentartották magoknak a 
pubiico-politicumra ezen kérdésnek bővebb vitatását. <— B ezerédy  véle
ményét már többnyire mások által előadva látván, csak azt jegyzi meg 
hogy a főRR csak 2 tárgyról szólnak, noha ezeken kívül még több volt 
izenetünkben, mint példáúl a praeferentialékról, a szemrehányásokra 
való felelet s a t. Természetes, hogy miután ezek felől nem szólnak, 
véleményeinkkel tökéletesen megegyeznek; — ezt szóba kell hozni.

K omlósy azon szavakból, „felhagynak az ellenvetésekkel etc.“ nem 
csupán azt húzhatja ki, hogy egyedül a királyi akarathoz járulásunkért 
nem akarnak felelni; hanem mivel ezáltal megegyeztünk a főR nézeteik
kel, szükségtelennek vélték a további vitatást. Ezt szó nélkül nem hagy 
hatja K lauzál, ki ezen szempontból nem látja a dolgot, hanem tökéle
tesen megegyez Araddal. — Inconstitutionale princípiumot fejtenek ki 
a főR mellv úgy hangzik, mintha ministereket akarnának játszani s min
ket arra kénszcritni, a mit a király kíván.

Meghagyattatik Paloczynak, hogy ezen nézetek szerént készítse a 
RR feleletjét.14 (AzonW kérdés hogy Horváth Ország a diurnumok iránt 
minő tekintetbe jő, következni fog.)15

Majus 16-án és 17-én a KK és RR kerületi üléseikben folyton az 
eddig elhatározott urbarialis törvényczikkelyek szerkeztetésével foglala
toskodtak, — semmi érdekes sem fordult elő.16

c)
Majus 18-án mind a két táblán Országos ülés tartatott. A Statusok

nál e lő b b  H er telen d y  panaszt tett hogy a „Sollen wir Magyaren wer
den?“ czimű munkátskáblan17 megyéje de több megyék is, a ncmzetcse- 
dés előmozdítása miatt vakmerőn gunyoltatnak, a miért elégtételt kért. 
De csak nem közönséges volt az értelem, hogy ez a vélemény szabadsá
gát, és a szabad sajtó elveit sértené, nem ez az elégtétel útja, hanem a 
nyilvános megczáfolás, s panaszra csak akkor lenne ok, ha hogy a meg- 
czáfolásnak kinyomtatását a kormány akadályoztatná. Egyébiránt is a 
Nemzetiség miatt gunyoltatni, dicséret, s a törvényhatóságok méltósága 
sokkal fentebb áll, mint sem hogy azt egyes ember munkája kisebit- 
hetné, s ha valamelly megye magát valódilag sértetve találná, elég ha 
talma van magának elégtételt szerezni. Ez tehát elmellőztetvén, utóbb a 
Rescriptum tárgyában készített második izenet18 rostáltatott meg, s

b)  Innen  ism ét K ossuth  kézírása.

14 V . ü. K ö lc s e y ,  V II . k . 227. 1.
15 A  h o rv á to r s z á g i  n a p id í j a k  tá rg y a lá s á ró l  sz ó ló  ré s z t  o lv . 392. s k ö v . 1.
,β V . ö. K ö lc s e y , V II. k . 229. 1.
17 Az 1833-ban névtelenül megjelent füzet (S o lle n  w ir  M a g y a re n  w e rd e n ?  

F ü n f B r ie fe  g e sc h r ie b e n  a u s P e s th  an e in e n  F re u n d  a n  d e r  T h e is )  szerzője, Hoitsy 
■Sámuel az 1830-i nyelvtörvényt az erőszak kezdetének tünteti fel.

18 h a t o k ,  J. k . 221. s k ö v . I.
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helybe hagyatván a fő RRhez által küldetett. Végre a naplókönyv szer- 
keztetésére s bírálására nézve mindjárt diéta elején készült utasítás19 
(melly annyiszor sürgettetett felvétetni) kerülvén tanácskozás alá, előbb 
hosszas vitatás folyt a felett, ha egyes követeknek szabad e otthon ki
dolgozott beszédeket küldeni be a naplókönyvbe szorul szóra leendő 
beiktatás végett, —■ a tanácskozások folyamatja oda is ki terjedt, sza
bad e írásból mondott beszédeket tartani, — végre ezen kérdés a diéta 
coordinatiójára tartozandónak ítéltetvén, oda ment a határozás, hogy 
az eddigi szokás meghagyatik, a nélkül hogy ezen szokás miben létté 
közelebbről megszabatnék. Szabadságában lesz ugyan akár kinek is be
szédjét Írásba foglalva a szerkeztetőnek be küldeni, de ez is a Censorok 
bírálásának alája lesz vetve. — Az újság helyett elhatározott napló
könyvi kivonatra20 nézve az A llnádor azon indítványt tévé, hogy miután 
eddig szerkeztetője nem találkozott, szerkeztetése bizattnék a királyi 
tábla azon tagjaira, kik a naplókönyvet viszik, meghitelesitése a Censo- 
rokat illetvén. Ennek többen azon ókból ellene mondottak hogy ez által 
a nyilvánosság mint vezér elv elesnék — P ázmándy és P rónay készek 
valának elfogadni, mivel ezt nem nézhetik az újság surrogatumának. — 
Ellenben Balogh és H ertelendy valódi surrogatumnak tartván, az 
utóbbi inkább az egészt meg szüntetni, mint igy szerkezteim kívánta. 
Mire sokan felkiáltás által hajlottak, s ezen értelem eminens többsége 
lön, — miután még N agy jelen körülményeinkben egy szabad dietalis 
újság veszedelmeit rajzolá, a minek megczáfolását B ezehédy annak 
helyire fentartotta. E szerint fejezvén bé az Előlülő a tárgyat, néhány 
követek az újság kérdését óvólag feltárták. Gr. A ndrássy pedig Cassan- 
draként kiálta fel: El hiszem hogy a kormánynak s többeknek közülünk 
kedves dolgot tettünk, de küldőink, s az utóvilág is, ily kedvesen veen- 
dik e végzésünket, nagyon kételkedem.

A Fő RR nyomban tanácskozás alá vették a RR izenetét, s abba 
némelly óvások mellet meg egyezvén, megegyezésöket szóbeli izenet 
utján a RRnek tudtokra adaták. Később pedig a vallás tárgyában készült 
viszonizenetöket is által küldötték,21 melly felolvastatván kerületi tanács
kozásra utasitatott.22

M a j u s  19-én  a RR az Ország, s nem a Vármegye házánál (ez a 
teremnek alacson volta miatt rémtelen forró) tárták vasárnapi kerületi 
ülésöket. Semmi érdekes sem fordult elő.

Május 20-én a kir. válaszra feleletül készített felírás23 a hozá ragasz
tott törv. czikellyel24 délelőtt mind a két táblán külön külön átnézetvén,

19 Szövege, a kerületi censorok névsorával, Iratok, I. k. 223. s köv. 1.
20 Az 1833. január 10-i országos ülésben Pázmándy tette a javaslatot, hogy 

az óhajtott országgyűlési újság kiadását a hivatalos jegyzőkönyvből, naplóból 
készült kivonattal eszközöljék. (V. ö. 91. 1. — Jegyzőkönyv, I. k. 35. 1.) A szer
kesztés és kiadás irányelveit Kölcsey állapította meg, „Utasítás az Országos 
Naplókönyvből készülendő kivonatra nézve" címmel, (hatok, I. k. 224. s köv. 1., 
Kölcsey, Ví. k. 255. s ‘köv. 1.) Ezt az utasítást kezdték most a rendek megtár
gyalni.

2‘ hatok, I. k. 225. s köv. I.
-- A május 18-i, 48 országos ülés hivatalos jegyzőkönyvét 1. Jegyzőkönyv, 

I. k. 429. s köv. 1. — V. ö. Kölcsey, VII. k. 231. s köv. 1.
23 A május 2-i felirat „a kegyelmes királyi előadásokra nézve költ kegyel

mes királyi válasz iránt“: hatok, I k. 226. s köv. 1.
24 Törvénycikkely a mostani országgyűlése költségeinek szabad ajánlás

képen a nemesi rend által való viseléséről, (hatok, I. k. 234. s köv. 1.)
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délután pedig megpetsételtetvén felküldetett.25 — Ugyan az nap Poson 
vármegye követségiről önként lemondott érdemes követe Benyovszky 
Péter helyébe Németh János Főjegyzőt választotta.

44 .

a)
1833 május 15 
Kerületi ülés.

Tárgy: Érvényesek-e az elhatározott országgyűlési napidijak Horvát
országra is?

b )

1833 május 21 
Kerületi ülés.

Tárgy: A főrendek által visszaküldött vallásos izenetet részletes vita 
nélkül negyedszer is átküldik. A kiemelkedő beszédek.

a)

(A 15-ik májusi kerületi ülésnek hátra levő része.)1
A fő RR azon kívánságára, hogy Horváth Ország mint eddig, úgy 

most is maga határozza meg a napidijakat,2 B u sá n  (Horváth ország kö
vete) terjedékenv beszédben védé küldőinek municipalis szokásait. 
Visza megy a régi történetekre, s elszámlálja hogy nobilis Croatia, az ősz 
hajdan korban mennyit áldozott, miként küldött Ulászló idejében köve
teket Magyarország gyűlésére, s hogy azoknak általánosan csak 100 Jtot 
fizetett. Panaszkodik hogy küldői mindenben megszorítást tapasztalnak, 
azért követeiknek meg is hagyták hogy régi szokásaiktól körömnyire se 
távozzanak. Sok törvényeket idéz. mellyekből azt húzza ki hogy a Hor- 
vátok mindég a diétát megelőzőleg tartatni szokott országos gyülekeze- 
tökben szokták követeik napi diját elhatározni. Van nekik különös fun- 
dusok, melly ámbár 1793-ban egészen ki meritetett, most még is
40,000 ftnál többet foglal magában. Egész őszinteséggel megvalja hogy 
ámbár küldői szívesen kívánják, hogy Magyarország a Bálti tengertől, a 
Fekete tengerig virágozzék, de oly szomorú híreket kéntelenittetvén hal
lani, hogy minden jogaik letiportattak, elkeseredésbe jöttek, s a leg
keményebb utasításokat küldik követeiknek.

B o r sic z k y : Nem látja mi oknál fogva kívánja Horváth Ország ma
gát kivétetni a közhatározás alól. Az othoni repartitio úgy néki, mint 
más törvényhatóságnak is felhagyatott, a mennyiség meghatározása pe-

2δ A május 20-i, 49. országos ülés hivatalos jegyzőkönyvét 1. J e g y z ő k ö n y v ,  
I. k. 450. 1. — V. ö. K ö l c s e y ,  VII. k. 233. s köv. 1.

1 A tárgyalások első részéről szóló beszámolót olv. 389. s köv. 1.
a A  főrendek szerint „nem láttzik igazságosnak, hogy e tárgy rendszeres 

meghányatása előtt, Horváth Ország a törvényben alapolt szokásától elessen“ . 
( I r a t o k ,  I. k. 220. 1.)
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dig tennen magokra nézve is jobb ha itt történik, mert ha az eddiginél 
többet találnának határozni, a nemesség zúgna, hogy erszény ökre gene- 
rosuskodnak, ha kevesebbet, a parasztság fakad panaszra, hogy csak az 
ő kölcségére vétkeztek. Nincs itt törvényes szokás sértéséről szó. Más 
fekszik a dolog fenekén az t. i. hogy a 130 portás Horváth Monarchia 
teljes befolyással akar lenni a magyar törvényhozásba, de Magyar Or
szágnak hasonló just magára nézve engedni nem akar. Ez nevetséges, s 
ha hogy azt megengedjük, gyengeségünket áruljuk el, és Statust alko
tunk in Statu, melly több just kíván az 5000 portás anyaföldre gyako
rolni, mint a mennyit ennek magára engedni akarna.

H e r t e l e n d y , D eá k  h a s o n ló  é r t e le m b e n  s z ó l lo t t a k ,  e l l e n b e n

G r. A ndrássy tiszteletben kívánja tartani Horváth Ország szoká
sait. Thurócz, Liptó, s Nvitra mindég kevesebb napidijt szokrak fizetni, 
mint a többi megyék, miért ne engedtetnék hasonló Horváth országnak 
is. Ha hogy azt vészük indító okúi hogy csak 130 portája van, ez által 
csak elidegenítést okozunk s ez nem egyébb mint saevire in propria 
viscera. Erre

B o rsiczky  válaszolt, arról hogy Horváthország a repartitióra nézve 
ne gyakorolja régi szokását, nem is álmodott. A felhozott példák pedig 
ép ellenkező következményre vezetnek, mert az említett megyék készek 
abéli szokásukat fentartatni, de a többség mást határozott, s a kisebb 
szám engedi vala kéntelen. Csak Horváthország bírjon e azon kiváltság
gal, hogy azon törvényhozó testben, mellynek végzéseiben tetleges részt 
vesz, a többségnek hódolni ne tartozzék?

Z m e s k á l l : Azt hiszi, kígyó fekszik a fűnek alatta. Vannak Horváth- 
országnak Statútumai, mellyek a miveit Europa csúfjára szolgálnak, mint 
p. o. a protestánsoknak minden emberi s polgári jogoktoli megfosztása. 
Valamint egy fejedelmet tisztelünk, úgy egy is legyen törvényünk. — 
MAnocsÁNYi hasonló értelemben szollván, mielőt azon elvet felállitatni 
lássa hogy Horváth Ország, az Anya Ország törvényeinek hozatalába 
betoljon, Magyar országnak pedig magára nézve hasonlót ne engedjen, 
inkább kívánja Morvát Országot elszakadva látni honunktól.

D ubraviczky szerette volna, hogy a Horvát követ, municipalis szoká
sait említésbe se hozza, mennyire álhatnak ezek, mennyire nem? ezen 
vitatásnak lesz ideje. De itt azon municipalitás megcsonkításáról, vagy 
arról hogy Horváth Ország a napidijak meghatározására nézve gyakor
lott szabadságát elveszítse —- szó sincs, hanem van szó nemesi adakozás
ról, önkéntes ajánlásról, mert ily idomban vannak a diurnumok fel
ajánlva. Már pedig hogy minden önkéntes ajánlatok, itt, s csak itt hatá
roztalak meg Horváth Országra nézve is, azt senki sem fogja tagadni.

És ez volt azon vélemény, mellyet a többség elfogadott, s mellyhez 
a válasz izenet is alakitatott.3

3 Ennek megfelelően a válaszizonet így szólt: „A törvénynek Horváth Orszá
got más törvényhatóságokkal egyaránt kötelezni kelletvén, — s részére annál 
többet, a mi a törvényhozói test alkotásbeli más egyébb tagjainak is fel van 
hagyva, felhagyni nem lehetvén“, a törvény hatálya Horvátországra is kiterjed, 
„szabadon fennmaradván azon felosztásbeli mód, mellyel az ország az ajánlások, 
és segedelmek több egyébb eseteiben is köz gyűléseiben ekkoráig élt1'. ( I r a to k ,  
I. k. 222. s köv. 1.)
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b)
Mi történt Majus 16-ik, 17-ik, 18-ik, 19-ik, s 20-ik napjain, már előbbi 

levelünkben megírtuk.4 Következik a
Május 21-én, Rudits és Vitéz előlülésök alatt tartatott nevezetes ke

rületi ülés.
Napi Renden volt a Fő RRnek a vallásos sulyok és nehézségek tár

gyában küldött harmadizbeli viszonizenetjök,5 mellynek a Fő RR majus 
15-ki ülésének 42-ik s 43-ik számú levelünkben6 részletesen és kimeritő- 
leg közlött állapodásai folytában rövid tartalma abban állott, hogy: a 
fő RR a Karok és Rendek ujabbi izenetében nem találtak oly okra, melly 
őket előbbi meggyőződésektől képes lett volna eltéríteni, miután már 
elébbi izenetjökben előterjesztették, mit kívánt légyen az egyébkor leg
jobb sikerrel gyakorlott szokás, a törvények rendelése, s mit javai a tör
vényhozó testnek előre látó gondossága.

R udits mint Előlülő a íenforgó tárgynak folyamatját első indít
ványba jöttétől kezdve részletesen előadván, mikép jutott mostani állá
sára, mellyben a fő RR a nélkül hogy a Statusok által felhozott erőssé
gekre avagy csak felelnének is, azt egyszerűn elvetik, úgy vélekedett 
hogy ezen törvényhozó test méltóságához illő volna, szintén általánosan 
ragaszkodni a még csak czáfolás alá sem vett előbbi végzéshez, igy egy
szersmind előre bevágatnék azon út, a melly csak kedvetlen vitatásokra 
vezethetne. Egyébiránt elfogadják e ezt a RR, vagy újólag szakaszon
ként vizsgálat alá veszik az egész tárgyat, a többség bölcs ítéletére bízza, 
r— Első szóllott

A s z t a l o s : Mióta a nemzetnek ezen köz ügye országos tanácskozá
sokban forog, keveset szólottám hozá, mert öröm érzéssel eltelve tapasz
taltam hogy a nagy lelkű s tudományi! catholicus Követ urak, ha csak 
ellenkező utasításaik által gátolva nem valának, oly buzgósággal párt
fogolták azt, hogy a Nemzet nagy része örök háláját érdemelvén, a pro
testánsoknak ezen közügy védelmébe tetleg résztvenni szinte felesleg 
vala. Azomban a fő RR most felolvasott izenetéből vett fájdalom, reám 
nézve is azon kötelességet szülte, hogy a ki tűzött magas czél sikeresité- 
sére, ön lelkiösméretem megnyugtatása tekintetéből is, azt a mit szivem
ben érzek ki jelentsem. Utóbbi izenetünkben előadott igazaink ugyan is 
halgatással, és puszta tagadással vágynak elmellőzve, s ezt sérelemnek 
nem venni, efelett el nem érzékenyedni nem lehet. — Ha visza tekintünk 
a tárgy folyamatjára, úgy találjuk hogy a fő RR három fő okokkal gá
tolták, vagy is ostromolták a Nemzetnek szóban forgó köz ügyét. Első 
volt: hogy az több pontokban a RCatholica egyház dogmájába vág, pe
dig a dogma s hit felett törvényt alkotni a világi törvényhozó test kö
rébe nem tartozhatok. — De szóllottunk e mi valaha valamelly dogmának 
jó, vagy tévelygő voltáról? soha sem, hanem mondottuk azt hogy kit kit 
csak ön vallásának dogmája kötelez, a Hit pedig Isten dolga, ő a szivek 
és vesék visgálója, ő a nemes rugón épült tettek igaz bírája, ne hábor
gassunk tehát senkit az ő hitében. De körébe is tartozik a világi törvény
hozó testnek törvény által is kénszeriteni, hogy a királynak hiv job
bágya, a hazának pedig igaz munkás fiia legyek, körébe tartozik a termé
szet törvényéből folyó jusomat senki által megszoritattni, eltiportatni

4 L. 390. s küv. 1.
r’ I r a t o k ,  I. k. 225. s köv. 1.
'  L. 382. s köv. I
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nem engedni. Nem a dogma, nem a hit tehát itt a baj, nem ez az aka
dály, ennek köpönyege alatt más nagyobb valami fekszik, hiszen a felső 
táblának mostan töbségét tevő püspök urak jól tudják azt, mit a keresz
tény vallás alapitója mondott „ha Tenéked oly hited volna is, hogy a 
hegyeket kimozdítanád helyekből s a t. de ha szeretet nincs benned, 
semmit sem használ a te hited. A szeretet nem irigykedik, fel nem fuval- 
kodik, ez nem kivan az ő felebarátjának gonoszt, nem nézi mindenek
ben csak tulajdon hasznát, de egyebekét is“. — Ez a szent szeretet lelke
sítette a T [ekintetes] karokat ezen köz ügy védelmében, — és minő 
viszonzást nyújtanak a fő RR? — épen az ellenkezőt. — Más nagyobb 
fekszik a hátráltatásnak alatta: mentöl többet hiszünk, annál kevesbet 
tudunk, s mentői többet tudunk, annál kevesbet hiszünk. — Ennek ér
telmét kitalálni könnyű. — Második fő argumentumok volt: hogy az 
1791 :26. t. czikely sarkalatos, és így változtathatlan. — Megfeleltünk mi 
erre is, hivatkozván a Békekötésre, megmondottuk, hogy a 26. czikely 
lelke nem más, mint a lelki isméret szabadságának, s a nemzet egyes 
polgárai közt való egyeségnek megörökítése, s ezek által a protestánsok 
vallásbcli állapotjának, a Békekötésekkori lábra való visza tétele. Szent 
volt ezen czél, s nem is lehet oly változtatásokat tenni a 26-ik czikkely- 
ben, melly ezen czélt gyengítené, de szabad, sőt szükséges olyakkal ki 
egyengetni, mellyek azt erősítik, örökösitik. Hol a polgári kötelesség 
egy, ott egynek kell lenni; a jusnak és szabadságnak is, Már pedig egy e 
a protestánsok polgári kötelessége a Catholicusokéval? — igen is egy, 
de váljon egy e jussok, egy e szabadságuk? erre feleljen meg a 26. czi
kely, s az ezen kívül önkényesen ki bocsájtott dicasterialis rendelések. 
Van tehát jusa a törvényhozó testnek ki pótolni a 26-ik czikely hijános- 
ságait, mellyek alkalmatosságot szolgáltattak hogy az Egyházi Rend, a 
lelkiösméret szabadságát megszorító, s a vallásbeli szabad gyakorlást 
korlátoló oly dicasterialis rendeléseket eszközölt ki, mellyek miá, sok 
polgár társaink gyalázatos rabságra vettettek, bilincsbe verettek, gyer
mekek szülőik karjai közül kiragadtattak, sanyargattalak, üldöztettek, 
mint ezt a két utolsó országgyűlésére feladott sérelmek bizonyítják.7 — 
3-ik ellenvetés volt: hogy a vallás szabad változtatására nézve szélesbb 
szabadságot adni, mint a 26-ik czikely ád, ellenkezik a Catholica vallás 
elveivel, melly a stabilitas fidei. Megfeleltünk erre is, hivatkozván szom
széd pallérozott nemzetekre, concordatumaikra, törvényeikre, meg
mutattuk, hogy a természet törvényéből eredő jusokat egyes érdekek
nek alája vetni nem lehet, hogy az Istentől boldogságra teremtett ember
nek szabadságában kell állni azon vallást követni melly meggyőződése 
szerint legsikeresebb azon czél elérésére. Nemzet boldogsága egyes bol
dogságán s jusaik szabad gyakorlásán sarkallik, s ha egynek jusa, másik 
gyarapítása tekintetéből megszoritatik, ez elkeseredést szüli, ez pedig 
tetemesen meg gyengíti a nemzetet s annak egyes tagjait boldogítva 
egyesítő kötelet.

S mit feleltek mind ezen okainkra a fő RR? semmit, s igazainkra 
pusztán tagadólag nyilatkoztak. Mit tanácsos tehát ezen kellemetlen 
helyheztetésben tennünk? ha előbbi izenetünk újabb pertractatiójába 
bocsátkozunk, meg Ítél bennünket az egész világ. Hogy a két tábla a 
dolog érdemében egyesüljön, nehezen remélhetem, mert a Felső táblán

7 Az 1825/7-i országgyűlés í r á s a i .  445., 521., 1062., 1251. s köv., 1263. 1. — 
Az 1830-i í r á s a i .  306. s köv. 1.
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jelenleg Mféltóságos] Püspök urak teszik a többséget, ezektől pedig azt 
hogy a nemzet ezen köz ügyét úgy tekintsék, mint annak igazsága, s 
méltósága kívánja, várni nem lehet, bizonyítják ezt az 1645 : 5., 1681 :26., 
1687 : 21., 1791 : 26. t. czikkelvek,8 bizonyítja a História, melly azt mutatja 
hogy valahányszor a vallásbeli szabadságot, törvény által kívánták az 
Ország Rendei megörökösiteni, a M[éltóságos] Püspök urak mindannyi
szor protestáltak, contradicáltak, — de mit mondott azokra az Ország? 
ezt hogy contradictionibus cleri non obstantibus, et in prepetuum nihil 
valentibus. ■— Nem találok én a törvényekben okra, melly a nemzet köz 
ügyének a királyi felség elébe fel küldését tovább hátrálhatná, ha pedig 
a dietalis szokást visgálom, úgy találom, hogy valahánszor a FőRR a 
Tekintetes] Rendeknek változhatlan erős akarattyokat tapasztalták, azt 
felelték, bár az elvekben nem osztozunk a felküldést nem hátráltatjuk.

Van tehát jusunk most is hasonlót kívánni, feleljünk in summa gene- 
ralitate, szóllitsuk fel rövid izenettel, ne hátráltassák a nemzet köz ügyét 
fejedelmünk elébe terjeszteni, fejezzük ki érzékeny fájdalmunkat hogy 
okokkal támogatott indítványunkat minden ellenokok fel hozása nélkül 
egyszerűn félre vetették, s ha ez sem fog használni, akkor úgy tartom, 
más követ kell megmozdítanunk. S ez az én véleményem.

B ő t jiy : Akár a dolog érdemét, akár az előttünk lévő izenet tartal
mát tekintsem, soha mélyebb fájdalommal szóllási szabadságommal nem 
éltem. Már három Ízben hasztalan szóllitottuk fel a fő RRket, állnának 
a Tekintetes] Rendek azon kivánságira, mellyek az örök természeti 
igazságon, változhatlan béke kötéseken és számos törvényeken alapul
nak. Ámbátor meg mutattuk hogy a vallás dolgában az 1791 : 26. czik 
kely hozatala után a törvényeknek megsértése, vagy egyoldalú magya
rázatja következésében kiadott normalis rendelések, egyszersmind a sár 
kalatos 1791 : 12-ik czikely meg sértései és így megmutattuk azt hogy itt 
nem vallásról hanem oly fundamentalis törvény megsértéséről van szó, 
mellyen alkotványi lételünk nyugoszik, mind ezek azomban a fő Rende
ket, egyedül vallásos buzgóságuknál fogva, (mert más okát meg nem 
egyezésöknek, bár mint visgálódjam is nem találhatom) nem csak reá 
nem birhaták hogy a sarkalatos törvényt sértő rendelések megsemmi
sítésébe velünk meg egyezzenek, sőt minden felhozott okainkat sem el
fogadásra, sem megczáfolásra nem méltatják, hanem iá dietalis tracta- 
tusoknak egyenest ellenére pusztán, hidegen el vetik. A dolognak ezen 
helyzetében nincsen egyébb hátra, hanem hogy political, s a világ tör
ténetiből merített okokbol vegyük fel a dolgot, remélvén hogy azokat 
mint valóságos történeteket tagadni nem fogják, s hacsak minden okok 
be hatásától el nem zárták sziveiket, a Te[kintc]tes Rendek forro óhaj
tásának teljesedését tovább nem hátráltatják.

Közel hozánk emelkednek fel a Kárpát bérczei, tekintsünk le ról- 
lok a természettől különben megáldott, de más minden tekintetben sze
rencsétlen Lengyel országra. Fontoljuk meg Europa évkönyveit, váljon 
ókról okra visgálván a történteket, nem elsőnek találjuk e az úgy neve

8 Az 1646. évi 5. te. a linzi békekötést cikkelyezi be, 1681 :26. az articularis 
helyeket kijelölve hangsúlyozza, hogy a protestánsok előtt ezzel nem zárul le 
az út, hogy az országgyűlésen kérelmeiket előadhassák, 1687 :21. még érvényben 
tartja  az 1681-i vallásügyi rendelkezéseket, 1791 :26. a szabad val'ásgyakorlatot 
iktatja törvénybe, valamennyi ily záradékkal: „non obstantibus oleri et aliorum 
secularium catholicorum contradictionibus“.
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zett Dissidensek iránti türelmetlenséget,* melly azon szerencsétlen ország 
boldogságát gyász fátyollal kezdette be vonni. A hazafiak közt támadott 
egyenetlenség oly segedelemhez folyamodott, melyre csak a kétségben 
esés fakadhat, idegen bíróhoz járult,10 kinek az elnyomatott félnek se
gedelmet kellett volna nyújtani, de ő e helyet táplálta, élesztette a haza
fiak közötti viszálkodásokat, mig végre mind a két félt el nyomta. 
A lélek isméret bilincselésére való törekedés belső meghasonlást oko
zott, ez pedig el envésztét szülte azon polgári létnek, mellynek felforga
tása nem csak azon ország boldogságát semmivé tette, hanem egész 
Europa nyugalmát, bátorságát is meg rendítette. — Tekintsünk már most 
Europa déli részére, emlékezzünk Spanyol országnak V. Károly és 2-ik 
Fülöp alatti nagyságára, nem méltán mondhatták e azon Fejedelmek 
roppant birodalmaikat szemlélvén, hogy felköltét látják ugyan a nap
nak, de le nyugvását nem. Mi maradt Spanyol Ország régi nagyságából? 
a homályos üres emlékezet, melly borzasztón ütközik ősze jelen csekély
ségével. És mi volt hajdani ereje eltűnésének egyik fő oka? nem de Né
metalföldön a lélekisméret szabadságának elnyomására fordított erő
szak? — A világ járandóságában tapasztalunk olyasokat, mint a szeren
cséjében, egv gondolatlan lépés tétele vagy nem tétele, századokra hatá
rozza meg egész nemzetek boldogtalan sorsát. Mit szóljak Franczia Or
szágról hol a Hugcnoták ki üzése11 maga magát meg piritá, midőn a szom
széd országokat virágzásba hozta, Frianczia ország pedig elvesztvén val
lásbeli szabadság miatt számkivetett lakosinak egy részét, népessége, s 
nemzeti ereje csökkent, ezt a polgári szabadság elnyomása, ezt viszont 
az erdész polgári társaságot emésztő tűz nyomba követték, s bár mennyire 
tündöklött is a legközelébbi időkben csillaga, hányattatásának, bizon- 
talanságának vége most sincs még. És a legújabb időkben, két három 
évnek előtte, nem állott e a hatalmas virágzó Anglia oly örvénynek szé
lén, mellynek habjai feje felett elcsapván, polgári létét szinte elboriták, 
ha egy Canningnak12 koporsójából is visza tekintő lelke, ha egy lelkes 
Grey18 az egész nemzet érdeket elébe nem teszik az Angol oligarchák val
lásos buzgóságának. Hasonlítsuk végre Éjszak Americát, a szabadságnak 
ezen hazáját ősze, ugyan azon világ rész déli tartományival, amott teljes 
mértékben divatozik a legszélesebb vallásbeli szabadság, s kevés évek alatt 
milly óriási virágzásra emelkedett, itt ellenben korlátozva van az, s mily 
hátra maradt a nemzeti előmenetel. Nem kívánok többet szóllani, a mit 
elhalgatok, abban még több erő rejtedzik — szóllok egy bölcs, okos tör
vényhozó test előtt, véleményem tehát csak oda megy hogy ezt harag 
és indulat nélkül közöljük a főRendekkel, tudtokra adván hogy a halá
los betegség csak úgy orvosoltathatik, a mint azt legelső izenetünkbe

* A „dissidentes in religione“, ahogyan 1632 óta a lengyel nem katolikusokat 
nevezték, 1717-ben az új templomok építésének jogát, 1733-ban az államszolgá
latra való képességet veszítették el.

10 1764-ben a disszidensek, amidőn kísérlet történt birtokszerzésük korláto
zására, az oroszokra támaszkodva az országgyűléshez folyamodtak. Oroszország 
1767-ben az ő segítségükre vonult be Lengyelországba.

11 A nantesi edictum eltörlése, 1683 után.
13 Canning George (f  1827) mint külügyminiszter, 1822-ben elfordította 

Angliát a szentszövetségtől. 1827-ben miniszterelnök lett.
13 Grcy Charles (f  1845) angol államférfi, 1807-től a felsőházban a katoli

kusok emancipációjának és a rabszolgakereskedés eltörlésének szószólója. W el
lington bukása (1830) után whig minisztériumot alakított s kormányának a vá
lasztásokon többséget szerezvén, keresztül vitte a parlament reform ját (1832).
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foglalva közöltük, emlékeztessük aima két sark törvényre: szeresd fele
barátodat mint önnön magadat, s a mit magadnak nem kívánsz, másnak 
se tedd, és ha mind ez sem használna, akkor a Szent írásnak eme sza
vaival végzem beszédemet: „Uram tartózkodj nálunk, mert setétség akar 
lenni közöttünk“.

N iczky (Vas) véleménye oda megy ki: hogy midőn ezen táblán az 
ország képviselői ülnek, hogy a fő RRnek szava egy irányban áljon a 
statusokéval, talán magok se kívánják, ők egyes emberek, s csak ön sze
mélyes érdekjöket képezik, itt a követek számos ezereket repracsentál- 
niak, midőn tehát ezen tábla a maga elhatározását ismételve velős 
gyámokokkal támogatva ki jelenti, a leg váratlanabbnak, sőt a legna
gyobb sérelemnek kéntelen venni, hogy az egyes személyekből álló Fő 
Rendek táblája, azt ily pusztán s közönségesen félre veti. Azt felállí
tani hogy a KK és RR izenete sérelmes a Catholica vallásnak, nem lehet, 
sérelem csak akkor történik, ha valakinek decedál valami, s decedál e 
itt a Catholica vallásnak? teljeséggel nem. Egyetlen egy pont, t. i. a ve
gyes háziasságoknak asztaltól, s ágytol történt örökös elválasztása eseté
ben, az evangelica félnek megengedett második házasság jöhetne talán 
kérdés alá. —- Nem is praejudicál azon izenet a Clerusnak, mert senki 
sem gátoltatik vallásában, s kinek kinek teljes szabadság adatik. A fő 
RR. tehát semmi uj argumentomokat sem hozván elő, csak általánosan 
kivan felelni, mint azt az Előlülő javallá, hozá adván: hogy midőn a kép
viselők táblája initiativájának törvény jusaival él, azt puszta tagadással 
ellenezni nem lehet, hanem ha tudják, okokkal támogassák ellenzésöket.

P e t r o v a y : Ha ezen tárgynak történetire visza tekint, úgy tapasz
talja, hogy az mindég viszavonásnak volt eredete, mellynek következé
sében azt tették eleink, a mit tenniök nem kellett volna, — a kormányt 
arbiter bírónak választották, s ez által rést nyitottak az önkénynek. Ha 
hogy a KK és RR nem hajlanak egyeztető lépésre, most is vagy hasonlót 
tenni, vagy külön felírást lesznek kéntelenek fel terjeszteni, s végtére 
törvényünk csak ugyan nem lesz, legalább nem olyan a milyet kíván
nánk. Ha fel vesszük a fő RR előbbi izenetét, vannak törvényen alapuló 
okaik, ,s ha vannak, azokra reá állani kötelességünk. Kívánja tehát a do
log érdemét pontonként fel venni. Azon szeretetre, s egyetértésre, mely- 
lyet Marmaros követe oly szépen rajzolt, még igen sok kell, bár ha mind 
az a mit kívántunk törvénybe megy is, az egyházi javak egyformasága, 
a fundus studiorum s a t .  — A Bihari Követ által felhozott Hugonoták, 
Disidensek példáját úgy gondolja, hazánkra alkalmazni nem lehet. Nem 
mondja hogy viszaélések nincsenek, de azok egyes viszaélések, s úgy 
egy, mint más részen is találkoznak. — Kívánja a dolog érdemét újólag 
pontonként fel venni.

R u d ic s : Csak azon egy észrevételt teszem, hogy ha ezen képviselői 
kar, a dolog érdemét újólag pontonként felvenné, s netalán valamitől el- 
állana, nem tudnék mit mondani azon törvényhozó test méltóságáról, s 
moralis erejéről, mellv egy puszta megtagadó válaszai magát oda haj
tatja, hová czáfolásul fel hozott ellen okok hajtani nem tudták.

Prónay: Valamint czéliránvtalannak tartanám a pontonként való fel 
vételt, úgy midőn mi a fő RRnek vétkiil tulajdonítjuk hogy okainkra 
puszta tagadással felelnek, ha érdemes Elölülőnk az általános feleletet 
úgy értette, hogy mi is ezen példát kövessük, erre sem állanék. Én úgy 
tartom, a két tábla közötti kölcsönös szeretet, mellyet én részemről há
borítani soha sem akarok, azt kivánjia, hogy az épen felolvasott viszon 
izenetet fel vévén, de tanácskozásunkat egyedül, s csak egyedül erre szó-
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ritván az abban foglalt elvekre, és szemrehányásokra, okokkal feleljünk, 
velősen, de röviden, én az exacerbatiónak barátja nem vagyok. — Én 
különösen négyet látok, a mi feleletet kíván: ide tartozik 1-ör ezen tábla 
méltóságának az által lett megbántása, hogy a fő RR puszta tagadással 
feleltek, erre válaszolnunk kell, hogy a két táblának állása, s kölcsönös 
szives kapcsolat nem azt kívánja, hogy okokra puszta tagadással felel
jenek, s hogy mind a két táblának kötelessége az egész hazát meg
győzni, hogy a mi történt, annak úgy kellett történni, s a mi végeztetik, 
az nem absolutismusra vezető akaraton, hanem okokon épül. 2-or mi a 
szokásra való hivatkozást illeti, Biharnak követe bölcsen előadta már, 
hogy ez nem particularis vallásos sérelem, de az 1791 : 12. sarkalatos 
törvény megsértése, és azért vették ezt a T [ekintetes] RR oly előleges
nek, azért sürgették orvoslását, kezdeményi joguknál fogva, azon ösvé
nyen, mellyet három országgyűlésen az előkelő sérelmekre nézve szaka
datlan követtek, s midőn ezt tették, a szokást távolról is meg nem sér
tették. De ha bár particularis vallásos sérelem lenne is, előttünk voltak 
és vannak a felhalmozott panaszok, s váljon ezeknek orvoslására lehet e 
az eddigi szokást czélirányosnak mondani? teljeséggel nem, s hia nem, 
a törvényhozási bölcs előrelátásnak kötelessége a czéliránytalan szokást 
meg változtatni. 3-or mondják hogy mit a törvény meg enged, már meg 
adták. — De már ki fejtettük azt hogy az 1791 :26. czikely, a Békeköté
seket meg nem gyengítheti, mit foglalnak ezek magokban, már megmon
dottuk, s én az egész világnak legszigorúbb Ítéletére merem bízni, ha ja
valatunk ellenkezik e a törvénynek ezen változhatlan leikével? —
4-er a törvényhozó test előre látó bölcsességét emlegetik. Biharnak kö
vete lelkesen kifejtette, mennyi zavart, mennyi boldogtalanságot szült 
más nemzeteknél a vallásbeli szabadság meg szorítására intézett töreke- 
dés. Ezeket megelőzi, a bölcs előrelátás kötelessége, s miután más nem
zeteknél ia Pápa által is alá írott concordatumoknál fogva, mind az, a mit 
mi kívánunk, a Catholica vallásnak (mellyet én teljes tiszteletben tar
tatni akarok) minden sérelem nélkül már divatozik, tisztuljunk ki vala- 
hára mi is azon örvényekből, mellvekkel csak nem két századokig küz
dött a törvény hozás, s mellyek hazára, királyra soha jót nem hozhatnak.

G r . A n d k á s s y : Én nem arról kívánok szóllani, mit lehessen felelni, 
hanem az Előlülő íelszóllitása következésében is arról, fel kell e pon
tonként venni a tárgy érdemét, vagy sem? Én újabb utasításom szerint 
azt mondom hogy igen is fel kell venni, — okaim ezek: A mit a főRR 
mondanak, hogy kivánatunk a Catholica vallás elveibe ütközik, hogy 
az 1791 : 26. czikely változhatlan, egyes pontokra igen is reá illik, de az 
egészre nem, meg kell tehát visgálni, mennyire illik egyes pontokra. Hal
lottam hogy méltóságunk sértetnék, ha véleményünktől el állanánk; ha 
ez áll, úgy fájdalommal kell mondanom hogy igy már méltóságunk nem 
volna, mert töbnyire elállottunk ezen országgyűlésén határozatinktól, s 
mi lesz mostani ragaszkodásunk következése, vagy külön felírás, mire 
én soha reá nem állok, vagy az egész tárgy' a naplókönyvbe temettetik s 
abba marad. Én pedig annyi jót látok ezekben, hogy azt nem csak fel
írásba, de törvénybe is látni szeretném, mert a tüsténti hasznot többre 
becsülöm az Isten tudja hány századok múlva gyümölcsözendő haszon
nál. — Mi a felhozott példákat illeti, nem tagadom én hogy visza élés 
van, de a Spanyol inquisitiohoz, a Lengyel disidensek állapotjához ha
zánkat hasonlítani csak ugyan nem lehet. Én legalább mint a magyar 
törvényhozó test tagja, ezt soha el nem ösmerem. A fő RR. közelítenek 
mi hozzánk, mi egy lépést, egv pontot sem engedtünk, ez törvényhozá
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sunknak, kölcsönös közelítésre alapuló rendszerével ősze nem fér, s 
abból az következnék, hogy a mit mi akarunk, a fő RR. mindenre tartoz
nak reá állani, a mit függetlenségök mellett nem is kívánhatunk. t— Én 
pontonként kívánom előbbi izenetünket felvétetni.

(Egyetlen egy levélbe lehetetlen ezen ülésnek egész mivoltát, s annyi 
jeles beszédeket bészoritani, a mi tehát most el marad, jövő levelünk
ben következni fog.) — Több jeles szónoklatok után (mellyek közt külö
nösen Palóczynak jövő lapjainkban következendő beszédét említjük) az 
Elnökség Szathmárt szóllitotta fel. S azon csend, és figyelem következék, 
melly K ö l c s e y  szavait kisérni szokta. Neveli ezen figyelmet a szónok 
külső alakzata, mellyen s tar agyán, a lélek, szellem, és azon magába vo
nulás el öntve látszik, mely a léleknek s csak a léleknek élő férfiút ki 
tünteti. Szava lágy, és szelíd, de az irtózásig hatja keresztül a szív re- 
dőit, s borzasztva búzdit, mint egy síron túli hang, kivált midőn keble 
indúlatra melegszik, s ökölbe szorított baljának emeltével tetézi szava 
súlyát, mellynek leg indulatosbb fokát nem heves emelkedés, hanem egy 
rezgő alá szállongás jeleli. — Talán nem hibáztunk midőn egy pár vo
nással festőnk hazánk e tölgy és borostyán koszorús el hiresült dal- és 
szónokának alakját s most imigy szóllott:

K ölcsey: Jól érzem Te[kinte]tes Rendek, hogy ennyi lelkes beszélő 
után felállanom szükség nem vala, de azon tisztelet, mellyel küldőim uta
sítása eránt viseltetni tartozom, parancsolja kinyilatkoztatnom, meny
nyire nem légyek a fő rendi jelen válaszai megelégedve. Ha a 19-ik szá
zad felvilágosodása, ha az országos népesség harmad részének nyugalma 
a fő RR előtt eléggé fontosak nem valának, de az egész ország nyilván 
kijelentett akaratja, a törvénynek szabad kéj szerint történt magyará
zata, a béke pontok meg nem tartása, — oly tárgyak, mik minden hazafi
hoz szokatlan érdekkel szóllanak; s ugvan azért nem lehet fájdalom nél 
kül szemlélnünk, hogy a fő RR ily fontos tárgyat egyoldalulag vettek, 
hogy azt agy látszatnak tekinteni, mint felekezeti ügyet, holott ennél a 
nemzetet közönségesben érdeklő kérdés nehezen foroghat fel. Igen is 
TeTkintejtes RR a sérelmekkel, mikre a fő RR e részvét nélküli választ 
adták, a törvény szentsége, a békekötések ereje, a törvényhatóságok 
tekintete, s az országgyűlési tanácskozások egész jövendője vétetett 
kérdésbe.

Nemzet hozta a törvényt, s kötelessége is azt oltalmazni, vér ömlött 
a béke kötésekért, s azokat elődeink iránti hálátlanság, s merném mon
dani vér árulás vétke nélkül semmivé tétetni nem hagyhatjuk, s midőn 
a törvényhatóságok hasonlatlan többsége az ügyet kivitatni kívánja, mi 
lészen, ha a nemzeti óhajtás kevesek ellenkezése által sikeretlené téte
tik? De“-1 mi lészen az úton országgyűlési tanátskozásainkból is? Mert ime 
most izenetünk felvétele egy hosszú hónapig halasztatott,14 s jól látják a 
tettes RR, hogy hasonló halasztásokkal legforróbb, legigazságosabb, a 
törvényben legmélyebb gyökerezett kivánataink is egész az országgyű
lés végéig vagy örökre is elmellőztethctnek, s ily hosszú halasztás után 
végezetre is mit tettek a M[éltó]ságos Fő RR — nem egy száraz okokat 
fel nem hozó válasszal adák e tudtunkra, miképen várnunk semmit nem 
lehet? ezt kívánja e a két tábla közti tanácskozás természete? ezt hozza 
e magával a tekintet, mit a nemzet, melynek képét viseljük, bizonyosan

a ) Innen Kölcsey beszéde végéig idegen írás, ugyanaz, mint a 2 2 8 . 1., c )  jegyzet.
14 E miatt naplójában ismételten panaszkodott Kölcsey s most harmadszor 

indítványozza, hogy a halasztást vessék a felsőtábla szemére. (VII. k. 235. 1.)
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érdemlett? Ez Te[kinte]tes Rek lenézés, ez magyarul mondva megvetés, 
s mi megvetést a képviselői táblán nem szenvedhetünk, a nélkül hogy 
küldőink ellen bűnt ne követnénk el.

Azért mind ezeket óhajtóm a Fő RRnek nyilván megiratni, s meg- 
iratni hogy mi puszta szavakra meggyőződésünktől és utasításainktól el 
nem állhatunk s annyival inkáb nem álhatunk, mert akkor mikor egy 
nagy nemzetnél már a zsidó nép emancipatiójárol van kérdés,15 magun
kat egész Europa szemei előtt sötétségi elvek gyanújába nem ejthetjük. 
Egyébként is nékünk híven kell maradni azon nemes lelki nyilatkozások
hoz, miket ez ügyre nézve kerületi s országos üléseinkben a képviselői 
test catholicus tagjai, haza és emberszeretet a magas műveltség által ve
zetve, egymással vetekedvén tettenek, s valóban ha a Fő Rek egyezé
seket továbbra is megtagadják, nem fogja hinni a maradék hogy a két 
tábla tagjai, ugyanazon idő, ugyan azon világosságterjesztő század em
berei valának.

De talán meggondolják magokat s meggondolják, miképpen oly ügy 
forog vitatás alatt, mely bár most elnvomatik, előb utób maga magát 
fogja kivívni. így leszen Tekintetes] Rek! mert ha eléb nem, a mi sír
jainkban s az előttünk elhunyt küzdők sírjaikon támad fel a kérlelhet- 
len Nemesis, és kíméletlen igazsággal fogja számon kérni 300 esztendők 
könnyeit, fogja számon kérni milliomok feldúlt nyugalmát; a sirig üldö
zött ősznek véghörgését s a gyermekeitől megfosztott anyának j'ajait; 
és számon fog kérni minden csep vért, mely a Bétsi és Lintzi béke- 
ségekért magyar kebelből kiömlött. Nem is történhet ez másképen! mert 
negyedtfél millióm kérelme nem puszta kérelem; a törvény sérelméért 
felszólamló nemzet kivánata, nem puszta kívánat, mely mint epedő 
leányka sóhajtása a legelső szellőben nyom nélkül enyészen el. — Azom- 
ban az óra még nem folyt le, még nyugalomban fekszik előttök a jelen 
és jövendő, — még a választás szabad!16

(A folytatás következni fog.)17 Az ülés resultatuma az lett hogy egye
dül: Ungh, Torna, Trencsin, Arad, Torontál, Szepes Szala és Heves Vár
megyék nyilatkozván a tárgy érdemének pontonkénti felvételére, igen 
nevezetes többséggel, csak általános felelet határoztatott oly módon, 
a mint azt több követek előterjesztették.

A munka Desőffv kerületi jegyzőre bízatott.18
Május 22-ike ismét nagyon nevezetes nap volt. E napi kerületi ülés

ben Somsich ismételé már minap említett indítványát16 a béke bírák iránt, 
s hogy a helységbeli elöljáróknak, a bátorság, csend és határbeli károk 
eltávoztatására jus, határ, sőt kötelesség adassék. Számos követ urak 
lelkesen pártolák, némellyek küldötséget is kívántak ezen kötelesség 
részletes kidolgozására. A tárgy érdemének ellene úgy mondván senki 
sem szóllott, hanem annak felvételét a többség 19 megye ellen maga 
idejére halasztotta. — Következett .az Úri szék kérdése, itt minden 
vitatás el mellőzésével szavaztatott. — 1-ör: Ezen kérdésre, maradjon e 
ez Úri szék vagy általánosan eltörültessék, — csak Bars, Nógrád,

15 A  zsidók teljes egyenjogúságát Franciaország és Dánia 1814-ben mondotta 
ki, Poroszország pedig 1812-ben valósította meg az emancipációt. A  Napólcon-i 
háborúk után ismét korlátozások következtek, amelyeket elhárítva, Württemberg 
1828-ban, Hessen 1833-ban emancipálta őket.

18 V. ö. Kölcsey, VI. k. 118. s köv. 1.
17 L. 402. 1.
18 V. ö. Kölcsey, VII. k. 234. s köv. 1.
10 Az indítványt május 14-én tette. V. ö. 388. 1.

-0 K(VsuVh: Orszáffffy&lés‘i tudósítások I.
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Somogy, Csanád, Temes vármegyék, s a Jász Kun, Hajdú kerületek 
voxoltak általános eltörlésre. — Ellenben ia 2-ik kérdésre, váljon a földes 
úr és jobbágy közötti viszonyokból eredő kérdéseket az Úri szék fogja e 
ítélni? 19 megye Horvát Ország, és a Clerus ellen 26 megye, a szabad 
kerületek és a K[irályi] Városok azt határozták hogy nem!! Négy 
megye nem volt jelen — hármat közüle a nemhez számolni lehet.20

45.

a)
1833 május 21, 23 

Kerületi ülések.
Tárgy: A vallásos izenet tárgyában tartott néhány kiemelkedő beszéd.

A negyedik izenet szövegének megvitatása.

b )
1833 május 22, 24 

Kerületi ülések.
Tárgy: A z Urbariale. A község elöljáróinak jogköre. A békebíráskodás.

Az uriszék hatásköre.

a)
(Folytatása a 21-ik Májusi Kerületi ülésnek.)
Gr. Andrássy után M a r c z i b á n y i  szóllott hasonló értelemben, s mint

hogy jelen szerkezetünkben országos végzésre csak ugyan mind a két 
táblának egyetértése megkivántatik, ennek lehető eszközlése tekinteté
ből, a tárgy érdemét pontonként újabb vitatás alá vétetni annyival is 
inkább kívánja, mivel a száraz ragaszkodás, csak hasonlónak ismételé- 
sét szülné. —- Ellenben

Balogh: Igaz ugyan hogy a fő RRnek száraz, semmit nem bizonyító, 
s mindent megtagadó válaszokra lehetne azon regula szerint per quam 
quaestionem interrogatus fueris, per illam respondeas egyszerűn is felel
nünk hogy a sok semmi által meggyőződésünktől el nem téríttetünk, 
de miután a Fő RR az öt, hat heti censurát (minthogy nekünk ennyi 
ideig nem feleltek) országos tanácskozásokba is bé akarják hozni, annak 
meg mutatására hogy ezen censuralis időszakot a tárgy feletti elmél
kedések között töltöttük, kívánom hogy az előttünk lévő izenetre sans 
gene energice feleljünk ily formán: 1-ör a szokásra való hivatkozásra: 
hogy kezdeményi jogunk gyakorlását már ezen országgyűlése ajatt is 
több tárgyakban el ösmérték, >—· hogy nem mi, hanem ők állottak el a 
szokástol, midőn izenetünket pontonként nem vették tanácskozásba, és 
igy ő reájok illik azon köz mondás: a ki másnak vermet ás. s a t. 2-or 
azon állításukat, hogy kívánságunk ellenkezik a törvényei, már minap 
meg czáfoltuk, de én egyéb iránt is ugv tartom, csak azon törvény jó, 
melly a kor kivániatinak meg felel, s azt az időhöz, és körülményekhez 
alkalmazva módosítani, a bölcs előre látó törvényhozásnak kötelessége, 
mellvet ha nem teljesít a legislatio, majd hoz magának az idő szelleme

20 A május 22-i kerületi illésről olv. részletesebben 409. s köv. 1.
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törvényt. 3-or bölcs előrelátást emlegetnek a fő RR.1 Tisztelem én őket 
mind egész tömegben, mind egyenként is, de hogy nagyobb előrelátó 
bölcseséggel bírnának, mint a Te[kinte]tes RR, azt ugyan soha el nem ös- 
merem. A lélekisméret szabadsága, múlhatatlan feltétele a polgári szabad
ságnak is, hol az nincs, onnan számkivetve van a teljes bátorság, és bol
dogság, vagy legalább mulékony ideig létez. Ha tehát ezt ia fő RR előre 
látni nem akarják, kit illet az említett ellenvetés, nem feszegetem, de 
annyit tudok hogy ily szemrehányást tehet egy professor a maga tanít
ványának, de törvényhozó test egyik részének a másik rész nem. Min
dennek, és igy a türelemnek is van határa, elég hoszú türelem volt az, 
melly a béke kötések megtörését azon békekötések óta szenvedte, ideje 
már hogy megszüntessük. Nem vagyok én azon véleményben hogy külön 
felírásra fakadjunk, sőt azt tartom, ha százszor felelnek a fő RR, mi 
százszor válaszoljunk, legalább kifejlődik a közvélemény mellynek 
hatalma reá fogja kénszeritni a fő RRket arra, a mire önként reá állani 
nem akarnak. Feleljünk tehát általánosan, hanem energice, s írjuk meg 
azt is, hogy ezentúl öt hetekig válaszokat ne tartóztassák. —· Hasonló 
értelemben szóll

P échy ki a k öz v é lem én y  k én szer ité se  fe lő l o ly  v é lem én y b en  van, 
h ogy  e ljö n  azon  id ő  is, m id őn  a sta tu s v a g y o n a  od a  fog  ford ita tn i a 
hová kell. A külön  fe lírá st in co n stitu tio n a lis  e lvn ek  tartaná, had fe j
lőd jék  a tárgy, legalább  m eg  lá tja  a haza, a n agy  k ö zö n ség , ho l v o lt az 
akadály . A b ö lcs e lőre lá tá s em le g e té sé t sz in té n  szem reh án yásn ak  vesz i, 
s  úgy  tartja  h o g y  a RR táb lá ja  szem e  fé n y é t  m ég  soh a  el nem  v e sz te tte , 
m o st is o ly  e lv e k e t  á llít fe l, m e lly ek e t csak  az nem  fogad  el, k it ön  
haszon , s nem  a tö r v é n y e ssé g  le lk e s ít , —  e llen b en  az v a ló sá g o s je le  a 
hom álynak , m id őn  va lak i a tö rv én y  b etű jén  túl akarja a v ég reh a jtó  
hata lm at terjeszten i.

N ovak: Bihar lelkes követének előterjesztésére hallott feleletekre 
azt jegyzi meg, hogy koránt sem oda czélozott, mintha nállunk is ha
sonló üldöztetések lennének, hanem csak annak meg mutatására, hogy 
minden megszorítás, minden üldözés viszatorlást szüli. Ő még egyet 
tesz hozá: Mi előzte meg Angliában a politicus reform kérdését? az 
irlandusok emancipatio ja,2 — igy kell annak történni mindenüt. Mi előt
tünk is ha bár nem reform is, de terjedékeny organisatio áll, s ennek 
előzvényéül czélirányosbat nem tehetünk, mintha a vallásos sérelmeket 
orvosoljuk, s hogy vagymak, még pedig tetemes sérelmek vágynak, maga 
a tárgy mutatja. Kölcsönös capacitatioban áll a diaetalis tractatusok 
lelke s igy okokra puszta elvetései felelő izenct következésében, a tárgy 
velejét újólag vitatásba venni nem lehet. Azt mondják a fő RR hogy 
elveinket el nem fogadják, meg kell nekik Írni, adják okát miért nem 
fogadják el.

JeK'Elfalusy, és H krtelendy utasításaik következésében ponton
kénti felvételre voxolnak, —· úgy Aczéi. is ki a 26-ik czikelyt csak ugyan

1 Válaszukban a főrendek utaltak előző két üzenetükre, amelyekben már 
elmondták, hogy milyen a gravamenek összeírásának szokása és az érvényes tör 
vények rendelkezése, „mit javall továbbá c részben a törvényhozó testnek előre 
látó gondossága?“ {hatok. I. k. 225. 1.)

2 O’Connel és a liberálisok követelésére az angol kormánynak heves viták 
után sikerült a parlamentben megszavaztatni az emancipációról szóló bilit, ame
lyet IV. György 1829. ápr. 13-án szentesített. A törvény a parlament mindkét 
házát és a hivatalok túlnyomó részét szabaddá tette a katolikus írek előtt.

26*
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sarkalatosnak tekinti, s hiszi hogy a protestáns hazafiak semmit sem 
kívánnak, a mi törvénybe ütközik, — közelíteni kell a fő RRhez, mert 
a velők való tökéletes egyetértés nélkül a köz jót eszközölni nem lehet. 
—  H ertelkndy úgy vélekedik, hogy ha a fő RR nem capacitálnak min
ket, igyekezzünk mi őket capacitálni, talán kívánják, és szükségük is 
van reá. Egy követ úr oly formán szóllott hogy nyissuk fel szemeinket, 
de midőn a status vagyonáról is szóllott, meg valja, nagyon is felnyitja 
szemeinket, mert kimutatja hová vág a törekvés végső czélja. Nem árt 
a pontonkénti föl vétel, ha a többség meg marad előbbi véleményében, 
úgy is megáll a javallat, az ellenkező utasítást kapott követeknek pedig 
út nyittatik véleményük elő adására.

P alógzy: Mentői szentebbek előttem azon kötelességek, mellyeket 
küldőim e tárgyban is előmbe irtanak, mentői fényesebb resultatumokat 
vártam azon felséges egyetértéstől, és nagylelkűségtől, mellyel a statu
sok táblája magát a vallásbeli tárgyban is kitündököltette, annál kén- 
telenébb vagyok kimondani hogy midőn a fő RR viszon izenetét elő
ször megolvastam, az életnek azon szomorú pillanatjaiba láttam maga
mat helyheztetve lenni, mellyekben azt lehet elmondani: Curae leves 
loquuntur, ingentes stupent Nemcsak egy oldalról fájdalmas ez, Tfekin- 
tetes] RR, sokkal meszebb vág, mint az előttem szóllók megérdeklet- 
ték. Olvassuk meg bár azon izenetet, s látni fogjuk, hogy a fő RR nem 
csak a Statusok táblájának ama felséges jusát, a kezdeményi just ráz- 
kódtatják meg, hanem midőn azt emlegetik hogy enyi, vagy amannyi 
just lehet törvény által a protestánsoknak adni, most akarják törvény- 
hozás utján elérni, hogy a protestánsok jussainak minden elébbi talp 
kövét is, még pedig ép a törvényhozás utján el döntsék. Avagy ma szü 
letett e legelébb a protestáns vallás, ma hullottak e le legelébb a levegő
ből 3 millió protestánsok, hogy arról kelljen beszélleni, minémü s 
mennyi jusokat kapjanak. Nem az itt a statusok táblája nagy lelkű ipar
kodásának tárgya, hanem az a czél és akarat hogy visza adattassanak 
a protestánsoknak mind azon jusok, és szabadságok, mellyek a bécsi 
és linczi békekötések ellenére tölők igazságtalanúl elragadtattak. Azt 
mondják a fő RR hogy eddigi kinyilatkoztatások részint a törvény lei
kéből mentetett, részint azokkal öszehangzólag alkalmaztatott egy biz
tos talpkőre. De ki bízta a törvény magyarázatát a fő RRre? a haza 
valósággal nem — mert van ez előtt két gyászos példa már most is arra, 
hogy csak a nisi és possint két szavacskáknak is minő értelmet tud adni 
a Casuistica Philologia,3 ha bizonyos Exegeték avatkoznak a törvénynek 
reájok nem bízott magyarázatába. Nincs itt hasonlóra szükség, vilá
gosak a békekötések mint a tükör, mellybe csak az nem lát, a ki sze
mét önként be húnja. — Azt is mondják a fő RR hogy váratlan volt 
előttök, hogy a KK és RR javallataikat el nem fogadván, velők egye 
ségre nem léptének, de hogy lehetne ott egyeségnek helye, hol az aján 
lás pontjai sokkal siralmasabbak, s veszedelmesebbek, mint azon külön
ben keserves szenvedési állapot, melly ép most szándékoztatik orvosol 
tatni Ha törvénybe menne, mit a fő RR kívánnak, hogy a reversalisok 
a múltra nézve törvényes kötelező erővel bírjanak, ha a hatheti censura 
törvény által fogadodna el, ha mind azok törvénybe jönnének, mik a 
vegyes házasságok és recopulatio tárgyában kívántainak, nem íorgatat

3 Az 1791. évi 26. te. 15. § a vegyes házasságból származó gyermekek neve
léséről szólva mondja „nonnisi proles masculae patris religionem sequi possint“. 
Az ehhez fűződő vitákat olv. 262., 26.1., 265., 269., 279. 1.
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nának e fel fenekestül a béke kötések, s a protestánsok nem jutnának 
e törvényhozás utján siralmasabb állapotra annál, mellyben valaha a 
legnyomorúságosb időkben is voltának? —· Mondják végezetre a fő RR 
hogy amiben lehetett, jó békesség tekintetéből meg egyeztek, s többre 
nem terjeszkedhetnek. — Miből áll ezen meg egyezés? abból hogy a 
tanuló ifiak a külföldi oskolákat meglátogathassák? ezt a törvény eddig 
is megengedte. — Abból hogy halálunk után egy temetőbe temetkez
hessünk? t— a síron túl nincs vallásbeli különbség, sőt vallásra sincs 
szükség. —- Abból hogy az Ezeredeknél Protestáns Papok is legyenek? 
ez különös nagy tekintetet nem érdemel. — S hol vágynak a dolognak 
nagyobb, mélységesebb pontjai? Egyébiránt ha hogy a fő RR mint 
mondják, jó békesség tekintetéből már sokban megegyeztek, ezt úgy 
hiszem philantropiábol cselekedték, a philantropia szép virtus az ember
ben, de csak a személyességtől füg, s minden esetre csak emberi indulat. 
A törvényhozó szivéből számkivetve kell lenni az úgy nevezett emberi 
indulatoknak, nincs abban sem szeretetnek, sem gyülölségnek, sem párt
fogásnak, sem üldözésnek helye, a törvényhozónak jelszava csak a 
törvény, csak az igazság lehet. E jelen tárgyban is tehát csak azon 
két felséges szózatra kell hallgatnia, hogy a) a nemzetek törvénye 
ezt kiáltja: pacta sunt servanda, b) a keresztény vallás szelíd szó
zata igy hangzik: szeresd felebarátodat, mint fennen magadat. — 
Én egy átaljában nem hajolhatok azon javalatra, hogy előbbi izenc- 
tünket pontról pontra hányjuk, vessük meg, s igyekezzünk a fő RRkel 
ősze egyesülni, nem hajolhatok pedig annál fogva, mivel ezen módot a 
statusok táblája törvényes méltóságával ősze ütközőnek hiszem, mert 
midőn a fő RR semmi ellenokokat sem hoznak fel izenetünk indító 
okaira, kereken tagadom azt, hogy a RR táblája cselekedettel lenne 
kéntelen megismérni, hogy előbbi izenetét perfunctorie dolgozta ki. — 
Egyébiránt adandó feleletünk érdemére, és szerkeztetésére nézve Bars 
és Nógrád vármegyékhez csatolom magamat.

D ókus jelentvén hogy küldői a RR előbbi izenetéhez ismételve ki 
adott utasításaiknál fogva, mindenekben erősen ragaszkodnak, s hogy 
ezen tárgyat soha sem tekintették egyoldalú vallásos sérelemnek, hanem 
mindenkoron a békekötéseken, s igy alapos sarkalatos törvényeken 
ejtett sérelemnek nézték, az előtte szóllók értelmében, általános fele
letre és ragaszkodásra adja szavát. — így

Szinyei is — ki azon ellenvetésre hogy más tárgyban is elállottak 
már a RR előbbi véleményektől, azt feleli, hogy ha ez történt is, történt 
a rescriptumban, vagy a fő RR izenetében felhozott okoknál fogva, — 
de simplex tagadásra minden ok nélkül soha sem állottak el, el sem is 
álhatnak, i— Hasonló értelemben szóllanak G r . L a M otte, Z meskáll k i 
a fő RR izenetét veto formában adott feleletnek nevezi, —  K lauzál 
ki egyszersmind fájdalmát jelenti az 5 hetekig való függésben tartás 
felet, tanúi a RR, minő káros következéseket szült ez a tanácskozásikra 
nézve. Megyéjének nincs vallásbeli sérelme, de azért utasítást adott, 
hogy minden sérelmek orvosoltassanak. Egyetértés kell a köz jónak 
eszközléséhez, felszóllitja a RRket ne szakadozzanak, fogjanak kezet, 
s igyekezzenek helyre hozni azon egyetértést, mellyet megzavarva fáj
dalommal szemlél.

M ajtiiényi (Honth): A fő  RRket mindég bölcs, előre látó táblának 
találta, különösen a miatt, mivel el tudta találni, mikor kell engedni, 
valahányszor látták a köz véleményt, s nem csak a Rendekét, de a 
Hazáját, melly csak ugyan kinek kinek imponál, s jó is hogy imponál,
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mindannyiszor engedtenek. A dolog jelen állásában lehetetlen kikerülni, 
hogy a két tábla viszonyairól szó ne történjék. A főRR még azon alak
ban vannak, midőn minden nemes személyesen ment az országgyűlé
sére, mi most sok ezereknek képeit viseljük. Egyenlő voxot praetendálni 
képtelenség lenne. Ha mi minden felhozott ok nélkül végzésünket fel
forgatnék, ez következése lenne ugyan azon lépésnek, midőn a Diarii 
eztractustol,4 5 minden ok nélkül el állottunk, de ha már egyszer azt tet
tük, legalább töbször hasonlót ne tegyünk. írjuk meg a fő RRnek, hogy 
előbbi elhatározásunk mellett maradunk, s hogy vegyék ezt úgy mint 
midőn az egész haza, egy kisebb részhez szóll, azon haza, mellynek 
szavát meg vetni jele lenne annak, mit izenetökbe szemünkre vetni 
látszatnak.

B. P rf.nyi elsőben is sem a jus publicum m al sem a diaetalis tracta- 
tussal nem lá tja  m egegyezőnek, a válasznak 5 hétig le tt el halasztását, 
s  valam int ezt, úgy azt is hogy m éltónak se ta r to ttá k  okokkal felelni, a 
válaszban meg ütni kívánja. A  tárgyat pedig nem  veheti úgy, m int egy 
vagy más felekezet ügyét, s úgy lépvén ide, m int csupa hazafi, m inden 
részrehajlást félretéve, az előbbi elvekhez szorosan ragaszkodik.

Somsicm hasonló értelemben, s az 5 hetes elhalasztást vétónak ne
vezve szóllván, fájdalommal hallotta, hogy országunkat némellyek töké
letesen önkény alatt nyögő hazának mint festették. — Somogy nincs 
oly önkény alá vetett állapotban, de ő nem innen, hanem a törvény 
leikéből, az előrehaladott kor szelíd kivánatibol, ragaszkodik az előbbi 
izenethez, kívánja mindazáltal hogy simán feleljenek a RR.

P á z m á n d y : A fő RR jelen izenetében valóságos mását látja az e 
tárgybeli első izenetnek, — akkor azt mondották hogy törvény és szo
kás ellen cselekszünk,3 most hozá teszik hogy a bölcs előrelátással is 
ellenkezünk, akkor fel venni nem akarták, most okát nem adják a félre- 
vetésnek. Ez ellenkezik a tractatus természetével. Mi lenne belőle, ha 
egyik fél azt mondaná, mi benneteket ciapacitálni nem akarunk, ha nem 
kívánjuk hogy tegyétek azt, a mit mi akarunk. Hogy férne meg méltó
ságunkkal az hogy mivel ők nem győződnek meg a mi véleményünk 
igazsága felől, mi minden ok, minden czáfölás nélkül változtassuk meg
győződésünket. Szokásba vették már úgy is a fő RR azt felelni, hogy 
meg nem egyezünk, de nem hátráltatjuk, mondják azt most is. Ellen
kező esetre mit fogunk tenni, abba ereszkedni nem akarok, ha előre 
ki mutatjuk a végső szegletet, minden gradatio nélkül belé szorítanak. 
Kérem a RRket hogy egy részen nyerjünk valamit, ne tegyünk semmit 
melly polgári jusainkat sértené, én ezeket a vallásbeli szabadságnak 
feláldozni nem akarom, ha szenvedni kell valamellyiknek, szenvedjen 
inkább a vallásbeli szabadság, mert a polgári jusoknak teljes épségben 
fentartása emeztet okvetetlen eszközölni fogja. Vessünk véget mi hama- 
rébb, mert az egész dolog mindnyájunkat paroximusban tart.

Az általános felelet mellet szóllottiak még
V ásárhelyi, k i p éld áb a  hozá  h o g y  a v a llá sb e li szab ad ságn ak  nem  

lé t té  o k o zá  azt is. h o g y  egy  v ilág  rész k iv iv á n  szab ad ságát, 60 év ek  alatt  
p éldátlan  seb es  h a lad ássa l a v irágzásn ak  m agas fokára ju to tt. K övessü k  
ezt, s ha  10 m illió  po lgártársa in k  egyesü ln ek , hazánk  szab ad sága  b iz to 
s ítv a  lesz .

4 A naplókönyvi kivonatról olv. 391. 1.
5 Iratok, I. k. 111. 1.
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K otsi H orváth: Ha pontonként be mennénk, bátran kimondom 
meggyőződésemet, hogy magunkat meg alacsonyitanánk, — mit tenne 
az egyebet, mint megváltani, hogy bár ellen okokat nem hallottunk, még 
is nézzük meg, hol hibáztunk, ezen szennyet soha le nem mosnánk, ha 
bár szorul szóra meg maradnánk is előbbi véleményünkben. Én infalli- 
bilisnek senkit sem tartok, s ha okokat hoznak fel a fő RR, kötelessé
günk azokat megfontolni, de ha ok nélkül való puszta megtagadó ize- 
netre újabb vitatásba megyünk, elösmerjük hogy van egy feljebb való 
törvényhozó hatalom, melly mint a praeceptor a gyermeknek, úgy 
parancsol a T[ekintetes] RRnek.

BENcsiKnek len n én ek  é szrev é te le i, ha p o n to n k én t v é te tn é k  fel az 
izen et, m ert kü ldői a sére lm ek et u gyan  orv o so ln i k íván ják , m indazálta l 
a p ostu latum okba m eg n em  egyezn ek . De ő ú gy  h isz i m é ltó sá g  sérelm e  
nélkül p o n to n k én t fe lven n i n em  leh et.

Jármy nem valhatja Szabolcsot oly boldognak, mint a Somogyi 
követ festette tulajdon megyéjét, mert nálla a vallás miatt rablánczok 
csörögtek.

Végre Komlósy, Torkos, Justh és Bárczay (Abaúj). A pontonkénti 
fel vételre pedig: Sz. Horváth, és Dobóczky. Ütoljára pedig így szóllott:

Lonovics: Azon kérdésbe nem ereszkedem, pontonként kell e vagy 
nem a tárgy érdemét fölvenni. Én csak némellyek észrevételeire felelek. 
Marmaros követe, a Püspök urakra nézve a szeretet törvényeire hivat
kozott, ezt ők is tulajdon azon kútfőből merítik, de azon törvény meg
kívánja hogy midőn az egyik félt védjük, a másik jusait megkíméljük. 
Hallottam én tökéletes egyenlőséget emlegettetni, mit értenek ez alatt? 
meg nem határozhatom ugyan, mind azáltal úgy hiszem: vagyonbeli 
egyenlőséget érteni nem lehet, ez még Franczia Országban, s még a 
revolutio alatt sem volt, mert az Alsatiai protestáns egyház javai akko
ron is tiszteletben tartattak, csak jusok egyenlőségéről van s lehet tehá*· 
szó, ebben áll az Franczia Országban is, pedig ott nincs egyébb azon 
ép oly hiában való, mint nevetséges elsőségnél, hogy a Catholica vallás 
a többség vallása. Miben áll minálunk a jusoknak ezen egyenlősége? 
a vallásnak szabad gyakorlásában, még pedig a 26-ik czikely szerint 
örökre szabad gyakorlásában. Nem tekintek én a törvényhozásban sen
kit, mint egy vagy más felekezet tagját, hanem úgy tartom, hogy a val
lást, midőn az törvény által bé van véve, legyen bár az a Hindúk val
lása is, tiszteletben kell tartani. Ezen jusa meg van tehát a Catholica 
vallásnak is, már pedig a második házasságra léphetést illető pontban 
•a Catholica vallás nem csak subordináltatik de épen elidáltatik. (Ezt 
bővebben fejtegeti s azon statisticus adatot említi hogy az Egri megyé
ben 960 vegyes házasság van.) Vannak oly sérelmek, mellyekbe én is 
megegyezek, a fő RR is megegyeztek, s már csak ezeknek orvoslásából 
is igen nagy a nyereség, mellyet nagyobbnak el nem érhetése miatt 
félre vetni káros lenne. Áldást mondok én is Anglia nagy férfiairia, mint 
a Bihari követ, kik a századokig elnyomott, földre tiport Catholicuso- 
kat emancipálták, de ha megfontolom, mily lealacsonyító feltételekhez 
kötötték azon nagy férfiak az emancipatiót, ily szahaditást senkinek 
sem kívánok.

Pest követe némi homályt emlegetett, s jónak látta fenyegetődzni, 
hogy a Status jövedelmei oda fognak forditatni, a hová kell. Az elsőt 
a mi illeti: hivatkozom az évrajzokra, s bátran merem mondani, a kard
forgatás durva századjaiban egyedül az Egyházi rend (mellyet talán 
érthetett követ úr) tartotta fenn a felvilágosodás csillámját, most is az



4 0 8 1 8 3 3  m á j u s  21 — 23 .  k e r ü l e t i  ü l é s e k

ország nagyrészét ő neveli, legtöbb oskolát ő alapított. A status javára 
nézve csak azt mondom, az már meg van mutatva, hogy az egyházi 
Rend jószágait oly kevéssé lehet venni status javának, mint az érde
mes követ űrét.

P échy: Fel áll, és szóllani akar. Zugás i— rendre! rendre!! s  miután 
még a renden következett Thuróczi s Abauji követek voxaikat adták, 
az elölülő Rumcs ki jelenti hogy igen nevezetes a többség arra hogy 
csak általánosan válaszoltassék a fő RR, — s az ülés eloszlott."

Majus 23-án a voltak előlülése alatt rostálás alá vétetett, a most 
le irtt végzéshez képest Desőffy kerületi jegyző által készített 4-ik ize· 
net a vallás tárgyában. Némelly csekélyebb érdekű vitatások után, kevés 
szó változtatással úgyszólván egészen helyben hagyatott, csupán azon 
ujobban is síkra került kérdés vitattatott, van e a fő RRnek hatalmok
ban, a statusok által megküldött izenet felvételét hoszabb ideig el 
halasztani, —■ ezt a kerületi jegyző csak intercalariter ütötte meg ily 
formán: „huzamosabb idő után" t. i. érkezett válasz.

D eák ezt elegendőnek teljeséggel nem találván óvást kívánt tétetni, 
s ez iránt javalatot is olvasott. — Mire

N agy nem akarná ez által megigérni, hogy a RR mindég rögtön 
felveendik a fő RR izenetjeit. Voltak a múlt gyűlések alatt esetek, 
midőn más fontos tanácskozások, vagy egyébb tekintetek miatt el ma
radott a tüsténti felvétel. Azért kívánná hogy azon említés csak néhány 
epithetumok által tétessék a huzamos szó után például: szokatlan, a köz 
értekezést hátráltató s é f .  De B őthy több figyelemre méltónak látja a 
tárgyat, mintsem hogy egy két szóval kellessék azt érinteni. Ha szabad 
hat hétre fére vetni izeneteinket, miért ne szabadna hat hónapokra, 
évekre s ha ez divatba jő, vége az ország gyűléseknek. A Zalai indít
ványból csak a felvétel ígéretét kihagyatni kívánja, többnyire egészen 
elfogadható s dictáltassék.

P ázm ándy: Azt kivánjia izenni, hogy más ilyes esetben a RR sem 
küldenek izenetet a fő RRhez. — De ez általánosan el nem fogadtatott, 
mivel máskép a törvényhozás erőművének kereke megakadna.

MAJTHÉNYr (Bars) figyelmezteti a RRket, hogy ezen óvás által nem 
annyira a fő RRnek, mint inkább ő cs. kir. fő Herczegségériek tulaj
donitatnék az elhalasztás, kinek számtalan érdemei legnagyobb kímé
lést kívánnak. Az ebből következett vitatásokban, a hol minden kifeje
zés azon határnélküli tiszteletet bizonyitá mellyel az Ország Rendei 
Ö cs. Kir. fő Herczegségéhez viseltetnek, a legtöbb szónokok a jusok- 
hoz ragaszkodást kívánták.

B oksiczky, ki a Nádor legforób tisztelői közé számítja magát, még 
is Zalának indítványát pártolja, ö  a dologban többet lát, mint tán a 
RR nagyobb része. Noha nálunk van az initiativa, még is azt választják 
a fő RR a mi nekiek tetszik. így tehát csak az kerülne elő, mi a kor
mánynak tetszenék, mert vajmi gyenge minister volna, ki ezen körül- 
állást hasznára nem tudná fordítni. így tehát az ország jusait tárgvazó 
indítványokból soha sem lenne országos végzés. Sopronnak állítását 
illetőleg, hogy tóbször halasztatott a fő RR. izenete, a szónok három 
diéta alatti tapasztalásában esetre nem talál. Azért egyenesen meg kell 
izenni, hogy előfordulandó hasonló esetben mi nem veszünk fel semmi 
uj tárgyat, mig az által küldött felől nem tanácskoznak a fő RR, követ-

6 V. ö Kölcsey, VII. k. 234. s köv. 1.
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kezéséről pedig ők felelendnek. Tartozunk ezen óvással küldőinknek, 
hazánknak, maradékinknak.

Miután P échy azon véleményét nyilatkoztatá, hogy nem annyira a 
praesidium, mint inkább a fő RR hátrálták a fölvételt, mert lehetett 
volna megkérni a Nádort hogy vegye fel a tárgyat, de magok örömest 
halasztották, — N agy a következendő hozá tételt javai: „Végre az e 
tárgyban által küldött minapi izenetnek hoszasabb elhalasztására, és 
más tárgynak közbe vetésével való félretételére nézve egyedül azt kíván
ják a KK és RR megjegyezni hogy ez valamint az eddigi szokással meg 
nem egyez ugv a kölcsönös értekezést nem csak véghetetlen hátrálná, 
sőt viszonozva azt tökéletesen meg is szüntetné, s azzal a törvényhozás 
jusát sarkából ki fordítaná“.7

Hoszabb vitatások után, valyon Zala vagy Sopron indítványa fogad
tassák e el, ez utolsó mellett maradott a többség s az az egyébként 
helybehagyott izenethez bérekesztésül hozá ragasztatott.8

b)
Május 22-ikén mint már múlt levelünkben is meg irtuk,9 az Úrbéri 

munka folytattatok. — Kezdetben mindjárt szóllott
Somsich: Midőn múlt napokban azon indítványt tévé,10 hogy a falusi 

községek elöljárói azon igazzal, sőt kötelességgel felruháztassanak, hogy 
a belső csend, s bátorság ellen való vétkeseket, úgy a határokban kész 
akarva, s gondatlanság által kártevőket itéletjeik után megbüntethes
sék, továbbá a helybeli lakósok között eredhető mind olyan perekre 
nézve, mellyekbe közvetetlenül a földes úr bé nem foly, mi előtt rendes 
bíróság előtt kezdetbe vétetnének, a helység elöljárói mint béke bírák 
barátságos egyeség eszközlését megpróbálni tartozzanak, s mind ezt a 
helységek belső szerkeztetéséről szólló 6-ik törvényezikelyhez egy újabb 
§-ba foglalni kívánta, — ezen indítványok belső érdeme ellen ugyan 
senki sem szóllott, hanem némellyek azokat más helyre halasztatni 
vélték, viszont észrevételeit akkoron elő nem adhatván, azt most teszi. 
— Nem vala szándéka most azon rendszabásokrol szollani, mellyek a 
csend, s bátorság fentartása, s károk elhárítása eránt akár törvény, akár 
törvényhatóságok statútumai által hozatni fognak, nem is akarta a ren
des bíróságnak tárgyát illetni, egyedül azt óhajtotta, hogy a helységek 
belső szerkezetéről hozatván törvény, ezen alkalommal az is kifejez
tessék, hogy a helység elöljáróinak jusok s kötelességök legyen ily 
forma rendeléseket életre hozni, végre hajtani, hogy pedig ez a hely
ségek belső szerkeztetéséhez tartozik, annál bizonyosbb, mivel csak ily 
forma rendelések végre hajtása által lehet a belső csendet, s jó rendet 
fel tartani. Meg emiiti a szónok, hogy ha a tűz rend álthágói és kár
tevők megbüntetése véget, magistratualis tiszthez, vagy uriasághoz kell 
folyamodni, kik vagy távol laknak, vagy tüstént visgálni, ítélni, s végre 
hajtani idejük, és kedvök hibádzik, a panaszolkodó gyakran a kisebb 
kárt csak nagyobb idő vesztéssel kéntelen pótolni, s véget mégsem ér. 
Compossessoratusban pedig jobbágyira, s cselédire nézve a helység elől 
járóinak hatását minden úr gátolja. Azon ellenvetésre hogy vannak

7 Iratok, I. k. 237. 1.
8 V. ö. Kölcsey, VII. k. 239. 1.
" L. 401. s köv. 1.
10 Máj. 14-án. (V. ö. 388. 1.)
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ezek iránt majd minden törvényhatóságnak statútumai, meg felel, hogy 
statútumok csak a törvény hijányát pótolják. Törvény és nem statútu
mok által kell constitutionalis országnak igazgatiatni, kivált ahol büntető 
erőről van szó, ennek s i k e r e s  voltára csak törvény adhat elegendő ha
talmat. De sok helyütt nincsenek is statútumok, vagy nincs a ki azokat 
nyomban végrehajtsa. A szónok által javallott mód erre legczélirányo- 
sabb, ez nyugtat és javít, ez eszközli, hogy a rendelések papiroson nem 
maradnak. Más részről bizonyos moralis erőt is fejt ki a községekben, 
mellytől leghasznosabb következéseket várhatni arra nézve is, hogy az 
adózó nép neveltessék, s magiasb polgári czéljához közelíthessen. Fel 
maradván pedig a tisztviselői, vagy uradalmi fő fel vigyázat, az ebéli 
igazak sem csonkitatnak. A békebiróságnak hasznai mindenki előtt 
ösméretesek, azon országokban hol ez szokásban van, a pöröknek fele 
minden kölcség, s idő vesztés nélkül barátságos úton végeztetik, s ez 
által nem csak idő s kölcség kímélés eszközöltetik, de a lakosok közötti 
nyugalom, barátságos indulat, és egyet értés is izmosabb alapokra épül.

D e á k  most is pártolá az indítványt. Különösen a békebirákra nézve 
felhozza ,hogy 'a nemesség mindent igyekezett eszközleni, a mit boldog
ságára nézve jónak látott, nem utolsó ezek között hogy biráit maga közül 
és maga választja. Adjunk hasonlót a népnek is, és ha már biráit, jegy
zőit maga választja, válassza azokat is, kiknek békéltetés a rendelteté
sük, ezt a köz bizodalommal választott sikeresben eszközölheti, mint a 
parancsoló. Azon ellenvetésre, hogy a helység elöljárói nem eléggé jára
tosak a törvényben, azt feleli: szerencsétlen haza az, mellynek törvényei 
legnagyobb részben nem oly egyszerűk és világosak, hogy azokat a bár 
tanúlatlan, de józan természeti ész is be ne láthassa. Azért vagyunk itt 
hogy a törvénykezési egyben bonyolításokat ki egyenlítsük.

Némellyek ezt a 7-ik törvényczikelyre kívánták balasztatni, mint 
hogy a béke bíróság iránti határozat attól füg, mi fog az uriszékekre 
nézve határoztatni, — de erre D ókus azt felelte, hogy ez a dologban 
nem változtat sémit, mert akár ki lesz is a törvényes bíró, a békebiró- 
ság még is szükséges.

Gr. A ndrássy a béke bíróság elhatározását ide tartozandónak ítél
vén, hibának tartja a magyar törvényhozásban hogy inkább dolgokat 
mint személyeket ruház fel jusokkal.

B orcsiczky: A z elsőt is ide tartozónak véli, itt rendeltetik el hogy 
választatnak a helység elöljárói, utána kell tehát tenni hogy minő köte
lességre, s minő hatalommal választatnak. Nem lehet kívánni hogy ezen 
kötelességeket 9 operatumon keresztül, vagy Verbőczyből keressék, 
Urbárium minden helységben lesz, találja fel abban, ne tartsuk őket 
örökös invincibilis ignorantiában. Küldötséget kíván neveztetni ezen 
kötelességek kidolgozására. — Ezt

K ölcsey pártolja. .— Igaz ugyan hogy alkotványunk aristocratiai, 
de csak ugyan szabad alkotvány (?) s ilyenbe lehetetlen, hogy némelly 
közönséges elvek ne legyenek, mellyeknek boldogító hatása a legalsóbb 
osztályra is legalább észrevétlenül ki ne terjedjen. Ilyen a nemestől a 
városokon keresztül a helységekig az, hogy tisztviselőt ki ki maga vá
laszt magának. Már pedig nem a véget választ a helység bírót magának 
hogy ez adót, széna, zab portiokat be hajtson, hanem hogy rendet tart
son, kell tehát erre hatóságának is lenni. A Szolgabiró felelet terhe alatt 
parancsol neki, de hogy feleljen, ha hatalma nincs a végrehajtásra.

Felhozatott még, mennyire szükséges ezen rendelés kivált Compos- 
sesoratusban, kisebb politikai vétségek megzabolázására, s hogy pol



ú r b é r ·. k ö z s é g i  e l ö l j á r ó k , b é k e b í r ó , ú r i  s z é k 411

gári társaságnak legjobb ajánló levele, ha az igazság kiszolgáltatása 
elsőtől utolsóig egyenlő jó karban áll, a mire kettő kívántatik: t. i. hogy 
sebes, és kévés kölcséggel járó legyen.

Bezerédy: Azon szempontból is megy ki, hogy mind az, mi az 
Urbáriumnak liberalis szint, a jobbágyoknak pedig valami jusokat ád, 
egyszersmind az urbáriumot el fogadhatóbbá teszi. Betegség lepvén meg 
a szónokot, úgy hogy ezen rövid kijelentésre is alig jöhetett tel, jött 
még is, bár mi nehezen, hogy az indítványt pártolja. Kéri, vétessék fel 
a tárgy, de úgy hogy itt csak az elv jelentessék ki, a detail pedig vagy 
maga idejére halasztassck, vagy küldötségre bizassék.

Az elhalasztás mellet ezen okok hozattak fel: Hogy a sanctio mind 
a 9 munkára egyiit lévén fel tartva, nincs veszteség, ha a maga helyére 
halasztatik. >— Hogy az urbáriumra nézve vezér principium, hogy ide 
csak az tartozik, mi az úr, s jobbágy közötti viszonyt illeti — Hogy a 
bíráknak, békebiráknak erdőkerülőknek minden nemű kötelességeit itt 
ki szabni lehetetlen lenne. — Hogy az indítvány a megyei tisztviselők 
elrendelésével, a personalis Actoratussal nagy ősze köttetésien van. — 
A békebiróság pedig oly idvességes intézet, hogy azt minden osztályra 
kiterjeszteni, s igy in juridico ex professo felvétetni kívánják. — E mel
lett szólván Vághy is szép járatosággal fejté ki az angol békebirói 
intézet szerkezetét, s a közt, és a franczia országi közt fenforgó különb
séget, megmutatván, hogy az első oly széles kiterjedésű intézet, melly 
a magyar polgári intézettel meg nem fér. — Végre voxolásra kerülvén 
a dolog, 27 megye Horváth Ország, és az egyházi rend által 19 megye, 
s a szabad kerületek ellen az végeztetett: hogy nem itt vétetik fel a 
tárgy.

így tehát a 7-ik Artficujlusra11 által menvén, az Úri Szék iránti kér
dés resultatumát már meg irtuk.12 Itt cs'ak azon megyéket nevezzük meg, 
kik győztesen voxoltak arra, hogy az Ur s jobbágy közötti kérdésekben 
az Úri Szék bíró ne lehessen: Bars, Honth, Liptó, Nógrád, Poson, Tren- 
csin, Zólyom, Győr, Mosony, Somogy, Szala, Vas, Veszprém, Borsod, 
Heves, Ungh, Zemplén, Békés, Bihar, Csanád, Csongrád, Krassó, Szath- 
már, Temes, Torontál, Posega, Jász Kun, Hajdú kerületek. — Jelen 
nem voltak Baranya, Sopron, Tolna, Verőcze.13

Majus 24-én kerületi ülésben az Úrbéri tárgy vált napi renden. 
A 7-ik art[icu]lus bé vezetése tehát igy fog állni: Activitate sedium 
Dominalium relate ad subditos praecise ad causas eorum inter se, et 
extraneorum contra eosdem stabilita,14 15 s továbbá az 1-ső §-ból1s ezen sza
vak: príma instantia köz akarattal ki hagyattak, — de azon kérdésre 
hogy mielőtt a jobbágy panaszt tesz a vármegyére, köteles e uránál 
jelentést tenni? a többség azt határozta, hogy köteles. Az e vestigio szó 
helyett pedig 15 nap határoztatot az uraság válaszára.16 * 18

11 A Proiectum VII. articulusának címe: De jurisdictione dominálj ct urba- 
riali processu.

12 V. ö. 402. 1.
13 V. ö. Kölcsey, VII. k. 235. s köv. 1.
14 Az eredeti szöveg így hangzott: „Activitate sedium dominalium relate ad 

causas colonorum ultro quoque stabilita“. (Modificationes, 13. 1.)
15 A Proiectum VII. articulusának 1. §-a szerint a jobbágy úrbéri panaszát

in prima instantia jelentse be a földesúrnak és ha orvoslást nem nyer (et si ibi
medelam non obtinuerit), a szolgabíróhoz folyamodjék. (34. 1.)

18 V. ö. Kölcsey, VII. k. 245. s köv. 1.
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Majus 25-én a RR tábláján tartott országos ülésben a vallásos izenet 
fel vétetett, s az utolsó §-usbeli toldalék erős ellenkezés után kihagyat
ván, helyette pedig iaz első szerkeztetésbe volt húzamos szó tétetvén, 
az izenet a fő RRhez által küldetett s ott fel olvastatott.17

46.

a)
1833 május 24 
Kerületi ülés.

Tárgy: Búcsú a távozó Benyovszky Péter pozsonyi követtől.

h )

1833 május 25 
Országos ülés.

Tárgy: A vallás tárgyában készült negyedik izenet szakaszonkénti
megvitatása.

c)
1833 május 28, 29 

Kerületi ülés.
Tárgy: Az Urbariale folytatása. Az urbarialis perek kérdése.

a)
A 22-ik Májusi kerületi ülésről még pótlólag megjegyezük, hogy 

miután Somsich indítványa a községek belső szerkezetére, és a béke- 
birákra nézve voxok többségével más helyre halasztatott, D eák kér
désbe tette hogy mellyik legyen ezen hely, a hová halasztatott? Ennek 
kijeleléso nem ment határozatba, minthogy az indítvány több részletes 
darabokból áll, mellyek különböző helyütt fognak rendszeresen elő for
dulni. De PRÓNAYmak azon javaslata köz tetszést látszatott nyerni, hogy 
a mint egy egy operatum bevégeztetik, a mi abból a községeket illeti, 
mind ide tétessék által az Urbáriumba.

A 24-ik Májusi kerületi ülésről pedig pótlólag azt jegyezzük meg, 
hogy mielőtt az ülés hivatalos idomban megnyílt volna, B alogh, indít
ványba hozta, hogy Benyovszky Péter volt Posonyi követ a közhálára 
magát elannvira érdemessé tette, hogy ennek elösmerését, s az eltávozta 
feletti sajnálkozást nékie kijelentetni illőnek vélné. Mellynek köz egye
zéssel lett elfogadása után, Fekete volt követ társa s barátja nevében 
köszönetét tevén, annak távollétéről értesité a RRket. Minek következé
sében azon kinyilatkoztatás írásba foglalására Kölcsey megbizatott, ki is 
igy tette fel azt:

„Tisztelni az érdemet kötelesség, s e tiszteletet nyilván kijelenteni 
jól esik a szívnek, mellv a kötelességet érzi és szereti. Ez által indítva 
az alól irtt megyei követek el végezték, hogy távozó társok Benyovszky

17 A május 25-i kerületi ülésről olv. részletesebben 413. 1.
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Péter Poson vármegyei volt követ iránt viseltető érzelmeiket kinyilat
koztassák, nekie értésére adják, mikcpcn mind katonai, mind polgári 
pályán szerzett érdemeit, követi hivatalában meg bizonyított egyenes
ségét, álhatatosságát nemes bátorságát s hazafiuságát teljes mértékben 
becsülik, s e tekintetből, valamint vele együtt a közönséges hazát szol- 
gálniok öröm vala, úgy fájdalmat gerjeszt kebleikben annak tudása hogy 
soraikból kilépett, s többé kölcsönös tanácsával, és segédével élniök 
nem lehet. De házi csendességébe híven kisérik őtet emlékezetökkel, 
barátságukkal, és tisztelettel teljes szeretetökkel, s azon férfiúnak, ki 
küzdéseiben minden más tekintetet félre tévén, egyedül a Hazát tar- 
tota szemei előtt, ezen emlékezet, ezen barátság, s tisztelettel teljes sze
retet, minden bizonnyal kedvesbb leszen, mint akár mi kincs és ragyo
gás. Költt Posonban majus 23. 1833.“ (Következnek az aláírások.)1

b)
Majus 25-én országos ülés a RR tábláján.
Miután'ó a kerületi előlülő a vallásbeli negyedik izenetet2 átadta, 

Petrovay még annak szakaszonkénti előlolvasása előtt emlékeztette a 
RRket, melly sok viszonzásra és kedvetlen vitákra adott légyen ezen 
tárgy mindég okot. ö  egyességet kíván; mert a mi egy az nem kettő. 
Utat mutattak az egyességre a fRR, midőn engedtek a hol lehetett. 
Itt a reversalisokra kiterjedvén, azzal végzi beszédét, hogy a fRR 
második viszonizenetjöket vegyük fel pontonként. — Ezt G yehtyánfy 
azon okokból támogatja, mivel küldői a bécsi s linczi békekötéseken 
alapult 1791 : 26. t. czik[kelyt] sarkalatosnak tekintvén, annak megvál
toztatásában, annál kevésbé eltörlésében meg nem egyezhetnek. Miután 
ezen törvény által a protestánsok jusai biztosítva vannak, panaszra ok 
nem lehet. Védi a főRRket, hogy most pontonként fel nem vették az 
izenetet, mivel azt már a zelőbbi izenetre tették.

H orváth (Zala): Nem akarja ugyan helyben hagyni a főRR cse
lekvés módjokat, de egészen nem is kárhoztatja, mert ha a RR reá- 
állottak volna viszonizenetökre, most nem volnának ily kedvetlen hely- 
heztetésben. Mivel azonban igen károsnak tartja, ha a tárgy határozás 
nélkül marad, pontonként kívánja a főRR előbbi viszonizenetjöket fel
vétetni. — Hasonló értelemben s a jelen izenet ellen szólnak D obóczky 
s  A czél ki az izenetben oly elveket talál, mellyek az örök időkre fel
állított sarkalatos törvényekkel s a catholica hit dogmájival egyenesen 
ellenkeznek.

Az előlülő Alnádoh örömöst pártolná az előtte szólókat, de lát
ván a töbség akaratját, az izenetet felolvastatni nem ellenzi.

Mielőtt még az ítélő mester (Végh) az olvasáshoz foghatna Friebeisz 
küldői azon utasításával áll elő, hogy a 26. t. ez. egész épségben fentar- 
tása véget ellenzi a jelen izenetet. Hasonlóul M oncskó is.

B alogh: Akár0-* melly oldalról tekintse a Vallásbeli tárgyat, vagy 
magát a Vallást, akár t. i. úgy, mint biztos menedék helyet, a melly- 
ben mindenki belső meg győződése szerént lelkének nyugalmát keresi

a)  Innen  O rosz kézírása.
b)  Balogh beszéde külön lapon, idegen kéz írása.

1 A szöveget Kölcsey is közli naplójában (VII. k. 242. s köv. ].), azonban 
május 24-i kelettel.

2 Végleges szövege: Iratok, I. k. 236. s köv. 1.
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és fel is találja, akár úgy, mint polgári köteléket, melly, valamint egyes 
embereknek, úgy nagyobb vagy kisebb társaságoknak létét bátorságba 
helyhezteti és abban fen is tartja: csak mindenkor igaz marad az, hogy 
csak ott lehet valódi szabadság a hol mindenki vallását szabadon gya
korolhatja. Ezen szabadságnak nagyobb vagy kisebb mértékétől függ 
minden polgári egyetem boldogsága. A hol ez számkivetve van, ott 
nem lehet tartós csend és bátorság; nem lehet egyetértés: ellenben 
annál nagyobb egymás elleni törekedés, mennél inkább uralkodik egy 
vallás a másikon; mert valamennyi Oligarchiák közt leg tűrhetetlenebb 
a Vallásbeli Oligarchia. Ez nem csak a testet hanem a lelket is rablán- 
ezok alatt tartván, e világ édeneit szenvedhetetlen kínokkal keseríti.

Hogy evangelicus Atyánkfiái elsőség után való törekedés által nyo
m attak és üldöztettek, a Bétsi és Lintzi békekötéseken nem alapúit és 
önkényesen gyakorlott Reversalisok, Recopulatiók, a rendszerént hat 
heti, de néha esztendőkre k iterjedt Censúra, elegendően bizonyítják. — 
Azt szeretné a Mféltóságos] Fő Rktől megtudni, vallyon miért idegen
kednek olly annyira ezen nyom attatás és üldözés megszüntetésén ve
lünk kezet fogni? Vagy talán azt hiszik hogy a R. Catholica Vallás 
dogmái közé tartozik a többi Vallásbeli Felekezeteknek üldözése? ha 
ez állana, akkor meg vallja egész nyiltszivüséggel, hogy késszebb volna 
ezen szempillantásban azon vallást, mellyben születők, s mellyben alkal
masint meg is fog halni, elhagyni, és az üldöztetett részhez általmenni, 
mintsem annak üldözésében továbbá leg kisebb részt venni, — mert igy, 
szive sugallását követné.

Azok is a KK és RR közül, a kik velünk egészben egy értelemben 
nem vajának, ha kezeiket szivökre teszik, talán meg valják, hogyha őket 
útasittásaiknak szigorúsága nem tartóztatná, kezeiket szivökrül levévén, 
azokkal m arkainkat férfiassan szoritnák. FÍogy a M[éltóságos] Fő Rk 
nagy része ezen vallásbeli sérelmeket orvosolni óhajtotta, az onnént 
tetszik ki, hogy midőn eleinte arról volt kérdés, vallyon a vallásbeli 
tárgyat tanátskozás alá kellessék e botsájtani, vagy nem? a többség 
azoknak fglvevését kívánta. Azok tehát, kik e tárgyról tanátskozni akar
tak, alkalmasint a vallásbeli sérelmek orvoslását is eszközölni kívánták. 
Kik tehát azok, kik a vallásbeli sérelmek orvoslását akadályoztatják? 
az Egyházi rend, a Püspökök és az Ország Nagyjai! azok, kiknek köte
lességükbe állana, a haza boldogságát minden tőlök kitelhető módon, 
sikeresen eszközleni; azok, kik édes Hazánk áldásaiban leginkább része
sülnek, kik magokat moderatoknak tartván és nevezvén, azon pislogó 
tűzre, mellvet eloltani kellene, még inkább olajt öntnek.

Nem lehet a köz vélemény ellen már küzdeni; állítását ama régi 
köz mondás is igazolja! vox .populi vox Dei. És ha az, a mit a KK és 
RR e részben kívánnak, a köz vélemény kívánsága, ez pedig az Isten 
Szava, m iért nem fogadják azt el azok, kik az Isten Szava szolgái, vagy 
azok, kik fényes helyheztetésökben való fenmaradásokat ekkoráig is a 
köz vélemény jótékonyságának köszönhetik.

Nem adták e az elszánt türedelemnek, a keresztényi béketürésnek 
legszebb példáját evangelicus Atyánkfiái, midőn a Bétsi és Lintzi béke
kötésektől fogva egész mostanáig a rajtok elkövetett nvom attatást és 
üldözést bé nem panaszolták?3 és csak most emelték fel szavokat, a

3 A protestánsok országgyűlésen azért nem hozták elő sérelmeiket, mivel 
az 1715. évi 30. te. 2. § értelmében orvoslásért mindenki saját neve alatt (et non 
communi nomine) s csak az uralkodóhoz folyamodhatott.
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midőn az ország rendjei öszvegyültek, hogy a felvilágosodás fákláját 
kezökben tartván, Nemzetünket a setétség felhőiből kiemeljék, és íen- 
tartván alkotmányok alapjait, a rajta ejtett sokféle sebeket gyógyítsák 
és orvosolják? Ne éljünk vissza Atyánkfiái béketürésével; mindennek 
a világon határja vagyon. Enyhittsük a rajtok ejtett sebeket, mert szen
vedésük keserű pohara már meg tele. Ezt pedig csak úgy eszközölhet
jük, ha a most felolvasott izenetünknél álhatatosan megmaradunk. A Fő 
Rk talán csak felelettel méltatni fognak, feleljünk annyit és anyiszor. 
inig ohajtásink az egekhez elhatván, azoknak bételjesitésén, a köz véle
mény paizsa alatt örvendezhetünk!!

Az Alnádor azt gondolja, a főRRek sem jelen, sem előbbi izenet- 
jökből azt kivonni nem lehet, hogy egyik vallás a másikat elnyomni 
akarja, a kölcsönös tisztelet és függetlenség megkívánja hogy ezt szem 
előtt tartsuk. A keserű poharat illetve, úgy hiszi, magok sem fogják 
elismerni a protestánsok, hogy ezt hazánkban kéntelenek lettek volna 
üritni.

Felolvastatván az izenet szakaszonként, az 1-ső § észrevétel nélkül 
maradott; a 2-diknál^ azt jegyzi meg az Aj n á d o r , a táblák függetlensé
gével meg nem tudja egyeztetni, hogy az egyik a másiknak módot szab
jon, miként vegye a tárgyakat tanácskozásba;4 ezt magok legjobban 
fogják meghatározni a főRR, kik soha ily formán nem intették meg a 
RRet. Arra nézve továbbá, hogy a főRRnek előbbi véleményüknél meg
maradása meg nem egyez a szokással, bátran hivatkozik a múlt diae- 
tákra, nevezetesen az 1826-i esetre, hol az országos öszveirás dolgában 
csak szóbeli izenetet küldöttek a főRR, megmaradván előbbi vélcmé- 
nyöknél; a mire újabb izenetet keile készítetni a RRnek,5 s igy tán az 
egész §-ust ki lehetne hagyni.

Péchy: Miután a főRR azt állítják, hogy elveinket el nem fogadják, 
kívánnám előbbi elveinket itt megújítani, s őket kérdezni, mellyck 
legyenek azon általunk felhozott elvek, mellyekre reáálni nem tudnak. 
Ezen elvek következők: 1-ör: Flogy alkotványos országban minden 
hazapolgárának egyenlő szabadsága legyen. 2-or: Kit kit saját törvénye 
kötelez. 3-or: A törvény hozási jog különösen át nem adatihatik a kor
mánynak. 4 er: A törvényen túl nem szabad parancsok által kormá
nyozni. 5-ör: A végrehajtó hatalomnak csak betüszerint szabad a tör
vényeket betölteni; hijányaikat helyrehozni vagy magyarázni csak a 
törvényhozó test igaza, s a t. Nem tudom megfogni, ha f elszólhatnak 
a főRR, mellyeket el nem fogadnak ezen elvekből; mert csak egyike

c) H elyesen; a 3.-nál.

4 Az üzenetnek ez a pontja kifogásolja, hogy a főrendek az alsótábla előbbi 
üzenetére „mi előtt az rendszeres tanátskozás alá vétetett volna, az eddigleni 
szokás és az ország gyűlési tanátskozás természete ellen, minden okok felhozása 
nélkül s puszta állíttassál“ válaszoltak. (Iratok, I. k. 236. 1.)

5 Amidőn a rendek 1826. jól. 14-i üzenetükben kijelentették, hogy a job
bágytelken élő nemesek összeírása és megadóztatása ügyében nem bocsátkoz
hatnak tárgyalásokba, mivel különben „obligationi ex spiritu avitae constitu
tionis et ex clara atque positiva dispositione articuli 8. 1741. provocatarumque 
in eodem legum ipsis incumbenti minus fideles forent“, a főrendek élőszóval 
kijelentették, hogy így nem marad más hátra, mint jelentés formájában az ural
kodó elé terjeszteni azokat a pontokat, amelyek felöl nem tudnak megegyezni 
s ugyanezt megismételték júl. 18-án a rendek újabb üzenetére. Az alsótábla hosz- 
szabb tanácskozás után kénytelen volt engedni merev állásfoglalásából. (Az 
országgyűlés Jegyzőkönyve, III. k. 142. s köv., 164., 194., írásai, 644. s köv. 1.)
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nélkül is, constitutiónk sarkából kirázatik. Reményiem, egy sem lesz 
köztök, ki ezen hazafi elveket el nem fogadná.

A sztalos ezeket fontosoknak látja ugyan; de miután a RR már 
elhatározták, hogy az előbbi viszonizenetnek pertractatiojába nem eresz
kednek, ez pedig egyenesen oda vezetne, hogy a mit a főRR czáfolatlan 
hagytak, mi felvegyük, inconsequentiának tartja a specifica említést.

A 4-ik, 5-ik, 6-ik § m a r a d j o n !  által meghagyatatván, a 7-re azon 
észrevételt teszi az A lnádor hogy ia főczél az egyesség, ezen utolsó § 
pedig oda nem fog vezetni.® Itt a két táblák közötti correlatio mintegy 
kérdésbe vonatik. Ha a vallásos tárgynak sok kérdéseihez még az is jő, 
mellynek megfejtésére elég idő lesz in coordinatione comitiorum, ezen 
újabb akadály méginkább útjában álland az óhajtott egyezésnek. El nem 
lehet mellőzni, hogy ezen kérdés a mélyen tisztelt comitialis praesest 
érdekli. Reményű, ezen tisztelet oda fogja vezérelni a KK hogy ezen 
§-ust kihagyják.

Erre n agy  lárm a tám ad t a m a r a d j o n !  és k i m a r a d j o n !  k iá ltok  közt.
Az A lnádor erre köz értelemnek látja, hogy a § kimaradjon; a mire 

azonban sokan felállnak.
Br. Sztojka nem ereszkedik azon kérdés megfejtésébe, mért nem 

vették fel a fRR az izenetet 5 hétig, mert a setéiben nem akar járni. 
De távolról sem volt a RRnek czélja, hogy a mélyen tisztelt Nádort 
valamivel vádolják, ki 38 évig tett érdemei által halhatatlanitotta nevét. 
De miután a szükséges említése ezen elhalasztásnak már a 3-ik §-ban 
világosan ki van nyomva, ezen utolsót szükségtelennek s azért kihagya- 
tandónak látja.

D eák : Miután a főRR izenetünket 5 hetekig félretették, felvettek e 
közben egy oly izenetet, mellyet mi későbben küldöttünk kezükre7 s 
huzamos halgatás után kapunk tőlök az elsőbre oly választ, melly csak 
egynapi ülésöknek volt kurta munkája. Egy oly tárgyban cselekedték 
ők ezt, mellyet ezen képviselőji tábla, mint a nemzeti közakaratnak tol
mácsa, fontosnak, sőt siető orvoslást kívánó előleges sérelemnek nyilat
koztatott ki. Nem szólnak minden jusokról világos törvények; szokáson 
alapulnak leginkább országgyűlési viszonaink. De a sértetlenül fentar- 
tott törvényes szokásokat törvény gyanánt tiszteltük mindenkor. Azon
ban nemzeti jusaink védelmére, legyen bár szokás vagy írott törvény 
alapjok, legbiztosabb eszköz mindenkor, ha legelső sértésüknél tüstént 
felemeljük szavunkat; mert a sértésnek néma elnézése, legszentebb iga
zainkra is káros befolyású lehet. A hadinditás és békekötésnek jusa 
világos törvény szerint illeti a nemzetet is, a mint ezt az 1681 : 4-ik és 
1608 : 2-ik czikkelyek bizonyítják. De a nemzet elmellőzésével lassan
ként maga kezeibe vonta ezen egész jusnak gyakorlását a végrehajtó 
hatalom, s az első sérelemnek elhalgatása szülte azt, hogy 1790-ben már 
panaszolták a törvénysértést őseink.8 Ámbár ezen panasz azóta is töb- 
ször ismételtetett, orvoslást mindeddig még sem nyertünk. Sőt 1830-ban 
magok a főRR egyenesen a múlt idők történeteire: vagy is az elhalgatás 
miatt lábra kapott szokásra hivatkozva, hadinditási jusunkat úgy ma
gyarázták, hogy az egyedül az ujonezoknak és subsidiumnak megadá
sára vagy megtagadására terjedhet.9 S e tárgy iránt azon országgyülés-

6 Az üzenetnek ez az utolsó pontja a május 23-i kerületi ülésen Nagy Pál 
javaslatára került a tervezetbe. Szövegét olv. 409. 1.

7 Az április 16-i királyi leiratra vonatkozó üzenetet.
8 A feliratot 1. az 1790/1-i országgyűlés iratai (A c ta )  közt, 73. 1.
9 Az 1830-i országgyűlés írásai, 176. s köv. 1.
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bői mégcsak felírás sem készült! — A magyar ezredekben csak magyar 
tisztek valának egykor. Az ellenkező szokást halgatva nézte el egyideig 
a nemzet, s e némaságnak következése lett, 'hogy az 1792-i és 1807-i tör
vények10 csak félig lehetőnek kielégítők, oly annyira, hogy 1830-ban e 
tárgyat mint sérelmet ismét fel kell© terjeszteni.11 De az ellenkező szo
káson, mellyet ismét csak elnézés szült, alapította ő felsége az 1790-i 
és 1807-i törvényekre utasító megtagadó válaszát.12 S végre a sérelemnek 
újabb panaszlása személyes tekintetből elmaradván, az egész tárgy, 
úgy hiszem, elhallasztatott; félrevetve azonban nincsen. — Az elhal- 
gatás tehát gyakran veszedelmes. De az országgyűlési tanácskozások 
természete már megkívánja azt, hogy midőn egyedül az egyik tábla bir 
inditványi s kezdési jussal, a másiknak no legyen hatalma, a hozzá 
küldött tárgyat elmellőzni s hoszabb ideig hallasztani; mert akor az 
egész kezdési elsőség sikereden, sőt nevetséges lenne. Ha pedig ezen 
elmellőzést mi is viszonoznók, és semmit a felső táblához fel nem kül
denénk, mig az előbbire választ nem kapunk, tanácskozásunk elakad
nának, sőt a törvényhozás sarkaiból ki lenne forgatva. Kit terhelne 
akkor a nemzet méltó boszonkodása? Tőlünk, kik annyi ezerek nevében 
gyűltünk itt öszve, talán csak senki nem fogja kívánni, hogy hasonló 
esetben a viszonyozás jusával ne éljünk s így a fő táblának önkényes 
akaratjának némán hódoló vak eszközei legyünk. Midőn az aggódást 
okozó cselekedetnek valósága kétségtelen, midőn sértett jusaink vég 
romlását féltve nyílt egyenességgel szólunk, senkit ezáltal nem sért
hetünk. Sőt magát a fenséges Nádornak személyét is kevesebbet tisz
teljük azáltal, ha betegek eránt gyakorolni szokott kímélő haigatással 
mellőzzük el sérelmünk megemlítését, mint ha illendően, de őszinte 
bizodalommal aggódásunkat és annak igaz okát kijelentjük. Azért ma
radjon meg az utolsó §. A mi pedig a m[éltóságos] Elölülő ur által előre 
kijelentett töbséget illeti, kérelmem az, hogy ez csak a voksok számba- 
vevése után határoztassék meg, mert izenetünk utolsó czikelyét kerületi 
ülésünkben a nevezetes töbség határozta el, kétszer 24 óra alatt pedig a 
belső meggyőződés annyira talán meg nem változott, hogy most az 
ellenkezőt kívánók nevezetes töbsége már előre világos legyen.13

Az A l \ á iio r  megvallja, hogy oly nyilvánvaló szokást, a mellyen 
ezen §-nak alapulnia lehetne, nem tud. 3 diaetán volt jelen, de azt a 
szokást, hogy ki lehessen jelölni, miként pertractálja az izeneteket a 
másik tábla, soha sem tapasztalta. Jusok van a RRnek kívánni, hogy 
az időből ki ne szoritassanak, de ez csak eddig és nem tovább terjed. 
A mi pedig a voksoknak miként leendő összeszámítását illeti, azt a 
szokást sem ismerheti el, hogy azokat egyenként kellessék számlálni,

10 Az 1792. évi 9. tc.-ben az uralkodó a rendek kérésére, hogy a magyar és 
határőr ezredeknél a fő- és törzstisztek kiválasztásánál a született magyarok első
sorban vétessenek figyelembe, megígéri, hogy tájékozódást szerez a magyar tisz
tek létszámáról s azután úgy fog intézkedni, hogy a helyes arány érvényesüljön 
s ne legyen többé ok panaszra. — Az 1807. évi 1. te. 10. §-ban a rendek kérik, 
hogy a király a magyar és határőr ezredek tisztjeiül született magyarokat alkal
mazzon.

11 Az 1830. dec. 13-i feliratban. Ez országgyűlés írásai, 455. I.
12 Az 1830. dec. 15-i leirat uo. 511. 1.
1,1 V. ö. Kónyi: Deák Ferenc beszédei. I. k. 14. s köv. 1.

27 Kofts'iiHi: O rs/áffítyülési tudósítások I.



hanem az általánosan is történhet.14 Az iniciativa kérdése végre úgy 
belevág az országgyűlési szerkeztetés kérdésébe hogy ha ily úton indul
nak a RR, nem siettetik, sőt nehezítik a fenforgó tárgy iránti kíván
ságuk teljesedését.

Z m esk ái. emlékezteti a  RRet, hogy Szathmárnak minapi indítvá
nyára az Alnádor azt felelte, bizonyos benne, hogy a Nádor megtudván 
a KK kívánságát, minél előbb felvéteti a tárgyat. Ez így is lön, ezért 
követeltség nem lenne e miatt szemrehányásokat tenni, miután akko
ron Szathmárnak indítványát senki sem pártolá. A fenséges Nádornak 
magas érdemei el annyira tündöklők, hogy teljes megnyugvással fel 
lehet tenni, úgy fogja vezérelni országos tanácskozásinkat, a mint a 
haza boldogsága kívánja. Mit nyerünk az óvás által? csak elrontjuk 
a dolgot.

K ö l c sey : É n dl ezen egész dologban nem tekintek egyebet, mint magát 
a történetet. Tudjuk, miképen országgyűlésünk egész rendszere nem 
annyira írott törvényeken, mint szokáson alapul. Időről időre újabb 
szokások tűntek és tűnnek fel, s az ország Rendéinek szabad volt azokat 
ha jók, elfogadniok, ha roszak pedig, eltávoztatniok kötelesség. Uj szo
kás ez, a miről most szó téteték; s új szokás, mi által a Tábla kezde
mény! jusai veszedelemre tétetnek. Mert a vallásügyben adott üzene
tünket a Mféltóságos] fő RR. nem csak öt hétig hagyták felvétel nélkül; 
de egy később érkezett tárgyat elébe tévén, csak annak bevégzése után 
vették tanácskozásba. E mód által a Tekintetes] KK és RR minden kivá- 
natai tetszés szerónt hátravettethetnek; s a kezdeményi jog híjában 
valóvá tétethetik. Pedig fontosabb e jog: mint talán első tekintettel 
látszanék. Mert az a megyei utasításokon fundáltatván; s ez utasítások
ban az egész ország nemessége, s magok a Fő Tábla tagjai is részt vévén, 
legalább vehetvén: az ország köz érdekeit egyesíti magában, mellyek- 
nek köz pontjává a képviselői Tábla tétetett. Azért olly fontos e kér
dés, hogy azt semmi tekinteteknek feláldozni nem lehet. Szivem meg
győződéséből hiszem ezt így; s gyermekségem óta törvényemmé tevém, 
semmit nem mondani, mint a mit meggyőződésem hoz magával. Annál 
fogva nyilván kívánom, hogy az üzenet felvételének halasztásáról szollo 
szakasz, mellyet ide a Tfekintetes] RR többsége Íratott, változatlan 
maradjon, ö  M[éltósá]ga, az Előlülő, egy magas nevet mondott ki, egy 
nevet, mellyet, ha valaki, én mélyen tisztelek. De kérdem a Tfekintetes] 
Rendeket, ha maga a végrehajtó hatalom parancsol vagy tesz valamit, 
a mit a Tfekintetes] RR törvényeinkkel ellenkezőnek látnak: nem köte
lességnek ismerik e bátran felkelni, s meg mondani, hogy az, a mi 
parancsolva, vagy téve van, törvénytelen? Most is azért minden tekin
tet félrctételévcl a kérdéses szakasz benmaradását kell óhajtanunk, 
hogy a veszélyes következést elhárítsuk, s kötelességünket a képviselőt 
jusok védelmében a haza szine előtt telyesitsük.

B o r s i c z k y : Hogy a Statusok által meg küldött izenetet, a fő RR 
ily sok időre félretehessék, s közben más tárgyakat vegyenek fel, erre 
nekem példát senki sem mutat. De ennek nem csak mireánk, hanem 
a fő RRre s a kormányra is káros következése lenne. Ha szabad ezen 
félretétel a főRRnek, a statusoknál is hasonlót kell engedni. Már most

d )  Innen Kölcsey beszéde végéig idegen kéz írása, ugyanaz, mint a 228. 1. c)  és 400. i. a)  jegyzet.
14 A hivatalos jegyzőkönyv szerint a karok .és rendek „szabad akaratjokhoz 

képpest vélekedéseket majd eggves szavazatok, majd felkiáltás által szokták 
kijelenteni“. (J e g y z ő k ö n y v , I. k. 459. 1).
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legyen háború, s a kormány kérjen subsidiumot vagy insurrectiót, annak 
pedig könnyebb megnyerése véget nyújtson valami concessiót, mi azt 
mondanék, a concessiót elvegyük, az insurrectio subsidium pontját 
majd fel vészük háború után. Káros lenne tehát a kormányra nézve 
ezen szokás, de káros a hazára nézve is, mert a Concessiók mindég 
elmaradnának. 1807-ben azért adatott oly hallatlan subsidium,15 mivel 
várva várattak a kereskedésre megígért kedvezések. A subsidiumot 
elfogadták, a kedvezéseket mai napig is várjuk. Ez volt mindég a kor
mánynak szokása. Hallottam mondatni hogy óvásunk ő Herczegségét 
sértené, mi nem személyről de princípiumról széliünk s én sokkal mé
lyebb tisztelettel viseltetem ő H[c-rceg]ségének személye, s 36 évek le- 
folyta alatt bizonyított hazafiusága eránt mint sem csak fel is tehetném, 
hogy ő azt kívánhatná hogy a nemzeti jusokat puszta complimentirozás- 
nak fel áldozzuk.

Ezen utolsó kifejezést a Honthi M ajthényi úgy magyarázta, mintha 
Borsiczky az ellenkező véleményen lévőket azzal vádolná, hogy ők 
complimenteknek áldoznák fel a nemzeti jusokat, s azt sértésnek vette 
— Mire B orcsiczky a közönséges ítéletre bízza, váljon sértett légyen e 
legkisebbé valakit, de ha sértett volna, az Elölülő szokott bölcsesége 
szerint rendre igazitá vala, és valóban Honth Vfármegye] követében a 
szónok mindég csak Követet fog tisztelni, azt pedig el nem ösmeri hogy 
az Előlülő praesidialis kötelessége teljesítésében akár melly követ eszére, 
s bölcsességére szorulna. — Erre a Barsi M ajthényi megjegyzi hogy ha 
más által szóba nem jő a Borcsiczky mondása, talán fel sem vette 
volna, mivel fülei az ilyeket már megszokták, jövendőre pedig annál 
kevésbé fogja fel venni, mivel önkéntes meg vallása szerint is, az Elől- 
ülőségben, minden sértések ellen elegendő praesidiumra találand.

Az A llnádor nem véli a Trenchin által felhozott példákat alkal- 
mazhatónak, s kéri a RRket, nyugodjanak meg koz értelemmel a 
végső § ki hagyásán. — T örök és N ovak a § mellet szóllottak, Somsicii 
pedig kéré a RRket, hogy ha már ezen §-ust kihagyatják, tegyék helyébe 
az ezen §-us elfogadása miatt a 3-ik §-usból kihagyott ezen szavakat 
huzamosabb idő után. —· B. P rényi ezt elegendőnek nem találja, mert 
ez oda is lenne magyarázható, mintha törvényesen történt volna az 
elhalasztás. Úgy hiszi, a Nádornak hazánk boldogságára intézett min
denkori buzgósága iránt viseltető tisztelet kívánja, hogy azon úton 
mennyünk, mellyen ő H[erceg]sége szokott, t. i. hogy a nemzeti jusok 
fentartása iránt tartozó köteleséget más tekintetnek fel ne áldozzuk.

B öthy nem  akarja em legetn i, k in ek  m i t is z te le tte l tartozik , tudja  
azt m ivel tartoz ik  hazáján ak , k ö v e ti k ö te le sség én ek , m aradjon  a §.

R oiionczy k ö te le sség én ek  ö sm ervén  a v a llá s  ü g y é t párto ln i, úgy  
hiszi akkor te sz  e zen  k ö te le sség n ek  e leg e t, ha e zen  §-ust k ih agyatn i 
kívánja.

P rónay: Senki nállánál forróbban nem kívánja hogy a vallás ügye 
szerencsés véget érjen, de a nemzeti just annak soha fól nem áldozza. 
Nem félti ő ezen tárgyat, bár ha elérkeznék is azon szerencsétlen pillan- 
tat, hogy ezen az országgyűlésen sikerét nem érhetné. Vannak oly 
ügyek, mellyek, ha egyszer a közvélemény pártfogása alá vétetnek, 
többé el nem vesznek, példa reá az angol emancipatio. Miután a két

15 A 2. te. értelmében a nemesek és polgárok egyévi jövedelmének hatod
részét tette ki a subsidium.

27*
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tábla kölcsönös viszonyai inkább szokáson, mint írott törvényen alapúi
nak, mellvek Ieginkáb a fő lie rezeg Nádor mélyen tisztelt halhatatlan 
érdemű hazafiságának vezérlete alatt fejlődtek ki, ép ezen tisztelet 
kívánja, hogy azon őszinteséggel, mellyel királyához is szóllni szokot 
a magyar, aggodalmunkat kijelentjük.

K lauzál: Hia minket a gondviselés biztosítana, hogy mindég oly 
magas hazafiúság által lelkesített férfiú fogja országyülési tianácskozá- 
sinkat vezérleni, azt mondanám hogy ki maradhat a §., de midőn a 
jövendőt kétség födözi, a Nemzet jusait megóvni szükség, maradjon a §.

P alóczy is azt tartja, ki tudja ha mélyen tisztelt Nádorunkat a 
megholtak között fogja siratni hazánk, nem fogna e successora a jelen
leg nem szóllásbol megegyezést vonni. Jármy kívánta volna hogy nem 
ezen tárgyban lett légyen az óvásra szükség, — N agy pedig úgy véle
kedik hogy sok követeknek aggodalma lévén, azt nyugtatni kötelesség. 
A Nádornak helyzete sokkal magasbb, lelke nagyobb, mint sem hogy 
ily óváska által magát sértetnek erezhetné. — Mind a hárman a § mel
lett voxoltak.

A Marmarosi és Somogyi indítványt még pártolák Szinyey, Dókus, 
Vitéz, Rudies, Fekete, Hertelendy, Just, Szél, Szabó, Poszavecz, Ghiczy, 
Vásárhelyi, Gr. La Motte és Majthényi (Bars).

B ezkiíédy az ó v á st szü k ség esn ek  lá tja , de ah oz nem  ragaszkodik, 
it t  va g y  a 3-ik  §-usban tö r tén jék  e?  ezt m in d egyn ek , a huzamos szó t  
azon b an  nem  e leg e n d ő n ek  véli, s az elh a la sztá st káros k ö v etk ezésü n ek  
k íván ja  n y ila tk o zta tn i.

C sászár: Trenchin azt mondá hogy princípiumról van szó s hogy 
ezt másnak subordinálni nem lehet. Úgy vagyok én is meggyőződve, de 
kérdem, van e világos törvényünk meíly kiszabná hogy a fő RR igy s 
nem máskép, tartoznak tanácskozni. Csak azt lehet kívánni hogy a die- 
talis czél elérését meg ne akaszák, s kérdem tették e ezt most? nem. 
Vagy felesleges a szóban forgó záradék, vagy haszontalan, felesleges, 
ha nincs czéljokban a fő RRnek a RR jusait sérteni, haszontalan, ha czél- 
zásukban van, mert azt meg nem akasztja, másutt kell tetleges segéd 
módot keresni. De Szathmár minapi indítványának el vetése után köve- 
teltséggel már megsem lehet ezen §-ust hagyni.

A §-nak egyszerű kihagyására szóllottak még T orkos, ki a meggyő
ződésnek Deák által említett hirtelen megváltozására azt feleli: hogy ők 
változtatták meg értélemöket, mert minap a Szathmári indítványt senki 
sem pártolá, s az izenet elvei megalapításakor sem hozták szóba jelen 
óvásuknak szükségét, — Andrásy (Esztergom), Majthényi (Honth), Bu
sán, Répás, Szalopek, Plathy, Petrovay, Ocskav, Renviczky, és Lonovics.

Az Allnádor úgy jelenti ki a végzést hogy igen nevezetes többség 
kívánja a §-ust kihagyni, s a 3-ik §-usba csak ezen szavakat tétetni: huza
mosabb idő után.16

Az igy megváltoztatott izenet által vitetett a fő RRhez, — s ott fel
olvashatván Dictaturára bocsájtatott.

Majus 26-án, 27-én Pünkösdi szünet. 10

10 A 415. 1. 4. jegyzetben idézett szöveg tehát így módosult: a főrendek 
„minden okok felhozása nélkül s puszta állítással huzamosabb idő után“ vála
szoltak. — A május 25-i, 50. országos ülés hivatalos jegyzőkönyvét 1. Jegyző
könyv, I. k. 451. s köv. 1. — V. ö. Kölcsey, VII. k. 243. s köv. I.



ÚRBÉRI PEREK 421

c)
Majus 28-án Kerületi ülés. — Elölülők Justh, Szirmay.
Somsich jelenti hogy Benyovszkv érzékenviilten fogadta a RR-től 

vett megtiszteltetést, s azt legnagyobb polgári dicsőségnek tartja.
Napi renden volt az Úrbéri munka:
A minapi végzések'7 következésében módosított VII. czik eddig el

végzett bevezetése, s l-ő §-ussa felolvastatván (ha be lesz végezve, az 
egész cikelyt közölni fogjuk) — a 2-ik §-us került napi rendre, — t. i. 
mikép indi,tátik, s folytattatik az Urbarialis Per,18 — itt tehát mindenek
előtt azon változtatás történvén hogy a Sedes Dominalis helyett Sedes 
Jud[icia]ria tétetett, utóbb azon indítvány hogy a Fiscalis Assistentia 
nem mint jusnak, és szabadságnak korlátozása, hanem egyedül mint 
beneficium maradjon meg — Plathy indítványára ezen szavakban 
fogadtatott el: si ea (t. i. assistentia fiscali) uti voluerit. Utóbb a redac- 
tionak ezen szavai mellyek az oculátárol etc. szóllnak, nem lehetvén itt 
a pernek-minden részletes formalitásait rendszernélküli külön pertracta- 
tióba venni, Naovnak indítványára ezekkel: deservientibus ad rem pro
barum adminiculis instruendus (t. i. processus) — és Pázmánoy indít
ványa szerint praescissis quibusvis dilatoriis exceptionibus suo ordine 
decidatur. —■ Az exceptiók kérdése voxolás által dőlt ell, mivel sokan 
úgy vélekedtek, hogy az exceptiók eltörlését nem csak az urbarialis pe
rekre, hanem mindenneműekre el kell a maga hellyén határozni. — 
A többség azonban ennek ki tudja mennyi idő múlva előfordulandó el
döntésétől, s hova dühének bizont'alanságátol nem akará az Urbarialis 
pereket felfüggeszteni, nem gondolván ártalmasnak, ha bár itt különö
sen cnunciáltatik is.

A 3-ik §-ust, mellv arról szóll, lehet e az Urat Úri Szék tartására 
kénszeriteni,19 — minthogy az Urbarialis kérdések már az úri székektől 
el vonattak, s igy azon §-us megváltozott alakot öltt magára, — a több
ség innen egészen ki hagyatni, s a Fórumok coordinatiojára tartozandó- 
nak lenni ítélte.

A 4-ik §-usra nézve20 BoiisjczKYnek azon indítványa hogy ha valamit 
Jobbágyától via facti el vesz a földes úr, abba a szolga bíró rövid úton 
reponálhassa a jobbágyot, el fogadtatott. Hoszú vitatás folyt a felett, 
vallyon a szokott urbarialis adózásokat és tartozásokat maga hatalmá-

17 V . ö. 401., 411. 1.
18 A törvénytervezet VII. art. 2. §-a szerint, ha megegyezés nem jöhet létre, 

az egyenetlenséget penes ordinandam quaerulanti fiscalem assistentiam az úri
szék fontolja meg, a vizsgálatokat pedig hivatalból lefolytatván és a dolog fel
világosítására szolgáló próbákat elvégezvén (oculatae investigationes pro re- nata 
ex officio peragi disponantur ac praehabitis ad rem deservientibus probarum 
adminiculis), a per a megyei törvényszék elé terjesztessék fel, hogy intra domi
nium felül vizsgálja. (Modificationes, 13. 1.)

10 A törvénytervezet szerint a földesúr úriszék tartására a károk és kiadá
sok megtérítésének kötelezettségével is kényszeríthető. (Modificationes, 13. 1.)

·" A Modificationes 4. (Proiectum 3.) §-a szerint a földesúr, ha az úrbéri 
tartozások szerződés vagy a törvény világos rendelkezésénél fogva illetik meg, 
nem köteles engedetlen jobbágyai ellen pert kezdeni, hanem ezeket tartozásaik 
teljesítésére úri hatóságánál fogva executorok kiküldésével is kényszerítheti „ad 
explendas idgenus liquidas praestationes iurisdietionatos suos autlioritate dun- 
taxat dominálj etiam per exmittendos executores compellere potest“. P ro ie c tu m ,  
35. 1.
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val behajthatja e a földes úr, s azoknak lerovására szoríthatja e a job
bágyot vagy pedig el lévén azon elv fogadva hogy senki maga bírája nem 
lehet, egyedül Magistratualis hatalom közbenjövésével, — derék enun- 
ciatiók történtek mellyeket majd közlünk. Végre az úri hatalom voxok 
többségével meghagyatott ugyan — de

Majus 29-én a redactio bővebben vitatatván, az executorok ki ma
radtak a szerkeztetésből, s azon hatalom egyedül a folyó s legkisebb 
kérdés alatt sem lévő jobbágyi járandóságokra szórhatott, sem restantia 
sem más urbáriumon kívüli tartozás oda nem értetvén. Világosan ki köt
tetett az is, hogy a jobbágy személyének hántása nélkül, s a helybeli 
elöljárók jelenléttében történhessen azon kénszerités. így tehát a job
bágy háta megett álló hajdú pálcza el van törülve, s el az ítéleten kívüli 
botoztatás.21 22

Majus 29-én a Fő RR fel vévén pontonként a RR által hozájok kül 
dött vallásos izer.etet, azt határozák, hogy pontonként el számlálván 
azon pontokat, a mellyekben meg egyeztek, a többire nézve, a mennyi
ben a törvényei, meg győződésökkel, s a Cath. vallás elveivel ősze ütköz
tök,— hogy meg nem egyezhetnek, újabban is tudtokra adják a RRnek.23

47 .

a)
1833 május 29 

A főrendek ülése.
Tárgy: A rendek negyedik vallásos izenetének vitája.

b)
1833 május 28, 29, 30 

Kerületi ülés.
Tárgy: Az Urbariale folytatása. Az urbarialis perek fellebbviteii

fórumai.

a)
Majus 29-én (51.) Országos ülés a Fő Rendeknél.
Napi renden vólt a K és RRnek a vallásos sulyok tárgyában költt 

4-ik izenetjök,1 mellyet a Nádor rendeléséből Végh ítélő mester egyszerre 
szakaszonként olvasott. — Az l-ő §-usban a RR azt említik hogy a kir. 
előadásokban kijelentett legfelsőbb királyi szándékot követték, midőn 
ezen tárgyat tanáeskozás alá vették. — Erre

a P écsi P üspök meg jegyzé, hogy ő Felségének királyi szándéka 
egyedül a rendszeres munkák fel vételét irányozza, mellyeknek körébe

21 V. ö. Kölcsey, VII. k. 246. s köv. 1. — A május 28-i és 29-i kerületi ülés 
tárgyalásairól olv. még 428 s köv. 1.

22 Olv. részletesebben a következő szám alatt.
1 halok, I. k. 236. s köv. 1., azonban az utolsó bekezdés nélkül és a 420. 1. 

16. jegyzetében olvasható módosítással.



a vallás nem tartozik, erről az Előadásokban szó sincs, a 16-ik Áprilisi 
Rescriptum2 pedig a fent érintett czéltol eltérő tárgyakat mcllőztetni vilá
gosan is rendeli. Annál fogva válaszoltatni kívánja hogy a RR nem csak 
nem követték a királyi szándékot, sőtt attól tetemesen el távoztanak.

A N ádor kívánatosnak vélvén a dolgot hátráltatható minden mel
lesleges kérdések el mellőzését, meg jegyzi hogy a RR nem azon érte
lemben hivatkoznak a kir. előadásokra, mintha a rendszeres munkákon 
kívül minden más tárgyat kizárnának a tanácskozás köréből, ha nem 
csak annyiban teszik ezen hivatkozást, a mennyiben ő felsége ki jelen
tette, hogy mind azt, mi az ország lakossainak érdekeit szorosabban 
egybe csatolhatja, különös gondjára méltatja, — ezen eszközök közé 
számították a K és RR e jelen tárgyat is, s azért mondják hogy annak 
föl vételével a királyi szándékot követték, nincs tehát szükség e részben 
a feleletre.

A 2-ik §-us után ismét
B. Szepessy kettőt lát, mellyet halgatással el nem mellőzhet: 1. hogy 

a RR magokat a Nemzeti köz akarat képviselőinek nevezik — ezt ő csak 
annyiban ösmeri el, hogy a Fő Rendekkel együt igen is képviselői a 
Nemzetnek, de nem magokban, az az ők is de nem csak ők a nemzet 
képviselői, mert a nemzet 4 statusból áll. 2. hogy ezen tárgy az ország 
törvényhatóságai köz kívánaténak mondatik, i— azt tudjuk úgymond, 
hogy a rendszeres munkák fölvétele köz kívánat, de hogy a vallás tár
gyára nézve is minden törvényhatóságok ősze esküdtek volna, az itt 
legalább tudva nincs.

Az O rszágbirája  röviden föl veszi a RR izenetének foglalatját, 
mellynek resultatuma oda megy, hogy csak úgy vélik orvosolhatónak a 
vallásos sérelmeket, ha hogy első izenetjök csonkítás nélkül fog a Fel
ségnek felterjesztetni, mondják hogy ez a nemzetnek szilárd akaratja, 
mellyet képviselői nyilvánositanak, mondják végre, hogy a legjelesbb 
polgári jusok közé tartozik a vallás gyakorlásának szabadsága; — 
A Pécsi Püspök észrevételére visza nem megyen. Hogy a 4 Status együt 
véve képzi a magyar nemzetet, ez oly világos hogy bizonyítást nem 
kíván. De nem gondolja hogy a RR ezen Méltóságos táblát a képviselők 
számából egyenest kizárnák, azért az örvényes Jus publicumi kérdések 
kikerülése tekintetéből is, jónak látná e részben minden észrevétellel fel
hagyni, mert fel sem teheti a Rendekről, hogy ily világos, ily constitu
tionalis dolgot a vagy csak kétségbe is akarnának vonni. — A tárgy érde
mét illetőleg, sértetlenül óhajtja fel tartatni a vallás gyakorlásának sza
badságát, de hogy ezen szabadság leple és ürügye alatt, a szabados egye
zések szentsége ellen hátra ható erő állapitassék, hogy a keblek nyu
galma fel dúlassék, hogy a Catholica egyház jusai sérelmét szenvedje
nek, hogy a vallást köntös gyanánt lehessen változtatgatni, ezeket nem 
véli azon szabadsághoz tartozandónak, mellyet a RR a legjelesbb pol
gári jusok közé számítanak. Tárt utat nyitnának ezek az indifferentis- 
musra, a mitől annál inkább lehet tartani, mivel tettel és szóval, oly 
férfiak által védelmeztetik, kik a közönség előtt a tudományosságnak, 
vagy nép szeretetnek (popularitásnak) jó hírében állanak.

A N ádor: Ezeket a tárgy érdemére tartozandónak Ítélvén egyéb
iránt maga is úgy vélekedik, hogy a mellesleg fel vetett kérdésekre észre
vételt tenni nem szükség. Oly örvényes kérdésekre tévedhetnének az 
Ország rendei, mellyek az országgyűlés czéljátol szer felett eltávozná-
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hatok, I. k. 195. s köv. 1.
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inak, s meg zavarhatnák azon. egyet értést, melly nélkül hazánk boldog
ságát sikeresen eszközleni nem lehet. — A hátra lévő §§ ősze függésök 
miatt egész végig el olvastatták.

A Tárnok : Sokakra talál ezen izenetben, melly ek ezen tábla méltó
ságát sértik, s a K és RR tanácskozásainak körébe egyátallában nem is 
tartozhatnak. (Érti a RRnek azon szemrehányását hogy előbbi izenetjö- 
ket pontonként nem pertractálták a fő RR.)3 Úgy egyik mint másik táb
lán, csak az izenetbe foglalt resultatum lehet a tanácskozás tárgya, s a 
kölcsönös függetlenség s ön állás kötelességé teszi, hogy mi az egyik ta
nácsterem falai között történik, az a másik tanácsban rostálás alá ne 
vétessék. Soha sem pertractálták a Fő RR könnyedén a jelen való tár
gyat, nincs ok, nincs pont, mellyet érdem szerint meg ne fontoltak, s ne 
méltánylottak volna, végre pedig ki meritettvén kölcsönösen az argu- 
mentatiók, midőn az mondatott hogy a Fő RR előbbi értelmöket meg 
nem változtathatják, ez oly erős argumentum, mellynél erősbet felhozni 
nem is lehet. A mivel tehát ezen fő tábla a K és RRnek felelettel nem 
köteles, azt halgatással kívánja elmellőztetni, a Fő RR pedig éljenek 
tovább is azon hatalommal mellyet független önállásuk nyújt, s helyhe- 
zetök méltóságának érzete fentartani késztet. — Által menvén a vallá
sos tárgy érdemére előre bocsájtja, hogy csak egy lépéssel is tovább 
menni lelki ösmérete nem engedi, hoszas beszédjében végig megy a leg
első izeneten,4 s pontonként felvesz minden kérdéseket, mellyekre a Fő 
RR nem állottak. — 1. a reversalisoknak a múltra nézve is kívánt meg 
semmisitésökre nézve fel hozza a possint és debeant szavakból merített 
gyámokot, s nagy aggodalma van, hogy azon vallásosságnál fogva, mcly- 
Iyet Istennek hálá az asszonvi nemnél divatozni fel tesz, sok catholica 
anyának lelki nyugalma feldúiatnék. — A 18. éven tuti szabados kitérésre 
nézve tagadhatíannak állitván a királynak azon felügyelési jusát, hogy 
a ki térés temere ne történjék, a királyi just oly szentnek nézi, mint 
önnön jusait. — Arra nézve hogy a Gyermekek atyok vallását követni 
kivántatnak, emlékezetbe hozza hogy a fő RR már minap hoszas tana
kodás után azt végezték, hogy a sarkalatos 26-ik czikelyt5 meg változ
tatni, se szükséges, se hasznos, sőt veszedelmes, mert a 26-ik czikely 
által szerencsésen lecsillapított indulatok új lángra gerjesztetnének 
A melly Catholica Asszony nem gondol vele, hogy leánya, melly köze- 
lébről az ő nevelése alá tartozik, más vallást követ, annak nincs vallá
sossága. — A törvénytelen ágyból született gyermekekre nézve úgy vé
lekedik hogy a Fő RR liberálisabb javalatot tettek, midőn a 7-ik évet 
el választó idő kornak proponálták, mert ha úgy marad a dolog a mint a 
RR kívánják, az lesz következése, hogy ha az Anya más vallásra tér, 
törvénytelen ágyból született gyermeke, bár 17 esztendős legyen is, 
kéntelen lesz addig követett vallását elhagyni, s az anyáét követni. — 
A talált gyermekekre nézve úgy vélekedvén hogy Keresztény országban, 
a Keresztény vallásnak csak ugyan különös tekintetet kell adni, meg 
lehet hogy érzelmei gyengédebbek mint kellene, de ő lelki ösméreteben 
meg nem nyughatna, ha hogy keresztény gyermek zsidó vallásban nevel 
tetnék. —■ 2. J4 hatheti oktatásra csak azt jegyzi meg, hogy a törvénybe 
sem hat hét, sem két hét nem megy, hanem csak az hogy vakmerőn ne 
történjék, a felügyelés a végrehajtó hatalmat illetvén, ha egyes esetek-

3 V. o. 415. 1. 4. jegyzet.
4 Iratok, I. k. 65. s köv. 1., 95. 1.
5 1791. évi 26. te.
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hen terhesnek ítélik a RR a választott módot, lehet ő felségéhez folya
modni, hogy szelidebbet válasszon. — 3. Az iskolák és tanítók iránti 
pontot a rendszeres munkákra halasztani a követeltség kívánja, mivel 
1827-ben“·1 is már oda halasztatott,6 ámbár akkor nem voltak feltéve azon 
Operatumok, mint most. —■ 4. A recopulatióra nézve azt tartja, az egész 
világon, s minden vallásban vannak bizonyos formalitások, mellyek nél
kül a házassági kötés erőtlen, a Catholica vallás szerint ezen formalitá
sok közé tartozik, hogy per proprium parochum eskettessék ősze a há
zas pár, a mi ha el múlasztatott, ki kell pótolni. — 5. A vegyes házas
ságnak asztaltól s ágytol lett elválasztása esetében, az evangelica félnek 
második házasságra léphetésére nézve, a vallásos tekintetet félre téve, 
egyedül contractualis szempontból indúl, s azt tartja hogy a csalásnak 
tág kapu nyittatnék, a kötés egyoldalú lenne, egyik fél a másikat örökké 
vexálhatná, sőt többet is lehetne mint vexálhatná, csak hogy el válást 
eszközölhessen. Ha az örökös kötést terhesnek véli az evangelicus sze
mély, ne lépjen vegyes házasságra — volenti non fit injuria. — 6. A 10-ik 
s következő pontokra, a patronatus, és dézma jusát ovásképcn fentar- 
tatni kívánja, ne hogy ez, a rendszeres munkában leendő fel vétel előtt, 
megszüntetnek látszassák — Végre 7 Horváth országra nézve úgy véle
kedik, hogy a Frigy kötéseket csak azon úton lehet fel bontani a mellyen 
köttettek, lássák a Társ országok ha meg egyeznek, ezen kérdést meg
bírálni reánk nem tartozik. — Beszédjét azzal végzi hogy akarja meg 
tartatni a törvényt, akarja czélzatát teljesítetni, de ezen túl soha sem 
fog menni, s előbbi értelme mellett marad. — Hasonló értelemben szól- 
lot Fő Pohárnok (B. ötvös) ki már az eddigi egyezést is áldozatnak ne- 
vezé, röviden kívánna válaszoltatok de mivel különféle seriptitatiók, sőt 
hírlapok által is terjesztetik ezen tárgy országszerte,7 a mit a Tárnok 
mondott, azt per summos apices az izenetbe foglalná. — G r. Keglevics 
(Barsi Fő ispán) nagy magasztalással tetézvén a Tárnokot, előadásához 
ragaszkodik, de azt meg nem foghatja, hogy tehetik a RR azon szemre
hányást hogy pontonként nem vétetett fel izenetjök, mi után az előttök 
diplomatice tudva nem is lehet.

G r . Esztkrházy Mihály: A Karokkal és RRkel mindenekben egy 
véleményen van, s a Tárnok mester által felhozott ellenokokra röviden 
megfelel. A KK és RR úgy mond nem az iránt tesznek szemrehányást a 
Fő RRnek hogy szakaszonként nem pertractálták a dolgot, hanem hogy 
pontonként nem feleltek izenetjökre, a mi csak ugyan igaz. — A reversa- 
lisokat oly cselekedetnek tekinti, melly által egy harmadiknak lelke 
még születése előtt eladatik, ez pedig a magános szerződésnek tárgya 
annál kevésbé lehet, mivel a kötés szabadsága nem egyenlő, mert pro
testáns atya nem vehet reversalist születendő leányára nézve. — Az 
anya vallásosságától vett argumentum semmit sem nyom, különben ezen 
oknak akkor is igaznak kellene lenni, ha protestáns anyának gyermekei 
pápistáknak neveltetnek, pedig ha ezt nevetségesnek találják, úgy ama 
felett is méltán nevethetnek. — A két, vagy hat, vagy akár hány héti 
censurát, minden esetre törvénytelennek tartja, nem is visgálja jó e vagy

a) A kéziratban tévesen: 1807.
e A felsőtábla ellenzése miatt a rendek az 1826. márc. 9-i ülésben utalták 

a kérdést az országos bizottság elé. (Az 1825/7-i országgyűlés Jegyzőkönyve. 
II. 200. 1.)

7 Nem kétséges, hogy a főpohárnok elsősorban Kossuth Tudósításaira 
gondolt.
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rósz, liberalis, vagy illiberalis, fő dolog az hogy nem törvényes úton jött 
bé, s igy a constitutionalis természettel ellenkezik, ő mint constitutiona
lis ember a kormánynak minden rendeléseit, mellyek nem a törvényho
zásnak utján hozattak be, gyűlöli, s azoknak törvényesitésébe soha meg 
nem egyez. — A kir. előadásokban említett szorosbb kapcsolatot egye
nesen ezen tárgyra érti, s köszönettel is veszi, nem pedig az Operatu- 
mokra, ezekről úgy is sok szó van az előadásokban, nem szükség még 
a kérdéses kifejezést is azokra húzni. — Végre úgy hiszi a KK. és RR- 
nek becsülete nem engedi addig tovább menni, mig itt a felírás meg nem 
készül, s föl nem terjesztetik.

N á d o r : A z  előttem szólló Grófnak okoskodásai nem látszanak erős 
alapokon nyugodni. Azt állitá hogy alkotványos országban a kormány 
nem szabhat törvény elleni rendeléseket. Úgy de az 1791 : 26. czikely 
a kormánynak világosan just adott felügyelni, hogy a kitérés vakmerőn 
ne történjék, és igy eszközöket is kellett ezen czélra nyújtania. így állván 
tehát a törvény, nem lehet a sérelemnek más alapja mint az, hogy a tör
vény végrehajtására ia kormány által választott mód terhes, de hogy tör
vénytelen lenne, azt támogatni lehetetlen.

Pécsi P üspök (B. Szepesy) hoszas kimerítő feleletet tart szükséges
nek. Húzamos ideig tartott terjedékeny beszédében először el számlálja 
a RRnek azon állításait, a mellyeket véleménye szerint elhalgathattak 
volna. Ide számolja 1. azon ellenvetést, hogy rendszeresen nem vették 
fel a főRR. — A törvény mérséklést, komoly megfontolást rendel, és 
csendességet,8 ez meg volt, sőt pontonként is fel volt véve, az utolsó 
viszon izenetben ki jelentett általános ragaszkodás pedig a dietalis szó 
kással igen megegyez, t— 2. Az sem áll, hogy a fő RR semmi okot sem 
hoztak legyen fel, mert 4 fő okok vannak meg említve, a) hogy az előbb 
közlőit argumentumok a törvény leikéből vannak merítve, b) kinyilat
koztatták hogy vélcményöktől el nem állhatnak, c) a RR által felhozott 
uj szabású elvekbe mélyen bé ereszkedni tanácsosnak nem vélték, mert 
bajos olyat akár tagadni, akár elösmerni, a mit a RR magok hasznára 
fordíthatnának, d) hogy a sarkalatos 26-ik czikelyt fentartani óhajtják. 
—- Egyébiránt az általános ragaszkodásnak magok a KK és RR is példá
ját adták előbbeni izenetökben,9 ahol 6 pontokra nézve, csak egyszerűn 
declarálták, hogy értelmükben maradnak, — ha hat pontra lehet ezt 
tenni, miért ne lehetne 14 pontra is. — 3. Azon ellenvetés hogy húzamos 
idő után kaptak választ, csudálkozást gerjeszt, miután a RR diéta elején 
4 hetekig várakoztatták a fő RRket, és szemrehányást még sem kaptak. 
Egyszer a már kihirdetett ülést is visza kellet húzni, mivel a RR el nem 
készültek.10 — Végre 4. a procedúrára nézve tett ellenvetéseik, hogy t. i. 
sem a törvényei, sem a szokással, sem a törvényhozói bölcs ejőlátással 
nem egyez meg, mind ollvanok, mellyeket sokkal nagyob jusal lehetne a 
RRnek szemökre vetni. ·—- Beszédjének ezen részét végezvén arra megy 
által hogy úgy kellett a fő RR válaszának készülnie, a mint készült, mi
vel 6 pontra uj okokat a statusok sem hoztak fel, némellyekre meg van 
a kölcsönös egyeség, a többiekre nézve pedig nincsenek a fő RR okai 
meg czáfolva, ezekre nézve tehát csak olyakat lehetetett volna felelni, 
mellyek a RR előtt teljeséggel nem lettek volna kedvesek. — Itt a Hor

8 Az 1723. évi 7. te. 5 . § rendeli az országgyű'ési tárgyalásokról „cum mode
ramine et gravitate ac sub silentio tractare et deliberare“.

° Iratok, I. k. 190. s köv. 1.
10 A május 10-re hirdetett gyűlést. (V. ö. 369. 1.)



v a l l á s ü g y : a  r e n d e k  n e g y e d i k  t z e n e t e 4 2 7

váth Országot illető postulatumon s igy hátulról kezdve, valamint a Tár 
nők minden pontokon keresztül megyen, ismételvén a már igen sok 
ízben hallott, s tisztelt levelezőinkkel is közlött argumentumokat. — 
A Reversalisokra nézve azon okoskodást hogy a békekötésekben nincs 
említés irántok, meg fordítja mondván, hogy ha említve nincsenek, tiltva 
sincsenek, s mellett ök harczol 50 esztendős szokás. — A vegyes házas
ságokra nézve 18. esztendő előtt szükségesnek vélt szülői engedclmet, 
mellyet a RR egyenlőség hijánya tekintetéből el nem fogadtak, minden 
házasságra kiterjesztetni kívánná, —· egyébiránt is a vallás gyakorlására 
nézve nem csak hogy egyenlőség van, sőt a protestánsok nagyobb jusok- 
kal bírnak (nevetés), mert ők szabadon kitérhetnek, házasságuk felold
ható s a t. — A más országoktól vett erősségre azt feleli hogy mi függet
len ország vagyunk, más nemzetek szokásai nékünk törvényt nem szab
hatnak. — A divortialis ítéletek változhatlanságára nézve pedig úgy vá
laszol hogy az 1790 : 12. czikely mondja ugyan hogy törvényes bírónak 
ítéletét a kormány meg nem változtathatja, de nem mondja hogy más 
biró meg nem változtathatná.11 — Végre a Deputatio12 véleményébe kifej
tett okokat az izenetbe foglaltatni, s azokra támaszkodva, az előbbi vé
lemény mellet maradni kíván, állitván ha minden okokat elő hoztak 
volna a fő RR, az egész Országgyűlését is ki húzhatták vólna.

Nádoe: Ne hogy további kérdések eredjenek, némelly észrevételt 
kell tennem: 1. Azt tetszet mondani hogy a húzamosbb időt vetik sze
münkre a RR, s példákkal is tetszet ezen kérdést felvilágosítani. Én úgy 
hiszem valamint a Fő RRnél nem forgott fel a dolog halasztásának igye
kezete, úgy a KK. és Rendeknél sem de ha ellenkezőleg állana is, az né
künk példáúl nem szolgálhatna, elegendőnek találván azon észrevételt, 
hogy a fő RR ítéletétől, s az Elölülői hatástól füg, akkor venni tanács
kozásba valamely tárgyat, midőn a körülmények leginkább javasolják. 
[— 2. Azt tetszet mondani, hogy ha minden argumentumot felhoztak 
volna a fő RR, talán az egész országgyűlését is kihúzták volna, — helyes! 
ezt abból is látjuk, a mit előadni tetszett, én tehát megfordítom az erő
séget, most sem kell azt mind előhordani, külömben hasonló következ
mény eredhetne.

Gr. Zichy Károly: Valamint a minap, úgy most is kész volna a 
pontonkinti felvételt javasolni, ha hogy a Tárnok Mester tettleg nem tel
jesíti a K és RR kívánságát, ö  is tehát pontonként veszi fel a RR 3-ik 
izenetét. —· A reversalisoknak a múltra nézve is eltörültetését azon 
egyeztető móddal javalja, ha t. i. mind a két fél meg egyezik. — Hogy 
minden esetre atyok vallását kövessék a gyermekek, kész a RRkel egyet 
érteni, mert miután Catholica Anyának fia lehet evangelicus, nem forog 
fel nagy ellenkezés ha leánya is az lesz. — A törvénytelen ágyból szü
letett, és zab gyermekek iránt marad az előbbi véleményben, máskint 
uj törvényeket kellene hozni, hogy a Zsidók keresztény gyermekeket 
ne lopjanak. — A temerarius transitus meg gátlására törvény által kí
vánja ki szabatni az eszközöket, s ő a hat heti oktatást (de többet semmi 
esetre) meg tartaná. — Hogy a 18. esztendős korig protestáns vallásban 
bár indebite nevelt személy censura alá ne essék ezt igy módosítaná:

11 „ . . .  nec sententiae legitimae fororum iudiciariorum alterabuntur, immo 
nec in revisionem regiam, nec ullius dicasterii politici pertrahentur, sed . .. iudicia 
per iudices . . .  celebrabuntur.“

12 A főrendek az a'sóház második üzenete után márc. 18-án egy bizottságra 
bízták a vallásügyi sérelmek megvizsgálását. (V. ö. 244. 1.)
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18 esztendős, vagy házasságra lépett személy. — Ha hogy a Clerus áhi- 
tatos indulatjából a kitérést gátolni akarja, vannak egyébb módjai, gaz
dag jövedelmeiből juttasson a nevelésre, szegények ápolására, ne idege- 
nitse el magátol a népet stolaris sarczolásokkal, az alapítványokat for
dítsa oda, hová az alapítók kívánták, s a t. (Ezt P yrkkr  Érsek, és 
K o pá cs y  Püspök rósz néven látszattak venni, állitván hogy ezen közön
séges feddésre szükség nem vala, hogy az evangelicusoknál nagyobbak 
a stolaris sarczolások, s P y r k e r  Érsek ad tranquilandos animos elszám
lálja tisztelőzőinek alapítványait, s megemlíti azt is, hogy megyéjében 
évenként 100 protestáns tér catholica hitre, ellenkező eset pedig alig 
van.) —  Igv menvén G r . Z ic h y  a többi pontokon is keresztül, G r . Z ay 
a RRkel ért egyet kivévén a Horváth Országi pontot, mire nézve örö
mest be várja, még ők magok testvéri kezet nyújtanak. —  H erc.zeg 
P áj .f y  a G r . Z ich y  K á r o l y  véleményére nyilatkozott.

H o r v á t h  Püspök s a  többiek minnyájan a  kik még szóllotíak, igy 
kívántak felelni a RRnek, t. i. elő számlálni graphice azon pontokat, a 
mellyekben meg készült az egyeség, a többire pedig kinyilatkoztatni, 
hogy bár mennyire óhajtsák is az egyetértést, tovább menniük tilt a 
törvény, vallás, és lelkiösméret. — És ez volt a többség akaratja.

Almást (főispán) szintén ezen véleményre nyilatkozván nem látná 
jónak, hogy az izenetek allegatiókká fajuljanak, formalis per lenne be
lőle, mellynek bíróra lehetne szüksége.

Az O r s z á g r ir a j a  a most említett véleményhez hozá adólag kívánja 
fel szóllitatni a RRket, adják tette] jelét azon egyetértési szándéknak, 
mellyet a fő RR már tettel is, a K és RR pedig csak szóval bizonyítot
tak. A Zichy módosításira csak azért nem lehet hajlandó, mivel a RK 
declarálták, hogy első izenetjöktől teljeséggel el nem távoznak, igy tehát 
csak kősziklát szántanánk. Úgy hiszi, azon törvényes függetlenséghez, 
mellyel mind a két tábla egyenlő jusal él, tartozik, határt nem szabni a 
másik táblának, miikép vegye fel a tárgyakat, annál kevésbé azt mon
dani hogy nem rendszeresen tanácskozott.

A N á d o r : A többség szerint concludálván a tárgyat, világosság, s 
ítélő mesternek szolgálandó utasítás gyanánt két észrevételt tesz: 
1. Hogy az elszámlálandó pontok közé ne csak azok értessenek, mely- 
lyekre tökéletesen, hanem azok is, mellyekre nézve egyrészben meg
történt az egyeség. 2. A többi pontokra nézve nagyon szükség vigyázni, 
vannak azok közt olyanok, mellyek a fő RR véleménye szerint a dogmá
val és törvényei ellenkeznek, de nem mind olyanok, p. o. a temető, a jus 
patronatus s a többi, úgy vélném tehát csak az elsőbbekre kellene ezen 
nyilatkoztatást szoritni, hogy a RR itt is lássák hogy ahol ősze ütközés 
nincs, örömest közelitének.

Az ekép elkészített viszon izenet13 Majus 31-én a Rendeknek által 
küldetett.14

h)
A Május 28-ik s 29-ik napjain tartott kerületi ülések rövid foglalat 

ját ugyan már előbbi levelünkben közlöttük,15 mindazon által azon kér
désre nézve, vallyon a folyó urbarialis járandóságok teljesítésére maga

13 Í r a t o k ,  I. k. 238. s köv. 1. — V. ϋ. Kölcsey, Vll. k. 247. s köv. I.
14 A rendek ezt a május 31-i, 52. országos ülésen vették át, amelynek hiva

talos jegyzőkönyvét I. Jegyzőkönyv, I. k. 467. s köv. 1.
15 L. 421. s köv. 1.
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hatalmával szoríthatja e jobbágyát a földes úr? még némellyeket meg- 
jegyzünk.

Nagy sajnosán említi a Sopronban divatozó executorokat, az úgy 
nevezett dúlókat, kiket (Eszterházy Uradalmiban a Granatérosokat) 
nyakára küldik a szegény parasztnak, s ez köteles a dúlót tartani, mig 
meg tud fizetni. — Miután SoMSicHnak azon indítványát hogy Authori- 
tate Dominált, helyett Authoritate magistratuali, vagy mások szerint 
legalább cum interventu hujus tétessék, sokan különösen azon oknál 
fogva párto'ák, hogy a földes úrnak miaga dolgában nem biróskodhatása 
már elv gyanánt el van fogadva. — Hertelendy igen szomorúnak látná 
az úr helyzetét, ha liquida urbarialis járandóságainak behajtása végett 
mindjárt a Sz|olga]bíróhoz tartoznék folyamodni. >— V itéz rendes do
lognak látja hogy ahol a szegény embert legkisebb önkény érheti, ott 
mindjárt sanctiókat keresünk, a földes urat pedig jusainak élésétől is 
meg akarják fosztani. — D okus úgy vélekedik hogy ha az urbarialis 
rendszabások által világosan megengedett úri munkákat, kilenczedet s 
a t. megkívánni hatalma nem lesz, úgy valóban nem tudja, minek legyen 
valaki földes úr. Bezerédy erősítő példa gyanánt hozza fel hogy az 
Arendalis adósságok és más adósság behajtása közt minő külömséget 
tesz a törvény. Kívánja tehát hogy hatalma legyen az úrnak eszközleni 
az urbarialis adózások teljesítését, de a jobbágynak minden terhelte- 
tése, vagy személyes sértése nélkül. —  L a  Motte gyönyörű gazdálkodás 
nemének mondja, ha az úrnak szénája renden lesz, a robottért pedig, 
mellyel azt betakarítsa perlekedni fog. — Ellenben

Császár: Ha megengedjük a via factit a földes úrnak, úgy meg kell 
engednünk a jobbágynak is, ha tőle constitutivuma elfoglaltatik (resen- 
sus). Az osztó igazság előtt nincs személyes tekintet. így az is igazság, 
hogy adósomtol, ha tudom hogy pénze van, azt via facti el vegyem.

Somsicii: Minő praetensiója van az Urnák jobbágyán, a mit liquida 
urbarialis tartozásnak nevezhetünk? robot, dézma, füst pénz. Váljon 
mindezekre nézve nem tettek e büntető rendeléseket a KK és RR? Soha 
sem mondottam én hogy robotra hajtani ne lehessen, de hát ha nem 
megy, váljon ara menjünk e viszia, a mitől irtódzik az emberi szív, hogy 
fülénél fogva vonczolják a deresre? küldőim a botot el akarják törülni 
(tetszés), nem bottal kell azon polgártársainkat nevelni, kik a Status ter
hét viselik, s a batalionokat formálják. Bírónak kell lenni közötte, s ura 
közt. Nincs itt mindég a miveit, emberszerető földes űrről szó, ha nem 
szóban forog a pajkos ispán, a durva hajdú, a kevély tiszttartó, a részeg 
kasznár. Ha ezt tanonisálják -a RR, úgy canonisálják a botot is.

T örök: A mennyire gyűlöli a földes úri Aristoeratiát, úgy gyűlöli a 
Magistratualist is, — legyen szigorú büntetés szabva a határon túl menő 
földes urna, de a folyó praestatiókat csak ugyan legyen hatalma be 
hajtani.

Pai.óczy: Én sem a hajdú, sem a káplár pálezát nem szeretem, de 
hogy a földes urat a legtisztább jobbágyi praestatióra nézve is a 
Magistratus pupillusává tegyük, s a pártfogást mindég csak a parasztra 
ruházzuk bár jó, bár rósz ember legyen is, erre soha reá nem állok. 
Kérem tőlle a füst pénzt, ő azt mondja hogy nem fizet, s kérdem miért? 
felelet mert nem tetszik, — váljon minő protectiót érdemel az ily gaz
ember?

Mikép dőlt el a kérdés Majus 28-án s 29-én, már meg irtuk.1“ 10

10 L. 421. s köv. 1.
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Május 30-án Novak, Dubraviczky, Bezerédv és Pázmándy a tegnapi 
végzéseket tárgyazólag még némely indítványokat tettek, meílyek zajos 
szóllalkozások után végre el mellőztetvén, azon kérdés került napi 
rendre: ha vallyon az Urbarialis facti perekben maradjon e felsőbb bíró
nak a Helytartó tanács?17

Borsiczky soha sem egyez meg, hogy port politicum dicasterium 
ítéljen, ez igazgatás, és nem bíráskodás véget van alkotva. Mimién jól 
elrendelt statusban a végrehajtó, biróskodó, és törvényhozó hatalom 
egymástól el van választva. Függetlennek kell lenni a bírói hatalomnak. 
A Dicasterialis emberek nem esküdtek meg arra hogy törvény, s igazság 
szerint ítélnek, s én mint szabad polgár ilyes emberek ítéletét elfogadni 
nem is tartozom, önkény és kéj szerint ítélnek ezek, tapasztaltuk több 
urbarialis perekben, mellyek a kormányszékek útján úgy Ítéltettek el, 
hogy zendülések következtek belőle. Kívánja tehát hogy akár e privile
gio, akár e facto folyjon is az urbarialis per, mindég a rendes törvény 
székekhez apelláltassék.

Kölcsey pártolja, hozáadván: Az urbárium eddig provisorius álapot- 
ban volt, törvény, és rend ellen, azért történtek anyi visza élések mellye- 
ket néha a Consilium gátolt. Most törvényes útra vitetik, Sedria lesz az 
első bíró, ennek kormányzó dicasterium felsőbb bírája nem lehet.

Kocsi H o r v á t h  hasonló értelemben. A Consilium maga is nagvkiter- 
jedésü jószágokat18 19 kormányoz, és igy bíró ön ügyében nem lehet. Amelly 
atyáskodó pártfogást eddig néha mutatott, az is a törvény sérelmével 
volt öszeköttetve, s neki ily pártfogás nem kell. Ha rósz a törvény javít
suk, de töltsük hé mig áll. Az atyáskodásnak egyébiránt példáját mu
tatja Vásárhely,10 melly fundationalis kormány alá jutván, számos kirá
lyok által megerősített contractusait is elrontatni látja.

Somsich: Kívánatosnak véli ugyan a bírói függetlenséget, de meg 
valja a Septemvirátust, kir. táblát ép oly függésben látja, mint a Consi- 
liumot. De más tekintetből pártolja Trenchin indítványát. Tulajdon ítél
tetik itt, és birtok, s minden polgárnak jusa van kívánni hogy indulatot 
nem ösmerő törvény betűje szerint ítéltessék. A Consilium intimatuma 
feli megy, a Felség maga nem ítél, hanem ítél egy referendarius,20 és igy 
egyetlen egv személy a legfelsőbb bíró, törvény útján pedig csak ugyan 
moralis test.

Bezerfdy: Még is különbséget látt a függésre nézve is, mert a Sep- 
temvirátus ítélete csak ugyan nincs több superrevisionak alája vettetve.

Szinyey valami kevéssel jobbnak tartja a Curiát, mint a Consiliumot, 
— Majthényi (Hont) pedig kiváltképen azt kárhoztatja a Consiliumnál, 
hogy a referens gyakran oly felületesen mondja el a kivonatot, hogy alig 
érthető, a Curiánál ellenben a Documentumok is olvastatnak, s hacsak 
nem alszik az Assesszor, kéntelen meg érteni a tárgyat. — N agy mos
tani állapotunkban igen bajosnak látja az önkényből kimenekedni, akár 
hol keressen a szegény jobbágy ítéletet, mindenüt csak földes urak itél-

17 A M o d i f i c a t i o n e s  5. ( P r o i e c t u m  4.) §-a szerint az úrbéri perekben, akár 
privilégium, akár jog körül forognak, a legfelső bíróságokra lehet, birtokon belül, 
fellebbezni. Oly ügyek cl'enbcn, amelyeknek tárgyai az urbáriumból vagy ezzel 
kapcsolatos szerződésekből következő kérdések (questiones duntaxat facti ex 
urbario vel in huius nexu initis contractibus promanantes) továbbra is a hely
tartótanács revíziója alá tartoznak. (P r o i e c t u m . 35. 1.)

18 A  köza'apítványi, egyházalapi birtokokat.
19 A  veszprémmegyei Somlóvásárhely; vallásalapi birtok volt.
20 Az udvari kancellárián Bécsben.
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nek. De ő azon reménységben voxol a Curiára hogy remélli, módot fog
nak a RR találni, hogy a Septemviratus ne mondhassa: in his causae 
circumstantiis, hanem okát adja hogy Eins, Zwey, Drey: ezért ítél
tünk így.

Balogh: Függést ugyan mindenütt látni fog mig a kormány nevezi 
a tagokat. Hogy a Septemviratus sententiáját megváloztatni nem lehet, 
nem áll, mert tudjuk hogy a Szentszék megváltoztatta.21 Tudjuk azt is 
hogy a királyi tábla stante diéta, oly kérdésben mellyet bízón elítélhe
tett volna, a Felségnek repraesentált. (A Tagen actiójában, vallyon a 
Tábla bárói, és praelatussai mint a törvényhozó test voxal bíró tagjai 
lehetnek e bírák ezen perben?!) De a Consilium ha jót tett is a job
bágyai, nem igazság szeretetböl tette, hanem azért, mivel a jobbágy min
denütt nyomatott, s mivel a contributionalis fundust feltartani iparko
dott. Denique ezen kegyelem is csak önkényen épült, neki pedig önké
nyen épülő biztoság nem kell s azért a Curiára voxol.

Ellenben Prónay a Consilium mellett szóik Az urbarialis pereket 
nem teheti más Civilis perek sorába. Amazoknak két czélja van, az 
adózó sorsának, és az adózó fundus integritásának fentartása, ő pedig 
kívánja hogy erre mint a status kölcségeinek fedezésére rendelt dologra 
való felüg'yelésből a kormány egészen ki ne zárassák. A Consilium íté
letiben eddig divatozott önkény és öszeütközés az eddig létezett bizon- 
talanság következése, bölcs, és világos törvényeket kell hozni, s nem 
lesz önkény, sem bizontalanság. Hogy a Curia sem Ítél mindég törvény 
szerint, bizonyítja a Scalaris kérdés,22 ha pedig egyben lehet a kormány
nak befolyása, lehet másban is, kivált mig a Curia tagjait is ő nevezi. 
A királyi tábla most sem győzi a perek elítélését, s ha series szerint ité- 
lend, az urbarialisok, ellenkező esetben a civilis perek hátra maradnak.

Gn. A ndrássy még azt adja hozzá, hogy úgy is coordináltatni kell a 
Consiliumnak, s emlékezteti a RRket hogy a Consiliumnál exaetoratus 
név alatt van egy hivatal, melly az urbarialis pereket ált nézi,23 a nélkül 
a földmérők könyen in partibus X-et csinálnak U helyett. — Hasonló 
értelemben van

Császár is, kivált azért, mivel nem tudja hogy lesznek a fórumok 
coordinálva, ámbár in abstracto a Trentsin elveit tagadni balgatagság 
lenne. Leg inkább fél hogy a Curia nem fogja a perek sokaságát bírni. 
Ha nincs birói esküvel lekötve a Consilium, eskettessék meg. Ha füg
gésben van, fel kell szabadítani. Ha a provisorius állapot önkényre szol
gáltatott alkalmat, törvényt kell hozni.

Szent Pály: Ugv kívánná a Consiliumot coordinálni, hogy a kor
mánytol független legyen, s csak a diétának tartozzék felelettel, s ezen 
esetre ha még a birói esküvést is le teszik tagjai, kész azt meghagyni 
Appellatorium dicasteriumnak, mert az adózó fundust csak ugyan evi- 
dentiában kell tartania. Ellenkező esetben kész a Borsiczky indítványát 
el fogadni.

21 V. ö. 276. 1., 6. jegyzet.
22 Azon adóssági perekben, amelyek a papírpénz devalvációjával voltak 

kapcsolatosak, az átszámításoknál a kúria a kormány által megállapított skálát 
vette alapul. Ez az ú. n. bécsi skála (1811) 1799-ig visszamenően hónapról-hónapra 
feltüntette a hol emelkedő, hol süllyedő bankjegykurzust s ahhoz mérten szabta 
meg, mekkora összeget tartozik az adós hitelezőjének visszafizetni.

23 A helytartótanács számvevőségének (officium exaetoratus) adóügyi osz
tálya.
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Miután még Borsiczky meg jegyző hogy Nagy Pálnak minapi elő 
adása szerint 20 év alatt csak Sopron vármegyében 80 ezer holdat ítélt 
el az adózó fundusbol a Consilium, s hogy in prima instantia exactoratus 
nélkül ítélhet a Sedria, miért ne Ítélhetne feljebb vitel utján a Curia 
is? voxok többségével a Curia rendeltetett appellatorium fórumnak, 
még pedig úgy hogy minden urbarialis pereknek okvetetlen fel kell 
menni a Curiara.

Majus 31-én tüzes vitatások után a prókátorokról szolló 6-ik §-us az 
országos redactio szerint meghagyatott, ámbár Borsiczky azon incon- 
sequentiára figyelmeztette a RRket, hogy in prima instantia megenged
tetett a jobbágynak ügyvédet választani, a Superrevisionál pedig nem.24

Junius Tő napján a kisebb urbarialis excessusokrol szoíló 7-ik §25 
helybe nem hagyatván, s a személyes excessusok a Criminalis Codexre 
halászhatván, az határoztatott, hogy azon kisebb reális excessusokra 
nézve, meüyekre in decursu operati, büntetés szabva nincs, duplum 
legyen a büntetés urra, jobbágyra viszonyosán, s ha a jobbágy köteles
ségének nem tesz eleget, ezen büntetést a földes úr, a helység elöljárói 
jelenlétiében maga hatalmával meg veheti26

48.

a)
1833 május 31, június 1, 3 

Kerületi ülések
Tárgy: Az Urbariale folytatása. A jobbágyok ügyvédeinek kérdése.

A botbüntetés.

b)
1833 június 4 
Kerületi ülés.

Tárgy: A főrendek által negyedszer is visszaküldött vallásos izenet 
vitája Határozat: Ötödször is változatlanul átküldik.

a)
A 31-ik májusi kerületi ülésben olvastatván az Urbarialis 7-ik t.czi- 

kely 6-ik §-ussa, melly arról szóll, hogy urbarialis perekben csak oly 
ügyész dolgozhasson, ki az ehez megkivántatott ész, és characterbeli 
tulajdonságokkal bir,1 t— igen eleven vitatás következett. — Bezerédy-

24 A május 30-i és 31-i kerületi ülések tárgyalásaira v. ö. K ö l c s e y ,  VII. k. 
251. 1.

25 Ez (M o d i f i c a t i o n e s  7., P r o i e c i u m  6. §) az úrbéri kifogásokat illetően ér
vényben hagyta az 1723. évi 18. tc,-t. (P r o i e c t u m , 35. 1.

26 A május 31-i és június 1-i kerületi ülésekről olv. részletesebben a követ
kező szám alatt.

1 A M o d i f i c a t i o n e s  6. ( P r o i e c t u m  5.) §-a szerint úrbéri perekben nem sza
bad akárkinek az ügyeket vinni, hanem a szükséghez képest rendelni kell min
den kormányszékhez, bírósághoz, vagy törvényhatósághoz oly ágenseket és ügy
védeket, akiknek megvan a szükséges tudásuk és érett ítélőképességük, jellemük 
pedig kifogástalan. Mindenki más hajtogató s így is kell vele bánni. Tilos a 
jobbágyoknak az úrbéri perek vitelére egvmás közt pénzt gyűjteni, nem szabad 
összejöveteleket tartaniok, sem deputatiókat küldeniök. (P r o i e c t u m , 35. 1.)
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nek azon indítványára, hogy a Curiánál rendeltessenek elegendő számú 
jól fizetett proeátorok, kik a jobbágynak ingyen szolgáljanak, N a g y  
úgy kívánná modositatni a szerkeztetést: quorum opera si voluerint uti 
possint. —  P a l ő c z y  a viszketeg eszü prócátorokrol szóll, kik valódi er
szény metszők, \—  N a g y  az angularis procatorokrol,2 kik azonban addig 
nyughatlankodtak, mig a jobbágyok csak ugyan kifürkézték, hogy őket 
mi illesse. Sokan az ily különböztetéseket ellenzették, s azokat M a d o - 
c s á n y i  második Advocatialis censurának, S o m s i c h  az ész monopóliumá
nak nevezé. S z a b ó  attól tart, hogy a redactio könnyen oda czélozhat, mit 
a kormány a német zendülések után akart be hozni, t. i. hogy csak az 
lehesen ügyvéd, kit a kormány erre érdemesnek tart. Ez ellen majd min
den törvényhatóság, sőt a Curia is repraesentált.3 Ez most még kiterjesz
tetnék, mivel a kormány székek által határoztatnék, még pedig olyanok
nál, kik már censurálva vannak./BöTHY azokat kik a Bezerédy indítvá
nyával ellenkeznek, emlékezteti, hogy vannak oly szegény jobbágyok, 
kik magok is alig élhetnek, nem hogy ügyvédet fizethetnének, ki pártolja 
ezeket? Az Istenhez felhatnak a fohászkodások, de az ő sugallása nem 
hat a törvényszékekig. Hát ha még a Curiára jön perök, ki viszi oda, a 
szegény földhöz ragadt nem mehet, s ha mehetne, bár köztünk is kevés 
tekintete van, hát még a fényes palotákban. Legyen tehát ki ingyen foly
tassa pőrét, ha a jobbágy akarja. — Végre voxok többségével a redactio 
m e g h a g y a t o t t . 1! '—  S o m s i c h  a  2-ik §-ussal ellenkezést,5 és igy inconsequen- 
tiát lát. Ezen S z e m . megütközik, de B o r s i c z k y  kötelességének tartja a 
RRket azon dupla inconsequentiára figyelmeztetni, l, hogy ott, hol a 
per kezdődik, s minden indító okok előhozatnak, szabad a jobbágynak 
ügyvédet választani, a superrevisionál pedig nem. 2. Hogy a vármegyék
ben a publicum által választatnak az adózó nép védelmére rendelt fisca- 
lisok, s igy köz bizodalommal bimak, itt ellenben a kormányszékek 
által. — Az ülés nem kis zavar közt oszlott el.

Az l-ö Júniusi kér. ülésben, mellynek végzéseit már meg irtuk6 
Gr. La M o t t e  a bot mellet töb ízben szóllot, azt népünk értelmiségi 
helyzete, a pénzbeli szükölködésünk miatt, mint czélirányos büntető esz
közt pártolván. A paraszt mint sem duplumot fizessen, inkább szenved 
testi büntetést, sőt több nemes ember is 24 ft díj fizetés helyet, önként 
ajánlkozik 12 pálcza elszenvedésére. Ha kárt tesz a paraszt, fizessen 
bőrével, ez által el nem szegényedik. S o m s ic h  a nemesekről felhozott 
példát igen sajnosán hallotta, s nem tudja hogy egyeztesse meg az 
aristocratiai szellemmel, reménli azonban a szelidebb kor ebben is vál
tozást okozand. Gr. A ndrássy leginkább az erdőkre figyelvén, hol 4 
ökörnek egy napi legelése gyakran több száz forintnyi kárt tehet, fél 
hogy a duplum büntetése gyakran koldussá tehetné a jobbágyot. De 
S z a b ó  s mások különböztetést tesznek, hogy itt nem az erdő, vagy mező-

2 Zúgügyvédekről.
:i A kormány az egész XVIII. századon keresztül igyekezett a magyar igaz

ságszolgáltatást reformálni s törekvései keretében az ügyvédség színvonalát 
emelni. A cél érdekében a németországi — bajor örökösödési és hétéves — hábo
rúk után az 1769. febr. 10-i királyi rendelet kötelezővé tette az ügyvédi vizsgát. 
Ez ellen több törvényhatóság tiltakozott, a kúria előtt működő ügyvédek pedig 
panaszt emeltek miatta.

1 A Proiectum szövegének utolsó két mondata azonban elmaradt, hasonló
képen a „dicasterii“ szó is.

5 V. ö. 46. szám, 18. jegyzet.
β V. ö. 432. 1.

28 K ossuth: O rszásiryülési tudósítások I.
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beli politicus vétségekről, hanem csak a jobbágyi tartozások elmullasz- 
tása, vagy roszúl teljesítése miatt eredett kártételről van szó. — B usán 
fel kiált: quanta arrogantia erit colonus, ha a testi büntetés megszünte
tik. A Szávántuli részeken a francziák s németek is el törölték a testi 
büntetést,7 de csak hamar visza kerültek a botra. B alogh az egészben 
anomáliát lát, s a jobbágynak sorsát nagyobb önkénynek látja kitétetve, 
mint még az úri szék állott. Hasztalan figyelmeztetnek némelly követek 
a végzések inconsequentiájára — voxolásra kerülvén a dolog, s ezen szá
mos követek jelen nem lévén, az úri hatalom csak ugyan határozásba 
ment.8

Ennek Junius 3-ik napján (2-án ülés nem vala) Farkas, és Sárossy 
előlülésök alatt egy szerfelett zavaros nap leve következése, a mi termé
szetesen folyt a tegnap előtti végzésből, ez viszont abból hogy a 3-ik 
§-usban meg hagyatott az úri hatalom,9 ámbár az l-ő s 2-ik §-usban min
den jobbágyi viszonyokra biroskodása el törültetett. Sokan azon végzés
ben hogy a földes úr egyedül az elöljárók jelenlétiében maga hatalmá
val a duplum büntetést megítélheti, s nyomban meg is vétetheti, nem 
csak öszeütközést láttak azon már előbb felállított principiummal, hogy 
az úr tennen maga bírája nem lehet, de még nagyobb önkényt találtak 
mint a milyet úri széken gyakorolhatott a földes úr. — Azomban a vég
zés szentsége görditetvén ellenök, ezen észrevételek előadhatása orszá
gos ülésre utasitatott a Borsiczkynek, és Nagy Pálnak az öszeütközések 
egyenlítése végett tett redactionalis javallataik is elmellőztettek s miután 
egész nap a 7-ik (most ki lévén a 4-ik10 hagyva, már 6-ik) §-us szerkeszté
sének, tiszta resultatumot mind a mellet sem nyert vitatásával eltölt, 
ki menvén a teremből teljes alappal el lehetett mondani: Amici diem 
perdidi.

b)
Junius 4-én kerületi ülés. Elölülők: Farkas, Sárosy. Napi rend: val

lás ügye ötöd Ízben. — Desewffy kerületi jegyző felolvassa a fő RRnek 
4-ik viszon izenctét.11

A czél: Tapasztalván ezen diéta folytában hogy a KK és RR több 
hónapokon ált, erős ragaszkodással fentartott határozásoktul egy reso
lutio következésében, vagy pedig egy mellesleges kérdés felhozatala 
miatt, csaknem minden vitatás nélkül el állottak, nem lát inconsequen- 
tiát, ha itt is hasonlót cselekszenek. A sarkalatos törvény sérelmeinek 
orvoslásában kezet fognak a fő RR, a törvényei nem ellenkező kivána 
tokhoz járolásokat ajánlják, s az önkényes magyarázatokra alkalmat 
nyújtó kétség eloszlatására szolgálandó törvény módosításban sém ellen
keznek, — ez elég, s tanácsos is azt elfogadni, mivel a fő RR egyenest 
kijelentik hogy 2-ik izenetjöken túl nem mehetnek, ő ehez áll, s máshoz 
állani soha nem is fog.

7 Horvátországnak Száván túli része a magyar tengerparttal, Fiúméval, 
Trieszttel, Isztriával, Görz-cel, Krainával, a villachi kerülettel és Dalmáciával 
együtt az 1809-i schönbrunni békétől Napóleon bukásáig volt francia uralom 
alatt Illyria néven.

8 V. ö. Kölcsey, VII. k. 253. 1.
9 V. ö. 421. 1., 20. jegyzet.
10 Helyesen: a 3. §. V. ö. 421. 1., 19. jegyzet.
11 Iratok, I. k. 238. s köv. 1.



v a l l á s ü g y : a  f ő r e n d e k  n e g y e d i k  v á l a s z a 4 3 5

B ezerédy: Arad két gyámokot hozott fel: 1. hogy máskor is el estünk 
már kívánságunktól. —· De én azt hiszem abból, hogy egyben nem tudta 
kivívni ezen test a mit igazságosnak talált, ha azt következtetnénk hogy 
másban csak álljon el, oly elv jönne körünkbe, mellyet ezen Táblának 
önbizodalmával, kötelességével, s hatóságával ősze egyeztetni nem tud
nék s melly utón én járni nem akarok, de reméllem a tisztelt követ sem. 
2. Hogy a fő RR második izenetjökön túl minden vitatást ki akarnak 
zárni, s mit jelent ez? egy non plus ultrát akarnak a Nemzet képviselői
nek ki tűzni, mellyen túl ne mehessenek. Ennek veszedelmes voltát 
feszegetnem szükségtelen. Egyébiránt is ha mi követvén a fő RR példá
ját ősze Írnánk hogy mire nem állottak, valóban nem kedvező alakban 
tűnik elő ezen non plus ultrának állapotja. — Én két szempontból ve
szem a fő RR izenetét. 1. a tárgy érdemének, 2. a formának szempont
jából. — Az elsőre nézve két fő okot találok fel hozva, t. i. hogy a fen- 
álló törvény, s a catholica vallás dogmái szándéklott intézetinknek tiltó 
korlátot tesznek. — Már más ízben bőven ki vala viva, hogy nincs tör
vény s nincs törvény lelke,12 melly a törvényhozó testnek jövendő intéz
kedését kizárná. Az 1647-ki s 16Ö8-ki törvények ezt világosan is feltart
ják. Egyéb iránt is a törvényhozásnak természete, tiszte, czélja köteles
sége abban áll hogy a körülményekhez képest javítson, ,— ezt az elhalt 
idő nem gátolhatja, de okosan nem is akarhatták gátolni atyáink, kik 
magok is újítván, javítván, szint azon törvényhozói joggal éltének, — 
ebben s csak ebben áll a törvényhozói hatalom, melly ha nem igy lenne, 
a nemzeteknek nem maradna, más utjok állapotjokat tökéletesíteni, mint 
az önkény s erőszak. — A dogmát illetőleg — ha bár nem a Magyar tör
vényhozó test előtt szóilanék is, melly' törvény oltalma alá helyhezvén 
a különböző hitvallásokat; egyiknek jusait a másiknak fel nem áldoz
hatja, — szinte tagadhatlan, hogy minden társaságnak, s igy a Catholica 
egyháznak törvényei is csak tulajdon körében hatnak, azon túl nem 
terjedhetnek, s igy azokat, kiknek nem hozattak, nem is kötelezik. 
A RRnek ezen vezér elve nem csak igazságos, de a Catholica hit leg- 
szorosbb törvényivel is egyező, ki tiszta lélekből tiszteli tulajdon vallá
sát, nem kívánja nyomni csonkitni a másét, ki ön boldogságát érzi, más 
szerencséjét nem zavarja. Ezen két gyámokokat tehát kívánságunkkal 
ellenkezőknek nem ösmérhetem, sőt úgy tartom, némelly részben mind 
a kettő kívánja hogy sem a mienket czáfoló, sem a főRR nézeteit támo
gató okokkal nem gyengített előbbi értelmünk mellet maradjunk, mert 
valamint a törvényhozó hatalom törvényes kötelessége minden intéze
tet meg tenni, mellyet a hon java kíván, úgy a Catholica hitnek elvei 
azt a mi felebarátunkká, elvenni nem akarják. Három millió polgártár
sainknak lelki öiökségét egyéb iránt is más tekintetnek fel nem áldoz
hatjuk. Ezt kívánja a fő RR által említett szent elv is, „az egyetértés, 
s hazafiúi egyesülés“, melly virágozni soha sem fog, ha csak a vallások 
közötti viszonyokat tartalék nélküli egyforma igazság szerint nem ren
deljük el. Itt alkunak helye nincs Ha adni akarunk, ne adjunk csorbán, 
ne a principium megtagadásával. A mit igy adunk, el veszti becsét, s 
megnyugvás helyet ingerlést szül. De hiszen itt concessiorol szó nem is 
lehet. Hol egymásba ütköző materialis érdekről van szó, ott lehet enge
délynek helye, ott feláldozza részét mindenik, hogy minnyája megfér
jen. De a térhez nem szorított lélek egymásba nem ütközik, s ennek 
szabadsága közönséges jó mint a nap. Vigyázzunk tekintetes] RR, mert

12 Sensus legis.
28*
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azon viszonytol mellybe a religiót, a polgári állapotra nézve helvheztet- 
jük, függ, s majdan akaratunkon kívül is függ amaz Isteni szikrának 
hatása. Ha hogy a hatalmasb vallás felekezet, materialis hatását a gyen- 
gébnek lenyomására használja, keresztény szeretet helyet agyarkodás s 
ama szerencsétlenségek fognak helyt, mellveket minap egy lelkes tár 
sunk13 a történetekből merítve eleven színekkel festett volt. Itt ellenben 
azon nemzetek fényes példája, hol a törvényhozói bölcsesség el tudta 
ezen mirigyet kerülni. Ne folytassuk atyáink hibáit, mellyekért vérrel 
adózott a haza. Tudom én hogy nincs itt tűzről vasról szó, nem ron
tunk mi le templomokat, de a mint szelidebb alakban tűnik fel a század 
lelke, érzékenyebb is a sérelem iránt, — minden jus mellyet le nyom a 
törvény, égő seb a népek kebelében. — Érezzük mi is, a nemzeti egye
sülés hijánya mint dúlja, ha nem vassal is, de sok féle alakban, szegény 
boldogtalan hazánkat —· A formára nézve röviden megjegyezvén, hogy 
a főRR puszta tagadásukkal vagy vetőt vagy protestatiót irányzanak, s 
mind a kettő minő veszedelmes a haza szent ügyére, kívánja a fő RRket 
felszóllitatni, hogy ne hátráltassák a felírást.

K ölcsey: Vallásügyet tárgyazó indítványunk negyed Ízben vettet
vén visza, akaratunk ellen is keserű érzelem ébred sziveinkben. Midőn 
a Nemzet általunk kijelentett kivánatának ily tiltólag állnak a fő RR 
ellene, a Korona vétójához hasonló vetőt ruháznak magokra, pedig al- 
kotványunk jelen körülményeiben két vétót el nem bír. A képviselői 
kart utasítások kötik, miknek készítésébe a Fő tábla tagjai, mint kül
dőink egy része bé folytak, s ha ezeknek következésében nemzetünk 
kivánatival a Felség elébe járulni akarván, a Fő RR által gátol tathatunk, 
maradhat e természeti állásban a Követ, ki mint én is, utasítására esküt 
tett, s ha nem tett volna is, az iránti hűségéért becsületét veté zálogba? 
ki tagadni merné hogy a vallásos ügy még most is legfontosabb, a népet 
nem ismeri. Mit kívánnak tehát tőlünk a fő RR? hogy küldőink iránt 
hüségtelenek legyünk? hogy huszontöt, harmincz nagyrangú férfiú ellen
mondásának fel áldozzuk kötelességünket? feláldozzuk azt, mit protes
táns és nem protestáns egyiránt kíván, mitől milliók éltök nyugalmát, 
boldogságát függesztik fel? — De már engedtek, a mennyit törvény s 
igazság szerint engedhettek, azt mondja a negyedik válasz, melly nem 
-egyébb hoszú előadásánál a pontoknak, mikben magokat megegyeztek- 
nek állítják. S mik ezen pontok? (Itt az 1785-ben eltörlött14 15 s 1792-ben1'' 
törvényen kívül bé hozott reversalisok, és a babyloniai fogság képét 
viselő hat heti oktatás felől megmutatja, hogy az ügy a Fő RR egye
zése szerint rosszabb lábra állitatnék az eddiginél mert a mit most sére
lemnek lehet kiáltani az törvényesitetnék, —- a többiről nem szóllván, 
csak közönségesen igy fejezi ki magát.) Köszönöm én az egész protes
táns népség nevében az ily megegyezést — köszönöm Szathmár V a r
megye] nevében törvényeink ily védelmét, köszönöm Bethlen és Bocskai 
mellet elhúllott bajnokok unokái nevében a békekötések ily megtartását.

13 Beöthy Ödön. (V ö. 396. s köv 1.)
14 A  reverzálisok szedését a türelmi rendelet 1781-ben szüntette meg. 1786- 

ban egy kancelláriai utasítás a kierőszakolt, nem teljesen szabad elhatározásból 
adott reverzálisok érvénytelenítését rendelte el. — Az országgyűlési tárgyalások 
során az utóbbi rendeletet 1785-ben kiadottnak mondják. Valószínűleg azért, mert 
a liptómegyei ügy, amelynek vizsgálata a kancelláriát intézkedésre sarkalta, még 
1785-ben került a helytartótanács elé. (Orsz. Levéltár. Magyar kancellária, 
15.531/1785, 1959/1786.)

15 A helytartótanács 1792. szept. 25-i köriratával.
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De egyszer akkor el jön az idő, midőn e köszönet kisértő lélek hangja
ként el fog zengeni.

Most“1 pedig kívánom a M[éltóságos] Fő Rnek megiratni: miképen 
mi mélyen érezzük a kénytelenség kedveden voltát, mely velünk már az 
ötödik üzenetet készítteti. Kívánom újra meg újra tudtokra adatni, 
miképen e jelen ügyhöz 3 millió protestáns, s számtalan Catholicus ér
dekei vágynak fűzve. Mert a törvény sérelme egviránt közös; a szabad
ság megszorítása egyiránt fájdalmas, a nép közti szakadás s az ország 
belső nyugalmának veszélyes álásban léte minden hazafit méltó gond
ban tart. Kívánom őket megkérdeztetni: fognak e róla felelni, ha egy ily 
közérdekű tárgyban a trónus és nemzet közt továb is korlátként álla 
nak? Fognak e felelni, ha ez oly nagy várakozást gerjesztett ügy, miat- 
tok eligazítás nélkül marad? és fognak e felelni azon esetekről, miket a 
dolog zavarban maradása az ország részeiben mulhatatlanúl hozand' 
magával? Kívánom megkérdetni: nem irtóznak e magokra vállalni a köz
vélemény egész súlyát, a reményeiben megcsalatkozott nemzet szemre
hányásait?

A mi minket illet T[ekintetes] Rek, mi bátran nyúlunk saját keb
leinkbe, mert tartozásunkat e részben híven teljesítők mind eddig: s ha 
a M [éltóságos] fő Rek ezután is útainikhan állanak, ha a Nemzet 4() esz
tendős panaszait a Kir. Felség elébe vinnünk ezután is tiltják: Isten és 
Haza, és az egész miveit Europa legyen bíró közöttünk és közöttök; s 
jaj annak kit e bíróság kárhoztatni fog!18

A s z t a l o s : Mikor az ember szive csordúltig tele van kellemetlen 
érzésekkel, akkor a nyelv alkalmatlan tolmátsa a szívnek. Ily kellemet
len helyhezetben vagyok én is a vallásbeli nyomattatás miatt. Azért 
csak röviden: az egész világ meg Ítélne bennünket, ha négy Ízben tör
vényeseknek talált állapodásainktol, ezen izenet következésében, melly- 
ben több teljcséggel nincs, mint az előbbiekben, elállanánk. Vagy törvé
nyesek és igazságosak a mi kívánat ink, vagy nem. Ha igen, kötelesek 
a Fő RR azokban meg egyezni, ha nem, kötelesek megczáfolni, — vagy 
tegyék tehát ezt, vagy mondják itt is, mit az 1825. [1]830. és mostani 
országgyűlésén is több ízben mondottak, hogy t. i. bár meggyőződésök 
ellenkező, a felírást nem hátráltatják. Ha sem az egyiket, sem a másikat 
nem teljesítik, ez is nyilvános bizonsága lesz annak, hogy a nemzetnek 
ezen köz ügye, az evangelicusok valíásbeli szabadsága itt a törvény- 
hozás helyén is nyomattatásban, s üldöztetésben van, — hagyd lássa 
meg a nemzet, honnan fázik igaza.

P r ó n a y : Bizonyossá teszem Aradot, hogy midőn ezen ügyet mele
gen pártolom, nem mellékes tekintetet, hanem szoros utasítást követek. 
Már az előttem szóllók kifejték hogy a fő RR új okokat fel nem hoznak, 
hanem egyedül előbbi izenetjöknek csonka kivonatját adják, .— csonká
nak nevezem mert a legvelősbbek ki maradtak. Takarják bár meggyőző
déssel, törvényhez ragaszkodással ellenzésüket, én az alkotványos orszá
gokra nézve olyannyira veszedelmes elvet látom benne: stat pro ratione 
voluntas. — Azt nyilatkoztatják hogy azért ellenkeznek elveink meg- 
győződésökkel, mivel azokat a Cathol[ica] egyház dogmáival ősze nem 
egyeztethetik. Nem akarok én azon nagy kérdésbe vágni, váljon tör
vény által bevett vallásra nézve, más vallás dogmája mennyire korlátol
hatja a bölcs törvényhozó tisztét, de a Fő RR meggyőződését nem is;

a)  Innen  Kölcsey beszéde végéig idegen kéz írása, ugyanaz, m int a 228. 1. c)  és 440, 1. a)  jegyzet·

16 V. ö. Kölcsey, VI. k. 122. s köv. i.
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oszthatom, mert a Catholica Bavárianak példája, hol a királynak, s a 
nemzet nagy részének igen tisztelt vallása a Catholica vallás, mutatja, 
hogy az általunk kivánttaknál sokkal nagyobb szabadságok sem sértik 
azon vallás dogmáit, — vagy talán Bavariában különböző a Catholica 
vallás? úgy de azon szabadságok Concordatumon épülnek, mellyet a 
Romai pápa irt alá,17 ő ki az egész világon feje a Catholica egyháznak. 
Azonban én nem kívánom hogy a főRR állított meggyőződésüket változ
tassák, ám maradjanak abban, csak azt kívánom hogy a Nemzet hason
líthatatlanul nagyobb részének akaratját ne tartóztassák. — De azt 
mondják a fő RR hogy ők a törvényhez ragaszkodnak, — én ha visgá- 
lom, hogy a transitus, a reversalisok, a recopulatio etc. tárgyában ellen
keznek, úgy találom hogy a törvényhez egyáltaljában nem ragaszkod
nak, mert ezekről sem a békekötésekben, sem az 1608 : l-ő sem az 
1791 :26. czikelyben említés nincs, ragaszkodnak tehát oly kormány 
rendelésekhez, mellvek a sarkalatos 1791 : 12.18 czikely sérelmével, egy
oldalú hatalommal törvény ellenére kőitek, sőt ezeken is túl mennek, 
mert az 1792. November 23-án a 27115. szám alatt költt resolutio, mellyen 
épülnek a reversalisok, világosan azt mondja: revectionem reversalium 
non intendi.19 — Azonban ha mi ilves resolutiokat mellyek a sarkalatos 
törvényeket fel forgatják, helyeseknek ösmérünk, ősze rogyik a fun- 
dalis 12. czikely, mely a törvény hozás, magyarázás, és eltörlés jusát 
a nemzettel felesen közösen rendeli. Ha 3 millió polgár lelkinyugalmát 
biztositó törvényt a kormány el magyarázhat, hol lesz a garantia má
sokra? Kötelességünk a 12-ik czikely épségére ügyelni, s a nemzetnek 
törvényhozói jusát csonkulatlan feltartani, kötelességünk tehát ezen 
resolutiokat eltörleni, hogy igy a nemzet constitutionalis jusai megőriz
tessenek. — Mind ezeknél fogva újabban kívánom felszollitatni a 
főRRket hogy a Nemzet köz kívánságának a legjobb Fejedelem elébe 
terjesztését ne hátráltassák.

i  B öthy: Midőn a RR utolsó izenetjöket a fő RRhez által küldötték, 
méltán táplált azon remény, hogy kivánatink igazságát áltlátván meg
egyezésre, vagy legalább okainkra okokkal felelésre méltatnak. Azon
ban felolvasott izenetjök nem egyéb, mint gyermeki formába öntött 
átalkodás, mert nem felelnek okokkal, szárazon vetik el kivánatinkat, 
bé nem teljesedett tehát azon alap mondás: Az idő őrző angyala az em
bernek, a reménység dajkája, mert ama haladt, de jobbat nem szült, 
eme táplált de csalt, — és igy reménységem füstbe ment. Ha tekintem 
a felolvasott izenetet, úgy találom hogy annak bévezető sora, mellyben 
az egyetértés a nemzeti köz boldogság talpköve gyanánt említetik, — 
merő gúny, — mert miért pengetik ajkaikon azon örök igazságot, mely- 
lyet sziveikben nem hordanak. Ha kívánják a fő RR, hogy hellyre áll
jon azon egyetértés, melly eddigien közöttünk valóban nem létezett, 
miért nem nyúlnak az általunk nyújtott hatalmas eszközhöz? De talán 
igazságtalan az a mit kívánunk, s váljon mit kívánunk mi? kívánjuk 
hogy kiki vallását szabadon gyakorolhassa, s ne kénszeritessék arra

17 Az 1817. június 5-i bajor konkordátumot Miksa királlyal VII. Piusz pápa 
kötötte meg.

18 A törvényhozó és végrehajtó hatalom gyakorlásáról.
19 Nem a királyi rezolució, hanem az alapjául szolgáló helytartótanácsi fel

irat dátuma ez. A felirat Nógrád, Liptó, Gömör és Zólyom megyének az 1792. 
szept. 25-í cirkuláre e'leni tiltakozásait terjesztette fe'. A rezolució kelte 1793. 
január 28. (Orsz. Levéltár. Magyar kancellária, 14.321/1792, 191. és 815/1793.)
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a mit nem hisz, mert hitre kénszeriteni halandó körét haladja, s az 
ember szív érzelmeit csak a mindenható Isten vezérelheti. Ez az a mit 
mi kívánunk. — De hát a fő RR mit válaszolnak nekünk? Mint gyer
mek a leczkét, el számlálják hogy miben egyeztek meg, s kinyilatkoz
tatják hogy a többire nem állanak. Hát kegyelemért esedezzünk e? 
Én kegyelemért, kivált ahol igazságot követelhetünk, esedezni soha sem 
fogok, még akkor sem esedeznék, hahogy a halhatatlan Zrínyiek, Hunya
diak, Bocskaik ülnének a másik tábla padjain, annál kevésbé ezen fő 
RR előtt. A Békekötéseken ejtett sérelmeknek törvényhozás utján kell 
orvosoltatniok. A protestánsok azonban, kívánván minden kellemetlen
séget eltávoztatni, súlyos sebeik orvoslása végett 40 évek előtt, a kor
mányhoz folvamodtanak,20 40 esztendeig türelemmel hiába várván a mél
tán remélt orvoslást, elég hoszú türelem után végre viszahozták azon 
kerék vágásba a dolgot, melyből kivenni soha sem kellett volna. Amott 
választ nem nyertek, itt sérelmeik enyhítését a fő RR gátolják. Micsoda 
bíróhoz folyamodjanak tehát az üldözöttek? s mi fog következni, ha 
panaszaik mindenütt elhangzanak? kétségbeesés, minden szörnyeteg 
következéseivel, kétségbeesés, mellyet eltávoztatni törvényhozói köte
lesség, vigyázzunk nehogy midőn rózsákon gondolunk járni, vulcánon 
lépdeljünk. — Minap a Komáromi követ azt mondá, polgári jusokat, 
vallás tekintetének fel ne áldozzunk. Arany igék — de váljon követték e 
eleink ezen bölcs tanúságot?, valóban nem, előttünk a szomorú példa. 
(Fel hozza a királyi kötés levél históriáját, mint egyeztek meg hajdan 
őseink, hogy a kívánt 17 pontok 5 pontokra szállíttassanak,21 s minő 
hatással volt az a jövendő időkre, úgy hogy 1830-ban a királyi kötés 
levél bővítését ki vinni nem lehetett.) — A Te[kinte]tes RRnek azon 
fényes rendeltetés jutott hogy nemzetünknek képviselői lehetnek, a 
T[ekintetes] RRnek kezébe adá a nemzet törvényhozó hatalmát, alkot- 
ványunk feltartását, s nem csak ezt, de jövendő boldogságát is. Sokak 
történtek már itt. Erdély visza csatolása hatalmas kézzel járulhat ha
zánk materialis, és morális erejének öregbitésére; a magyar nyelv esz
köze lehet az eldarabolt nemzeti erő egyetemülésének, az úr s jobbágy 
közötti viszonyoknak törvényes lábra állítása, az emberi s polgári 
pólczhoz feljebb emelheti önkény erejével földhöz sújtott hazánkfiait, 
de mind ezen bölcs intézet félszeg munka marad, mig a vallás bilincs
ben fog járni közöttünk, mig a lélek szabadságát erőszak nyomja, ha
zánknak lakossi mindaddig egy nevezetes háznéppé ősze nem forhat- 
nak. i— Most a válaszra megyek. Minthogy a fő RR oly kegyesek, hogy 
el számlálták mire állottak, mi számláljuk el feleletünkben hogy mire 
nem állottak. Ebben van a tökéletes reciprocitás.

B alog: H a m eg fo n to lo m  a m it a  fő  RR iz e n e tjö k  e le jé n  m ondanak , 
h ogy  eg y e té r té s  a n em zeti b o ld ogság  ta lp k ö v e ,22 —  s kérdem , m iért nem  
b old og  n em zetü n k ?  azt k e ll m on d an om : azért, m iv e l a fő  RR velü n k  
e llen k ezn ek , s  k ö zö ttü n k  e g y e té r té s  n in cs , é s  m iért n in cs?  m ive l ők

20 Panaszaikat 1792 utolsó napjaiban küldöttség útján terjesztették az ural
kodó elé. A nádor úgy tudta, hogy Gr. Teleki József, Br. Prónay Sándor, Br. 
Hel’enbach József és esetleg Vay József lesznek a deputáció tagjai. Mivel al 
utóbbi feiutazása szerfe'ett bizonytalan volt a nádor szerint is, lehetséges, hogy 
csak Teleki és Prónay jártak Bécsben.

21 I. Lipót koronázási hitlevele meg 17 conditiobol állott, III. Károlyé már 
csak ötből.

22 „Az állandó egyetértés minden ország erejének és hatalmának talpköve.“ 
(Iratok, I. k. 238. 1.)
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többnyire a kormánynak, mi pedig mint képviselők a nemzetnek aka
ratját követjük. Ezeknek érdekei pedig elannyira divergensek, mint a 
pólusok. —- Midőn a fő RR izenetjök folytában, semmi újat nem mon
danak, hanem csak egy kedvetlen variatiót dallanak, valóban izenetjök 
többi része úgy illik a bévezetéshez, mint reám az excellentziás titulus. 
Felelhetnénk általánosan, hogy a békekötések valamint a két félnek 
egyes akaratjával köttettek, úgy csak egyes akarattal is lehet feloldoz- 
tatniok, ha csak nem akarjuk a 19-ik Századba ismét be hozni azon 
gyalázatos doctrinát, melly amaz alá való mondásnak alatta fekszik: 
quod haereticis non sit servanda fides. — Azomban nézzük egy kevéssé 
a fő RR ellenkezését — mi ezen tárgyban a fő sérelem? a hat heti cen
sura. A fő RR ezt meg akarják tartani, mivel úgy mond a szabad tran
situs, a Catholica vallás dogmájával ellenkezik. Úgy de hiszen az egész 
evangelica vallás ellenkezik a Catholica hit dogmájával, a fő RR argu
mentumából tehát azon nevetséges absurdum következnék, hogy az 
egész vallást ki kell űzni. — Ha nézzük a históriát, úgy találjuk hogy 
Sz. István alatt, midőn a Catholica keresztény hit be kezdett hozatni, 
a Pogány volt uralkodó vallás, azért erről a transitus tökéletesen sza
badon megengedtetett, ha hiszik a fő RR hogy most is van uralkodó 
vallás, és hogy a Catholica az, miért nem engednek hasonlót? Véres, 
veszedelmes következéseit a vallás korlátozásának mutatja a 30 esz
tendős háború, mutatják hazánk történetei, a Bocskaiak, Bethlenek, 
Tökölyek, Rákócziak időszakai, — valóban csodálkozom, hogy a fő RR 
nem félnek a fejők felett ősze tornyosodó felhőktől, s hogy nem félnek, 
azon bölcs előrelátással mellyel dicsekedni szeretnek, ősze egyeztetni 
nem tudom. Miért lett a zsidó nép semmivé? nem de intolerantiája 
miatt, s azért mivel a Jehovát, a paradicsomot csak magoknak akarták 
tartani, s üldözvén a más vallásúakat, viszon torlást okoztak, mellynek 
következése lön, hogy szétszórattak a föld kerekségén, meg szűntek 
nemzet lenni, s egy talpalatnyi földet sem nevezhetnek hazájoknak. — 
Nézzük csak a muszkát, ott nemcsak a keresztény vallás minden fele- 
kezete, de a török, a persa napimádó is szabadon gyakorolja vallását, 
s mi csak törvény által bévett két keresztény felekezetre nézve is hát
rább álljunk a civilisátioban? Hát ha törvény nélkül mennénk haza, 
s egy elkeseredés által fellelkesitett férfiú, a vármegyék gyűlésén azt 
mondaná hogy a szokott kormány parancsok törvénytelenek, s azoknak 
nem engedelmeskedünk, —■ nem comproimittáltatnék a kormány? én 
szeretném tudni, mellyik törvényben fundálnák az Actiót ellene. Beszéd
jét azzal végzi hogy ez oly bő tárgy hogy nem épen nagy szónoki tehet
ség kell hozzá, addig beszélleni rólla, mig mint a fülmiiének szava ki 
nem fogy, de ő azt hiszi, lesz még idő másszor is, mert szerencsénkre 
vagy szerencsétlenségünkre nem utólszor felelünk. — A választ úgy 
készítené, mint Bihar javallá, s hozzá tenné hogy semmi féle nézetből 
sem állunk el, — ő legalább csak akkor fog elállani, midőn a halandó 
mindentől el állani kéntelen.

P ázm ándy: A fő  RR izenetének minden sora oda czéloz, hogy a fő  
RR magokat igazolják, hogy mennyit engedtek, s a makacsság árnyékát 
a Tekintetes] RRre vessék, hogy semmit nem engedtek. Azért szintén 
szükségesnek tartja el számlálni, a mint Bihar javallá, meg lehet ez 
által mutatni, hogy respective semmi, a miben megegyeztek, mert ezt 
igy mind úgy körülnyirbálták, vagy oly óvásokat ragasztottak hozzá, 
hogy az elv homályban maradt. — Továbbá ki kél a fő  RRnek némely 
elvei ellen, mint p. o. hogy a kormánynak hatalma van a törvény héza-
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gait ki pótolni,23 s a t , felhozza azon régi princípiumot hogy a törvény
telen szokás törvénynek nem derogálhat, s meg mutatja hogy azon állí
tás, mintha a 26-ik czikely örökös sorompót vont volna elinkbe, ellen
kezik a legislatio természetével, s annyit tesz, hogy a megholtak sír
jaikból igazgassanak minket eleveneket. Hol állanánk ha hogy a tör
vényhozás soha előbbre nem ment volna? ö  törvény könyvünkben nem 
csak nevezetes nyomait találja az idő s körülmény szerinti változtatá
soknak, de úgy is okoskodik, hogy: a 26-ik czikelyben vagy több, vagy 
kevesebb van mint a békekötésekben, ha az szoríthatta, vagy tágíthatta 
a pacificatiokat, miért ne lehetne hasonlót tenni ezen particularis tör
vénnyel.

Palóczy: Diéta elején azt mondák a fő RR hogy nem két hanem 
csak egy tábla van, s az egy tábla két teremben tanácskozik. Most lát
juk hogy ezen örömmel vett kimondás csak szép phrasis volt, a jelen 
izenet nem csak két táblára, de arra is mutat, hogy a fő RR elinkbe 
non plus ultrát vagy Popilius Circulusát24 akarnak húzni. És miért kel
lessék a Jus Canonicumi subtilitásoknak hódolni akkor, midőn a tör
vényhozó test oly bajt akar orvosolni, melly a Status boldogsága alap
ján s élet erén 3 század óta károsan rágcsál? okát nem látom, nem 
tudom, i— de tudom és hiszem azt, hogy a statusnak első kötelessége 
lévén polgárait egyiránt boldoggá tenni, ezek földi boldogságát aman
nak feláldozni nem lehet, melly a koporsón, és síron túl lévő setét 
országban vár reánk. Ennek homályain, szent hitünk, s édes reményünk 
egy fényes sugára vergődik ugyan keresztül, de az örökkévalóság kapuin 
előttünk elmenttekből még senki visza nem tért. Az emberek mint pol
gárok a statust, mint keresztények a vallást formálják. E kettőnek egy
nek kell lenni. A vallásnak kell a statusban lenni, mert a hol a status 
van a vallásban, vagy is a vallás felette van a statusnak, ott a Fejedel
mek, Koronák, Nemzetek nem függetlenek. Minden egyes embernek, 
hát egy egész nemzetnek véle született jusa sérelmeit bé panaszolni, 
s orvoslását szorgalmazni, mennyire nem tanácsos ezen jus gyakor
lásának elébe fekünni, mutatja azon nagyok példája, kik a XVI-ik 
század második felében egy országot thronusostul fel forgató rettenetes 
zivatarokat támasztottak, s végre hajtották egy nemzetnek az Anya- 
szentegyháztol lett elszakadását, mellyet előbb csak egy pár békétlen- 
kedő házasoknak u. m. a csiklándós vérii 8-ik Henriknek s a megutált 
Arragoniai Katalinnak vi,szálkodásai kezdettek, — a melly elszakadás 
Rómának, az örökké való városnak nevezettnek, talán még most is fáj. t— 
Mit akarnak a fő RR az annyira ajánlott egyességgel? Itt nem adóról, 
pénz, katona segedelemről van szó hogy mennyisége felett alkudozni 
kellessen. Meg készült az egyeség két századdal ez előtt a Linczi és 
Bécsi béke kötéseikben, — új egyeségnak se helye se szüksége, —· és 
igy ama felszóllingiatás ezen tábla méltóságával is ellenkezik, mert arra 
mutat, mintha mi első izenetünkben oly felső hurra húztuk volna fel 
a dolgot hogy legyen mit engedni. — Én tehát küldőimnek esküvel 
fogadott hűségem szerint soha el nem állok, készebb vagyok törvény 
nélkül menni haza, mint a fő RR szerinti törvényei boldogtalanabbá

23 Kétségtelenül a főrendek második válaszának a hatheti oktatásról szóló 
részéhez fűzi reflexióját. (Iratok, I. k. 187. 1.)

24 C. Popilius Laenas Kr. e. 168-ban mint a római senatus követe IV. Antio
chus sziriai király körül botjával kört írt le s megtiltotta, hogy abból kilépjen, 
amíg nem tudatja vele elhatározását.
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tenni az evangelicusok álapotját. Harczol izenetünk minden sora mellet 
az igazság, erős tartalék serege édes hazánknak sőt az egész pallérozott 
világnak köz véleménye, utolsó véd bástyája azon Istenség, kinek kezé
ben van a királyok szive, a birodalmak és nemzetek sorsa, s ki az 
elnyomottak, és gyengék ügyét el hagyni soha sem szokta.

(Folytatása következik.) Végzés: az előbbihez erős ragaszkodás, 
s a képviselői helyzet, s utasítások szentsége megemlítése mellett, az 
egyesülést nem nyert pontoknak elszámlálása, mint Bihar, Komárom 
javallák.

Junius 5-én az Urbárium VII. czikelvének 8. §-ussa,25 * a regulatorius 
per volt napi renden, — nem simplificálván a kérdéseket annak idejé
ben a praesidium, — végzés az nap nem történt.28

49.

a)
1833 junius 4 
Kerületi ülés.

Tárgy: A főrendek által negyedszer visszaküldött vallásos izenet fölötti
vita folytatása.

b)
1833 junius 5, 7, 8 

Kerületi ülések.
Tárgy: Az Urbariale folytatása. A helységek határainak rendezése

a)
(Folytatása a 4-ik Júniusi kerületi ülésnek.)

P etrovay Arad V[ármegye] követének azon elvét hogy a RR már 
más egyebekben is elállottak előbbi végzéseiktől, magáévá tévén, a tárgy 
érdemét újólag pontonként felvétetni kívánja, s az előtte szóllók mon
dásainak részletes czáfolásaiba ereszkedik. Tolnának a törvény változ- 
hatatlansága ellen kijelentett értelmében nem osztozik, nem vitatja 
ugyan, mennyiben változhatlan a 26-ik czikely, de azt hiszi hogy van
nak változhatlan törvények. Hogy a főRR bővebb czáfolással tartoztak 
volna, cl nem ösmeri, mert kimondák hogy tovább nem mehetnek, mivel 
kivánságink a Cath. vallás dogmáiba ütköznek. A fő RR táblájánál 
ülnek úgymond Fő Papjaink, kiknek köteleségök tudni, mi a vallás 
dogmája, s a mit ők dogmának mondanak, az igaz és való, azt el kell 
fogadnunk, mert nem jöttünk ide új vallást csinálni. A 3 millió ember
nek gyakran emlegetett boldogságára nézve meg valja, hogy a RR 
izenetében a korlátlan szabad transitus irányát látván, nem gondolja 
hogy a proselitismus vágya elannyira elfoglalta volna azon 3 millió 
kebelet, hogy boldogságát ebben találná. Hogy az elkeseredés kétség
ben esést szüli igaz, de ezt a jelen állapotra alkalmaztatni nem tudja,

25 A Proiectum 7. (Modificationes 8.) §-a.
28 Olv. részletesebben 447. s köv. 1.
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ha vannak visza élések, (a mint mind két részt vannak) azokon segíteni 
kell, de hogy az egész el nyomás alatt lenne, el nem ösmeri. — Az itt 
hallott kifejezéseket nagyon keményeknek találja, s kérdi, nem szülnek 
e kellemetlenséget a főRRnél? legalább bizonyai gátolják azon egyet
értést, mellyet a RR magok is kívánatosnak tartanak.

B. Prényi: A Bihar, Komárom s a többiek értelmében szóllván, úgy 
vélekedik hogy ha a főRRnek egy vagy más tekintetben ezen tábla 
méltóságával öszeütközésben lévő kijelentéseit halgatva mellőznénk el, 
éppen úgy megérdemlenénk a maradék átkát, mint midőn a törvénybe 
Jesuitica clausulák csúsztattak. Lehetetlen meg nem ütköznie azon elven, 
hogy a két tábla közötti egyetértésnek nem törvényes, igazságos oko
kon, hanem complacentián kell épülni,1 pedig csak complacentiábol 
lehetne a főRR véleményét elfogadni, minthogy azt okokkal nem támo
gatják. El számlálja a RR izenetében foglalt constitutionalis elveket, 
s azt hiszi hogy ezektől elállani, annyit tenne mint a főRR akaratjának 
az alkotvány sarkait feláldozni, azon főRRnek, kiket az alkotvány épség
ben tartása nem kevéssé érdekel. Igaz ugyan hogy a főRR táblájánál 
ülnek Érsekek és Püspökök, de úgy hiszi nem úgy ülnek ott, mint a 
Hyerarchia képviselői, hanem úgy, mint az országnak törvényhozó tagjai. 
S valamint ő templomba menvén a valláson kívül minden más tekin
tetet félre tesz, úgy kívánja hogy a ki mint törvényhozó, a törvény- 
hozás teremébe lép, törvényhozói kötelességen kívül, minden más tekin
tetet félre teűyen. Végre úgy vélekedik hogy nem particularis ügyet 
pártolnak a RR, s nem csak a 3 milliónak, de 10 milliónak boldogsága 
kívánja, hogy ne kénszeritessék senki hinni azt, a mit hinni nem tud, 
hinni nem akar.

D ubraviczky: Bár mily szempontból tekintse is a főRR izenetét, 
azt még csak az illendőséggel sem találja megegyeztethetőnek. Azon 
suppositum on épül az, mintha a Te[kinte]tes RR nem combinálták volna 
a főRR előbbi feleletjeit, s nem tudnák mik azok, mellyekben meg van 
az egyesülés, a mellyet uayan a főRR igen nagynak mondanak, de oly 
mesze van a RR kivánságitol, mint a Zenith a Nadirtol. A főRR vétó
jának veszedelmes következései már ki lévén fejtve, csak azt érinti meg 
hogy a K és RR a nemzet képviselői, s utjok a nemzeti akarat által 
szabva van, s hogy nem új jussokat kívánnak a RR, hanem kívánják 
orvosolni az alkotványunkon ejtett sebeket és sérelmeit azon béke
kötéseknek, mellyeket nem annyira vallás, mint a megsértett polgári 
lét sebei miat folytatott háborúval, s vérök áldozatjával vívtak ki őseink. 
Vérrel szerzett jusokat nem tanácsos tentával eltörleni. A törvények 
változhatlanságát oly értelemben véve, hogy vannak törvények, mely- 
lyeket s a rajtok épült polgári jusokat szükebbre szoritni nem lehet, 
elösmeri, s ezek közé számítván a pragmatica sanctiót, elfogadja a 
kihívást diplomatice megmutatni hogy a vallás szabadsága a pragmatica 
sanctionak sérthetlenségével ősze van kapcsolva. Ha úgymond, a Ren
dek táblájának ez ügybeli jelen helyzetét megfontolja, úgy találja hogy 
a legnemesebb felvilágosodás lelkesedésének e tárgyban kimondott 
szavai nem maradtak ezen teremnek falai között zárvák, szét hangzot
tak hazánk legtávolabb vidékein is, és minden igaz polgár osztozik azon 
érzelemben hogy tisztelet azon képviselőknek, kik az ügyet felhozták,

1 A főrendek, válaszuk szerint, a nádorral együtt „valahol tsak lehetséges
nek ta'álták, ön tekcntetcit is az óhajtott egyesség kedvéért egész készséggel 
feláldozták“. (Iratok, I. k. 210. 1.)
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tisztelet azoknak, kik oly nemes részvéttel pártolják, dicsőség és kö
szönet a képviselők táblájának. így állván, törvény nélkül haza nem 
mehetünk. Pártolja lépteinket az igazság s a közvélemény, azon győz- 
hetlen két hatalom, mellynek sikerrel ellentállani, s az általok pártolt 
ügyet elnyomni nem lehet; hátráltathatják egy ideig a FőRR, de el nem 
nyomhatják, túl hat az a Chinai kőfalon is, és eljut oda, honnan az 
orvoslást méltán vár és kivan, a legjobb Fejedelem thronussa elébe. 
Szomorú dolog hogy a főRR elválasztó kőfalat akarnak képezni a nem
zet s a királyi szék között. ítéljen közöttünk a haza, a maradék, a köz
vélemény, s az egész miveit világ.

A ndrássy (Esztergom): Utasítása lévén hogy a 26-ik czikelyen túl 
ki ne terjeszkedjen, a főRR véleményét elfogadja, vagy legalább a tár
gyat újólag pontonként felvenni kívánja. Némely mondottakat czáfo- 
lolag felveszen. A 26-ik czikelyt úgymond, már magok a RR is sarka
latosnak ismérték el, s igy az a kérdés, váljon a constitutionalis Magyar 
Országban lehet e meg változtatni a sarkalatos törvényeket? ő azt 
tartja hogy mind addig mig élő törvényeink Vannak, mellyek azt ren
delik hogy némelly tárgy még csak tanácskozásba sem vétethetik,2 nem 
lehet. Tolna parallelét vont az 1608-ki Ί -ő és 1791 : 26. czikely között, 
ő is sarkalatosnak tartja mind a kettőt, de úgy vélekedik hogy vagy 
meg egyez a kettő, s ekkor nem kell parallella, vagy meg nem egyez 
s ekkor a későbbi törvénynek kell állani. — Hogy a K és RR kívánságai 
között vannak oly pontok mellyek a Catholica hit dogmáiba ütköznek, 
azt meggyőződése és utasítása szerint is nyilván valja. A Szathmári 
követ azon mondására hogy minden polgárnak legfőbb kincse a hit, azt 
feleli hogy ha ő mint magyar becsülletes ember hitéhöz ragaszkodik, 
engedje meg hogy a maga hitéhez a szónok is hasonló buzgósággal ra
gaszkodhasson. Bars követének azon mondása hogy a kormány s nem
zet érdeke egymástól el van választva, ha igaz, nagyon szomorú hogy 
igaz s ekkor igyekezni kell a kormányt oly karba helyheztetni, hogy 
a nemzet érdekei az övétől ne különbözhessenek. A haereticis non est 
servanda fides princípiuma alkalmasint annak erősítésére volt felhozva, 
quod omnibus sit servanda fides, s igy a Catholicusok jusait sem kel! 
sérteni, et Ulis est servanda fides. — Végre a békekötéseket tiszteli, de 
nem azért mivel vérrel szereztettek, hanem azért mert törvénybe men
tek, ő ugyan a tentával írott törvényeknek a vérrel szerzettek előtt csak 
azért is elsőséget ád, mivel azokat nyugodt, érett megfontolás, és nem 
a fegyvernek erőszaka hozta.

D ohőczky hasonlókép a pontonként felvételt sürgeti. — Ellenben 
a Böthy, Pázmándy s a t. értelmében még ezek szóllottak: C sepcsányi, 
ki taglalatjába menvén azon pontoknak, mellyekben a főRR meg nem 
egyeztek, minthogy némellyek Baloghnak azon minapi mondását, hogy 
meg tellett a keserű pohár, sokallani látszottak, kötelességének tartá 
abba egy két keserű cseppet csavarni. Az Unghi követnek pedig az t 
feleié hogy azon felekezetet, mellyről szabadon mehet ki ki más vallásra 
által, proselytismussal vádolni nem lehet, csak sajnálni a másik részt, 
hogy ezen szabadsággal nem élhet.

N iczky (Vas): Leginkább azt vizsgálja, m i a RRnek helyheztetése, 
s képviselői kötelessége? Váljon az e, hogy puszta tagadásra hajoljanak. 
N őm  megy annak taglalásába hogy ki minő voksal bir, de annyi csak 
ugyan igaz hogy egy két millió több, mint néhány száz, .— hogy a tör

2 Az 1741. évi 8. te.
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vényhozás nemzeti hatalma legsarkalatosabb részeinek gyakorlásában 
nem a hivatalbeli méltóság, hanem a nemesek száma connumeráltatott. 
s nem a méltóságon, hanem a hazának személyszerinti védelmén épül 
alkotványunk.

Kocsi H orváth : Azon vádat látja a főRR izenetében, hogy a K és 
RR a nemzeti egyetértést gátolják. Már kérdi, két fél közötti vitatás
ban mellyik rész törekszik egyetértésre, az e ki az emberiség, szabad
ság, s polgári jusok mellet harczol, vagy az. ki ezeket letiporni igyek
szik. Hallotta mondatni hogy jobbak a tentával írott törvények a vér
rel szerzetteknél, mert azokat nyugodt elme hozta, de menjünk visza 
a történetek évrajzaiba, s azt fogjuk találni hogy ahol annak idejében 
elmullatták tentával megírni a szükséges törvényeket, ott fegyvert kel
let vonni,,kardal kellett a csomót megoldani, s vérrel Írni a törvényeket.

Z meskái.l rem élli, a leg jo b b  fe jed e lem  n em  h ag y ja  v ig a sz ta lá s  n é l
kül azon  a la ttv a ló it, k ik  a hű ségb en , h o n szere te tb en  a tö b b iek k e l v e te 
kednek .

Járma: A polgári törvényeket csak akkor tartja igazságosaknak, 
mikor azok a természet egyszerű törvényétől el nem távoznak, s azt 
hiszi, nem igazság az, midőn polgári vagy vallásbeli törvény megköti 
értelmünket, hogy erkölcsi tökéletesedésünk végett más arányt, az 
isteni valóság felőli megfogás kijelentésére más utat ne választhassunk, 
mint a mellyet akár az országiás kormánya, akár egy vallásbeli fele- 
kezet egyesülési törvénye Hőnkbe szabott, — részes taglalatjába eresz
kedvén az egyesülést nem nyert pontoknak, meg említi hogy a császári 
örökös tartományokban csak 1803. Januar 14-én költt azon Császári 
parancs, melly az elváltt protestánst vegyes házasságra lépni nem en
gedi, ez sem dogma tehát, nem a Concilium Canonja, hanem egy világi 
hatalom rendelése. Ha ezen tárgy még tovább is fog vitattatni kénsze- 
ritve fogja magát látni oly egyes esetek előterjesztésére, mellyek a 19-ik 
században mind a kormányra, mind a RCatholica Egyház szolgáira 
homályt fognak borítani.

D óküs k íván ja  k in y ila tk o z ta tn i h o g y  a FőRR u tasítá sok k a l k ö tv e  
n in csen ek . —■ Ili.ésy kún k ö v e t azt tartja , ha e lfogad n ák  a főRR akarat
ját, a z t ten n ék  a m i edd ig  nem  v o lt , t. i. a tö r v é n y te le n t tö rv én y es íten ék .

Répás: Szem előtt tartva hogy minő feltételeket kötöttek a fő RR 
még azon pontokhoz is, mellyekben magokat megegyezteknek valják, 
p. o. a reversálisok tárgyában, kérdi nem lenne e századokig nyitva azon 
örvény, mellvct minap a Bihari követ lelkesen rajzoltt? Baranyának 
ugyan vallásos sérelmei nincsenek, de küldői ezen ügyet nem csak más 
polgártársaik particularis sérelmének veszik, mellynek orvoslására 
örömmel kezet fognak, hanem veszik egyszersmind olyannak, mellynek 
sérelmei alkotványos lételünket, melly az 1791 :12. t[ör]vény paizsa 
alatt nyugoszik, sarkából kiforgatják. A változhatlan törvények közé 
számítja az 1608 : 1. czikelyt s ha ezzel a 26-ik czikely3 meg nem egyez, 
a kettő közzül annak kell állani, mellyet a fegyvert ragadott Nemzetek 
örök béke végett kötöttek. A vallás dogmáiba nem ereszkedik, mert 
törvényhozói állásában egyedül azt tekinti hogy evangelicus atyánk
fiái úgy karolják által a thronust külső belső ellenség ellen, úgy ipar
kodnak a hazát gyarapítani, mint a Catholicusok, kívánja tehát minden 
mézes madzagok félretételével teljes mértékben feltartani számokra a 
békekötések által biztosított szabadságot, s a fő RRnek ellenkezését is

Az 1791. évi 26. te.
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azon impedimeniumok közé számítja, mellyekre már a pacificatiók 
kimondották az ítéletet, hogy in perpetuum non obstant, et nihil valent.

K lauzál a sark a la to sság  k érd éséb e  n em  ereszk ed ik , de azt k im ondja , 
h o g y  tö rv én y e in k e t csak  an n y ib an  tartja  vá ltozh atlan ok n ak , a m en n y i
ben  azok n ak  szárn ya i a la tt a n em zeti bo ld ogság  n yu goszik , ha ezen  
n em ze ti b o ld ogság  b iz to s ító  k ő fa lá t a korm án y  va g y  m ások  ön k én y e  
m eg tö rte , újabb garantiákkal szü k ség  a k ö z jó lé te t  m egerősíten i.

P ély (Hajdú követ): Küldőit azon Hajdúk egyenes maradékinak 
valja, kik a megsértett alkotványért véröket ontván a békekötéseket 
fegyverrel ki vívni segiték, azoknak fentartását tehát nem pártolnia vér 
árulás lenne. Minden tekintetben szégyenlendő el maradás nélkül igy 
tovább nem maradhatunk. Az örökös béke fen tartására alkotott tör
vény lelke azt teszi hogy a tökéletességnek egyszer elértt fókáról leszál- 
nunk nem szabad, de a hijános állásból tökéletesbb előre haladást ki 
zárni annyit tenne, mint minden polgári intézetnek a tökéletesség felé 
való közelítését el vágni. Idejét látja megmondani a főRRnek, hogy a 
RR s küldőik többsége, tulajdon azon szent vallást követik, mellyet 
a főRR, de az értelmi kifejlődés által parancsolt ezen legtágasbb jusok- 
nak elfogadása által is szent vallásoknak nem sérelmét, sőt dicsőségét 
látják, s meg mondani azt is a fő RRnek, hagyjanak fel az előbb utóbb 
csakugyan haszontalan küzdéssel, mert a köz vélemény hatalma győz, 
s győznie kell.

Ezeknek értelmökben szóllottak még Plathy, La Motte, és Fekete. 
A pontonkénti felvételre Moncskó és

H ertelendy, ki a törvények közt különbséget nem tesz, mindenik 
vérrel van szerezve. A köz véleményt itt meghatározni sem tudja, sem 
akarja. A fő RRnél most is tisztel oly egyes nagy férfiakat, mint a 
Zrínyiek, s a t. idejében voltak. Mint világ polgára cosmopoliticus 
tekintetben örömest pártolná a hallott lelkes előadásokat, de a követek 
nem magok urai, s kéri tehát a RRket, vegyék fel pontonként, nyissanak 
neki utat küldői akaratjának teljesítésére, hogy az egyetértésre követi 
helyzete szerint kezet nyújthasson. — H orváth O rszág követe a Fő RR 
izenetét pártolá.

Igen érdekesek voltak az ülés vége felé némelly párviadalok, mely- 
lyek bár tüzesek valának, de a mai nap szakadatlan tündöklő komoly 
méltóságát a legtávolabbról sem sérték.

B alogh (az Esztergomi Andrássynak) igy felelt: Mondottam igen is 
hogy a nemzet, és kormány érdekei elágaznak egymástól. En tudom 
hogy mi mindketten az egyetértést óhajtjuk eszközleni, csak hogy az 
út mellyet választánk különbözik, követ úr úgy akarja, ha reá állunk 
arra a mit tollúnk kívánnak, én pedig úgy ha a nemzet akaratján épült 
végzésünk mellett maradunk. Azon ösméretes mondást quod haeriticis 
non sit servanda fides, én a pacificatiók megtartását pártolva említet
tem, de a vallás dolgában tanítani követ urat nem akartam (Andrássy 
ezen kifejezéssel élt: „Arra tanít minket Bars Vfármegye] követje“ 
s a t.) sokkal jobban ösmerem a vallásos tárgyakbeli járatosságát, mint 
sem hogy én, ki egész életemben világi dolgokkal foglalatoskodtam 
tanítani akarhattam volna. (Andrássy clericus volt.)

B öthy: A z Unghi követ némelly kifejezéseimet keményeknek 
állitá, sajnálom, de ez nem annyira az én hibám mint a nyelvé, mellv 
szükebb, mint sem hogy gyengével tudnék élni ott, hol erős kifejezés 
kell, egyéb iránt is nem tudom, hol van az meg írva, hogyha kinek 
valami fái. fájdalmát szelíden cottákbol, tactusra mondja el. Mondá
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továbbá hogy ülnek a fő RR táblájánál Püspökök, Érsekek, tudják azok 
mit engedhetnek a vallás tárgyában, tisztelem én azon bölcs férfiakat, 
úgy is mint az Isten szolgáit, de tisztelem főképen mint főlelkipászto
rokat, kik a gyarló embernek az idvesség utján segédkezeket nyújtanak, 
de nem oly világot élünk már, hogy Mosesekre, Prophétákra szoruljunk, 
én magam is megértem annyira hogy a jót a rosztol különböztetni 
tudom, és hogy ennyire megértem, a reformatiónak köszönöm. — Végre 
mondá azt is hogy proselitismus gyakorlásától tart, — ezen gyanút 
maga ezen nevezet: „Evangelicus fél“ eloszlatja, ki szedték ők a jót, 
de ott hagyták a pharizeusi fogásokat a proselytismust. Dehogy is gya
korolhatnának proselytismust azon vallásra, mellyben az áttérőkre sem 
gazdagság, sem fény, sem hivatal nem várakozik. — Lenne talán egy, a 
perfectibilitás, de ezt a köz nép fel nem éri, a másik résznek pedig 
nincs a kitérésre szüksége, én legalább a nélkül hogy által mennyek 
arra törekszem. — Végre Esztergomnak azt felelem, már sokszor meg 
van mutatva hogy a 26. czfikkely] csak annyiban sarkalatos, a mennyi
ben a békekötéseken épül. Én a törvény könyvbe búvárkodni nem szok
tam, tán birtokomban sincs, de azt tudom hogy minden törvénytudo
mányával sem fogja nekem soha megmutatni hogy a reversalis, hat heti 
censura s a t. törvényen épüljön. Azt pedig soha el nem ösmerem hogy 
ahol a törvényhozó hatalom közös, egyik rész a másik letiporásával tör
vényt szabhasson.

P rónay: Azon mondásra, hogy az üldözés nem közönséges, szokott 
szelíd meleg érzéssel felel, hogy ő maga személyén üldöztetést szintén 
nem tapasztalt, de szerencsétlen ország az, hol a vagyonos, a legutolsó 
nyomoréit ember sérelmét nem épen úgy érzi, mintha magán történnék, 
jól mondá halhatatlan Kisfaludink: Akkor erős az egész, ha öszetart 
minden rész. (Az üldöztetés évrajzaibol egy pár valóban borzasztó 
esetet beszél.)

B ezerédy: A z ellene tett ellenvetésekre még azt jegyzi meg, hogy 
az általa említett elvek a RR által már el vannak fogadva — s Andrássy 
a ki szó közben emlité: ad meg Istennek a mi Istené, királynak a mi 
királyé, kéri tegye hozzá: ad meg felebarátodnak ami felebarátodé, s 
innen remélli hogy szokott logicája szerint következtetni fogja a RR 
első izenetének minden pontjait.

B. P r é n y i  pedig megjegyzi, hogy a ki az első izenetet pártolja, az 
új vallást nem készít. Erősen róvólag szóll a főRR derogatorius proce
dúrájáról, s kikéi a kormánynak egyoldalú önkénye ellen mellyel még 
a legszentebb természeti atyai jussokat is bilincsekbe szorítja.

A múlt levelünkben megirott végzés4 szerinti izenet el készítése 
Desöffyre bízatott.5

b)

Junius“i 5-én, 7-én és 8-án Farkas és Sárosy előlülésök alatt tartatott 
kerületi ülésekben, a VII. articulusnak 7-ik (operatumban 8-ik), a hely
ségek Regulatióját vagy Rectificatióját tárgyazó igen nevezetes para-

a)  Innen Orosz kézírása, Kossuth betoldásaival.

4 V. ö. 442. 1.
5 V. ö. Kölcsey, VII. ik. 258. s köv. 1.
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graphusa vétetett tanácskozásba,® de el nem végeztetett. Abban, hogy 
a még nem regulázott helységekben általában megtörténhessen a regu
latio, mindnyájon megegyeztek. De nagy ellenmondásra talált a redactio 
a már regulázott helyekre nézve; itt az ujabbi regulatiót, mellyek iránt 
N ovak indítványt tőn, hogy az itt meg állapítandó elvek szerint egy
szer regulázandó helységek többé regulatio alá ne essenek, megtiltatni 
kívánták, különben a birtoknak örökös bizontalansága nem csak a szor
galmat gátolná, de az usufructuatio szabad adása vevése hasznától is a 
jobbágyot in praxi megfosztaná. Igen élesen fejezé ki magát N agy: 
Ha a RR úgymond, eddigi végzéseikkel annyi áldást árasztottak volna a 
jobbágyra, a mennyit nem árasztottak, ezen egy lépés ezt átokká vál
toztathatná. Nincs a birtoknak nagyobb ellensége mint a bizonytalan
ság; s ugyan, ki lenne a bolondok bolondja, hogy ollyas valamiért pénzt 
adjon, a miről még unokája sem bizonyos, hogy el nem reguláztatik 
tőle; mert a redactio szerint nincs a világon oly helység, mellyet újon
nan regulázni ne lehessen. Csak valami uj módi oeconomia jőjön divatba, 
mindjárt lesz az inducendae melioris administrationis et rationabilioris 
oeconomiae rationak helye. Eddig optima forma történtek a regulatiók, 
de azért mégis regulázni s tenkre tenni mindenütt egy értelem; a melly 
helység reguláztatott, annak a koldustarisznya is nyakába akasztatott. 
A jó földet elszedik a jobbágytól, rosszat adnak helyébe és néhány öl 
quantitással pótolják a qualitást. Ennek eltávoztatására a classificatio 
után praeoptiot kiván a jobbágyoknak engedtetni. — Többnyire mind ő, 
mind a mások az egyszer regulázott helyekben csak a becsúszott hibá
kat, vagy természeti s más viszontagságok által későbben okozott hijá- 
nyokat rectificáltatni, nem pedig uj regulatio béhozatalát is akarják meg 
engedtetni. Azon kérdésre, valyon a még nem regulázott helységekben 
ki kérheti a regulatiót? megegyeztek, hogy akár az uraság, akár a job
bágyok. De ez utóbbiakra nézve, valyon a jobbágyok nagyobb vagy 
kisebb részének kívánságára történjen? noha

Somsich s v é le  eg y e tér tő leg  szám os v á rm eg y ék  a pascum  regulatió- 
jában  m eg á lla p íto tt e lv  h ason la tosságára  m in d en  eg y es , bár fertá lyos  
jo b b ágyn ak  en g ed e lm et akartak  adni h o g y  a regu la tió t kérh esse , m agá
ban  értvén , h o g y  csak  k érh esse  é s  ne k én szer ith esse , annak m eg íté lése , 
v á ljo n  van  c h e ly e  a rcgu lationak  va g y  n in cs , a b íróságo t ille tvén , voksra  
kerü lt, a tö b ség  álta l az v é g e z te te tt , h o g y  csak  a k ö zség ek  n agyobb  ré
sz é n e k  k íván ságára  tö r tén jen  a regulatio.

A már regulázott helységekben különség állítatott fel azok közt, 
mellyek már eddig vagy barátságos megegyezés, vagy bírói ítélet által 
reguláztattak, s azok közt, hol a regulatió a most hozandó törvénynek 
elvei szerint vagy már megtörtént, vagy azon túl történni fog. Ezen utol
sókra nézve közönséges vala az egyetértés, hogy a regulatiót ismételni 
ne lehessen, és csak a calculus vagy természet okozta hibák orvosoltat- 
hatnak, a mi rectificatio, és nem uj regulatio. Az előbbieknél azonban 6

6 A Proiectum 7. (Modificationes 8.) §-a a határok úrbéri per útján történő 
rendezését megengedi a még nem szabályozott helyeken a földcsúrnak és a job
bágyok nagyobb részének, a már szabályozott határokban a földesúrnak „ex res
pectu oeconomiae publicae et eminentium iurium dominaMum scopo segregationis 
tenutorum et pascui urharialis vel inducendae melioris administrationis et ratio
nabilioris oeconomiae aut ad sufferendos peractae regulationis naevos et succes
sive enatos defectus“, közbirtokosságnál az arányosítás bírói elrendelése esetén, 
továbbá ha a jobbágvok az előző szabályozást sérelmesnek találták. (Proiectum, 
35. 1.)
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sokan kívánták az uj reguladót, mind a földesur, mind a jobbágyság 
hasznára. Sok helyűt, hol a jobbágy igen megszoritatott az uraság mar
hája által a legelőben, néhány holdal is megelégedett, csak hogy szaba
duljon a közös pascuatiótól; máshol megint kelletén túl is adott az 
uraság, tartván a helytartó Tanácsnak önkényétől, melly majd az ura
ságnak, majd az adózónak kedvezett. Sokan az uj regulatiót csak anyi- 
ban kívánták meg engedni a mennyiben a most felállított elvekkel u. m. 
az egybentagolás és elkülönözés elveivel meg nem egyezik a régi regu
latio. Kívánták végre úgy, hogy újabb kérdés alá ne jöjjön, mit és meny
nyit kell a jobbágynak kapni? hanem csak az hogy a volt regulatiokor 
kapott tenutumát hogy lehet az uj elvekhez alkalmaztatni.

De a legnagyobb vitákra adott alkalmat a regulatiók formája, t. i. 
szükséges e a regulatorius per előtt politica deputatiót kiküldeni, vagy 
nem?7 Ezt sokan szükségesnek vélték, de ezek is különböztek a neki 
engedendő hatásköre felől. Az egyik rész csak épen annak megvizsgá
lására kívánta kiküldetni, a) valyon a töbség e, melly a regulatiót kéri? 
b) nem történt e már oly regulatió, mellyet megújitni nem lehet? c) nem 
áll e a regulatiónak valami örökös szerződés útjában? A másik rész 
ellenben a redactióhoz ragaszkodva, a deputatio által minden a perhez 
megkívántad) előkészületeket megtétetni szükségesnek vélte, úgymint a 
határnak felmérését, mappák megkészitését, fundualis könyv szerkezte- 
tését és az egész megtörténendő regulatio tervének előterjesztését. 
Ezáltal, a mint álliták, sok idő nyeretik és a per nagyon előmozditatik; 
de maga a per is sokszor csirájában elfojtatik. Sokan ellene szóllottak, 
nemcsak azért, mivel minden jól elrendelt Statusban a political func- 
tiók a törvényesektől elkülönözve vannak, és veszedelmesebb nem lehet, 
mintha a tulajdon kérdés a rendes bíróság ítélete alól elvonatik, de 
azért is, mivel ezen előkészületek oly költségekkel vannak öszvekötve, 
hogy azokat megtétetni, mielőtt a bíróság által a regulatiónak szüksége 
elhatároztatnék, igen czéliránytalan volna. Ez csak akkor volt szüksé
ges, midőn még az uriszék Ítélte el az urbarialis pereket; de most midőn 
a Sedria birájok, más tekintetet szenvednek. Most, miután csak a job
bágyok töbsége kívánhatja a regulatiót, nem szükséges az előleges vizs
gálat. Egyébiránt ezen előkészületek a pernek velejét képezik, s ha ezt a 
deputatio elvégzi, mire volna a törvényszék bírósága? Az idő nyerés nem 
oly nagy, mert a deputatio sem viheti azt nehány napok alatt véghez, 
s a tb. Ezen osztály a deputatiót leginkább a barátságos egyesség, és a 
fenálló környiilményekről teendő tudósítás végett kiküldetni akarta. 
Egy harmadik osztály pedig politica deputatióról hallani sem akart. 
A regulatiót kívánó rész folyamodjék a megyéhez, ott simplex indorsata 
mellett, penes assistendam fisci (si ea uti voluerit), ha t. i. a jobbágy
ság a folyamodó, kezdődjék a per a Sedria előtt. Ennek kötelessége 
lészen, a szükségesnek ítélt deputatiót, in forma investigantis judicii, 
kiküldeni s azt véghez vitetni, mi a pernek folytában szükségesnek találta-

7 A Proiecíum szerint a megye, ha a szabályozás ügyében kérés érkezik 
hozzá, azonnal bizottságot küld ki a megkeresés megvizsgálására. A mérnök az 
úrbéri táblából és az urbárium behozatalakor készült jelentésekből a megyei 
ügyész jelenlétében megállapítja az eredeti jobbágyföldeket, azután osztályozza 
a dűlőket, elkészíti a szabályozási térképet a földkönyvvel együtt, hogy a műve
lésre alkalmatlan területek figyelmen kívül maradjanak, majd kijelöli — ameny- 
nvire lehet — egy helyen a telkeket s vetési nyomásokra osztja a földeket. 
Mindebből a megyei bizottság összesítő áttekintést, tervet készít s azt, jelentés 
kíséretében, bemutatja a megyének.

29 K ossuth: O rszággyűlési tudósítások I.
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tand. A politica deputatio nem csalt czéliránytalan, hanem káros is. 
Voltak még nehányan, kik még ott is, hol már a mostani elvek szerint 
megtörtént a regulatio, ezt megújitatni kívánták, ha t. i. a regulatiónak 
czélja nem egyéb, mint a jobbágyok sorsa javítása, az az, ha egyedül 
tenutumaik commassatiója és az ebből származandó könnyebb és hasz
nosabb gazdálkodás czélja. De ezen indítvány kevés figyelemre talált. 
A deputatio iránti kérdés el nem döntethetvén, annak vitatása továbra 
halasztatott.8

Junius 8-án a Desewffy által feltett vallásos izenet is megrostálta- 
tott,9 s úgy szólván egészen, — igen csekély szó változtatásokkal helyben 
hagyatott.

Az uj Personalis Somsich Pongrácz hitet ment tenni Bécsbe.

50.
1833 június 10 
Kerületi ülés

Tárgy: Az Urbariale. A határrendezés vitájának folytatása.

b)
1833 június 11 
Országos ülés.

Tárgy: A kerületi ülésben megállapított ötödik vallásos izenet vitája.

c)

1933 június 12 
A főrendek ülése.

Tárgy: A rendek ötödik vallásos izenetének vitája.

a)
Junius 10-én Szalopek és Petrovay előlülésök alatt tartatott kerületi 

ülésben, a regulatorius per kezdetén kiküldendő deputatio vétetett to
vábbi vitatásba, és voksolni kívánván a KK, a felteendő kérdések felől 
nehezen egyezhettek. B ezerédy azon szempontból indula ki hogy az 
egész miveit világon a per előtti békebiróság a legidvezségesb sikerrel 
gyakoroltatik; okát nem látja tehát, miért épen itt ne próbáltassék a 
per kezdetén a barátságos egyesség. E végett kívánná a deputatiót ki
küldetni, felszólítván a KK figyelmét Somogynak tegnapelőtti indítvá
nyára: hogy a község is választhasson egy két tagot a küldötségbe.

8 V. ö. Kölcsey, VII. k. 272. s köv. I.
8 Iratok, I. k. 240. s köv. 1. — Ez az ötödik üzenet részben Kölcsey fogal

mazványa. Mint naplójában elmondja (272. s köv. 1.), ő is készített tervezetet, 
ame’yet június 6-án, Űrnapján a Pázmándvnál tartott megbeszélésen felolvastak 
s azután azt a részt, amely felsorolja, mely pontokban nem tudott eddig a két 
tábla megegyezni, átadták a jelenlévő Dessewffynek, „a magáéba leendő iktatás 
végett“. A szöveg másnap, 7-én diktálásra került, majd 8-án a kerületi ülésben 
tárgyalásra.
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Ellenben Justh azt tartja, hogy meg lévén változtatva az urbarialis pe
rek bírósága s az egészen a törvényes útra vitetvén, politica Deputatió- 
nak többé helye nem lehet, — a törvényszék által pedig akár a felek 
egyeztetése, akár a pernek szükséges instructiója, mint p. o. vizsgálat, 
osztályozat hitelesítés s a. t. végett kiküldendő tagok pedig, nem tar
toznak a Deputatiók nevezete alá. — T örök alapszabásnak kiváná fel
állítani, hogy az ítélő bíró soha se legyen egyszersmind visgáló bíró is, 
mert önnön munkája iránt elfogúltsággal viseltetik az ember.

Ennek következésében így állíttatott fel a kérdés: Kell e politica, 
vagy juridica deputatio? Nagy töbség vala, hogy juridica. E szerint tehát 
az egész dolog a politica útról elvonaték.

Ezután azon kérdés fejtegettetett: valyon az egyezetés végett tör
vény utján kirendelendő küldötség mindjárt a per kezdetén, mintegy a 
per előtt, menjen e ki, vagy később. Ezen utolsóról feleslegesnek találta 
a kérdést Balog, mivel eddig is szabad volt akármely bíróságnak, kül
döttséget a per folytában rendelni, a hányszor szükségesnek ítéltetett. 
De a per előtti küldötséget sokan szükségesnek vélték, leginkább azért, 
mert nem hihető, hogy a földesur, miután már az előkészületekre szük
séges. tóbnvire igen nevezetes költségeket megtette, barátságos egye
zésre lépjen, mellvet a per kezdete előtt, az idő s pénz kímélése végett 
sokszor áldozatokkal és engedélyekkel is meg vásárolna. —  D eák az 
egész regulatorius pernek folyamatját ily rendben látja. Legelső kérdés
nek kell lennie, valyon lehet e a regulatiónak helye vagy sem? Ennek 
minden esetre bírói ítélet által .el kell határoztatnia. Utóbb több rend
beli küldötségeknek kell a helyszínére kirendeltettni, a régi status 
authenticatiojára, a classificatióra, irtások megbecsülésére; ezek után 
az uj mérések mcghitelesitésére; végre a kivágásra. Az első munkáló- 
dás végett Ítélet által kirendelendő küldötség az egvességet is próbálja 
meg. — De Just még arra is emlékezteti a RRket, hogy itt a contributio- 
nalis fundusról van szó) s azért, noha a jobbágyságnak meg akarja en
gedtetni, hogy ügyvédet válasszon magának, még is a tiszti ügyvédnek 
befolyását mindig megkívánja. — Mások az egyeztetést lehetőnek nem 
látják a nélkül, hogy az egyeztető a dolog fekvését ismerje, melly csak 
a per folytában és az ellenokok felhozása által teljes világra fejlődik. — 
Noha még némelyek a már előbb felállított urbariális elveknél fogva 
a per előtti küldötség elhatározását követelségnek nevezék, voksok töb- 
sége által azonban az végeztetett, hogy a küldöttség a per folyta alatt 
menjen ki.

A regulatió modalitására jővén most a kérdés. B orsiczky a már 
minap említett három eseteket, mellyekben uj regulatio nem történhet, 
világosan kitétetni kívánta, úgymint a) ha már ezen törvény szerint 
egyszer megtörtént a regulatio, b) ha sem a földes úr, sem a jobbágyok 
nagyobb része nem akarná, c) ha a helység már örökös szerződés mel
lett regulázva van. Ezen három okok mellett Justh még egy negyedikre 
figyelmezteti a RRet, t. i. a compossessoratusban mikor történhessen 
vagy ne történhessen a regulatio? B uzsán pedig a horváth szabadosokra 
(slobodnyikokra) emlékeztet, kiknek regulatióját megkívánja. B alogh 
megjegyezvén, hogy a két első eset már voks által eldöntetett, a har
madikhoz azt akarja tétetni hogy az uj regulatio csak akkor történhet 
meg, midőn azáltal a jobbágyok sorsa javitatik, mert ez a mostani urbá
rium vezérelve.

H urtelendy  a  k ö z  e llen  m o n d á s  d a c z á ra  is m é te lv e  á ll ít ja , h o g y  az 
e lső  e s e t  v o k s  á lta l m eg  n e m  h a tá r o z ta to t t ,  a  m ire  Borsiczky ú gy  ny u g - 

29*



4 5 2 1 8 3 3  JÚ N IU S 11. ORSZÁGOS ÜLÉS

tatja meg, hogy a Bánátot most is lehet a törvényben kivétel gyanánt 
említeni. G r. A ndrásy a 3-ra úgy vélekszik, hogy ahol csak a határ 
rendbeszedéséről van szó, ott lehessen uj regulatio non obstante antiquo 
contractu, mert a felosztás a mostani elvek szerint hasznosabb lesz. 
mind az urnák, mind a jobbágyságnak; a hol pedig a prestatiók forog
nak kérdésben, ott már az usufructuatio elrendelésénél ellátás tétetett. 
Ha itt a jobbágyok sorsa megjavitathatik. a régi contractus csak a már 
felmentettekre álhat ellene az uj regulatiónak. Lehet például, hogy egy 
helységben 10 jobbágy már örökre felmentette magát; itt a contractus 
csak ezeknek uj regulatiójokat gátolhatja; mert a többi jobbágyok igen 
meg lennének károsítva, ha ezen contractus miatt hasonló uj regulatió 
alá nem jöhetnének — A compossessoratusra nézve azt kívánja, hogy 
ha a jobbágyság töbsége, akár ki emberei legyenek, kívánják az új regu- 
latiót, az megtörténhessen. Az urakra nézve nem ide való a kérdés. Ezen 
utóbbi pontra némelyek előbb proportiót és commassatiót kívántak: 
mások ezt nem idevalónak, és csak rövideden megemlitendőnek vélték; 
még mások csak egy compossessor kérésére, végre mások a composses- 
soratus töbsége kívánságára megtétetni akarták. — A további tanács
kozás másnapra halasztatott.1

b)
Junius'1·1 11-én Országos ülés tartaték délelőtti 11 órakor, miután az 

uj Personalis Somsich Pongrácz elébb a királyi táblánál a szokott szer
tartások mellett elölülői székét elfoglalta.

Béköszöntvén ülés elején a Personalis, Németh Esztergomi kano
nok felelt a RK nevében, —  P e t r o v a y  pedig mint kerületi elölülő bé- 
nyujtá a vallás ügyében költi 5-ik izemet kerületi javallatát,- mellynek fel
olvasásával azok, kik többszöri, nevezetesen a 49-ik számú tudósításunk 
szerint3 a RR akaratja ellen oppozitiót formálnak, úgy mint Andrássy 
(Esztergom), Petrovay, Aczél, Dobóczkv, Hertelendy, Moncskó, elő
adták a főRR véleményének elfogadása vagy legalább a tárgy érdemé
nek pontonként újabb rostállása végett, már a legközelebbi kerületi ülés
ben is elő terjesztett észrevételeiket. Ezekhez járult még most M a r c z i - 
b á n y i , leginkább ezen okokbol harczolva: hogy a RR csak annyiban tart
ván az 1791 : 26. czikelyt sarkalatosnak, a mennyiben a békekötésekkel 
megegyezik, ez másszóval annyit teszen, hogy egy részben sarkalatos, 
más részben nem sarkalatos, melly önkényes magyarázat által nem csak 
ezen törvényt sarkában megrendítve, de más minden sarkalatos törvé
nyeinket is veszedelmeztetve látja. Ö ugv vélekedik, hogy ezen törvény 
nem ellenkezik a békekötésekkel, mert ezekben is, nevezetesen a Linczi 
békekötésben nem a korlátlan szabad kitérés, hanem csupán azoknak, 
kik már elfogadták az evangelica vallást, hitvallásoknak szabad gyakor
lása biztosittatik. A korlátlan kitérés, melly a vallás szabad gyakor 
lásától egészen különbözik, ellenkezik a catholica vallás dogmáival, pe
dig a népesség nagyob része csak megkívánhatja hogy alkotvánvunkal 
egy idős vallásának elvei ne sértessenek — Nem is látja az evangelicu- 
sokat oly üldöztetés alatt nyögni, mint ahogy ez festetik, hiszem! a leg
felsőbb hivatalokra is minden különbség nélkül alkalmaztatnak. Csalat-

a)  Innen ism ét K ossuth  kézírása-

1 A folytatást I. 465. s köv. 1.
2 Végleges szövegében: Iratok, I. k. 240. s köv. 1.
3 V. ö. 442. s köv. 1.
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kozik, a ki gondolja, hogy a most javallatban lévő engedélyek örökös 
megnyugvást szülnének, lia egyszer az örök béke végett alkotott 26 ik 
czikely változtatás alá vétetik, 50 évig is uj meg uj kivánatok fognak 
következni, s az egyetértés nem hogy eszközöltetnék, sőt számkivette- 
tik, az Országgyűlése pedig a helyet hogy az ország boldogságát öregbí
tené, vallásbeli theoreticus vitákkal fog vesződni.

H'ERTEi.kndv hasonló értelemben szóllván azon meggyőződésben 
van, hogy elődeink a 26-ik czikely alkotásával minden viszálkodások 
magvát örökre elfojtották, s hogy a reformátusok üldöztetés felől átal- 
jában véve nem panaszkodhatnak, a korlátlan szabad kitérés pedig úgy 
hogy a vallást köntös gyanánt naponként változtattni lehessen, úgy hiszi 
nem csak a Catholica, de minden vallás elveivel ellenkezik. Meg van 
ugyan győződve, hogy a főRR procedúráját tekintve, helyesen tették a 
RR hogy pontonként bé nem mentek a dolog érdemének vitatásába, 
mindazáltal egy pár constructio közbenvetése után, utasításának telje
sítésére magának utat nyitni s e végett a tárgyat pontonként újabb ros
tállás alá vétetni kívánja.

Ezek, s a fentebb nevezett tagoknak már több Ízben közlött s azért 
jelenleg nem ismétlendő hasonló értelmű észrevételeik, az izenetnek 
általános felolvasása után előterjesztettvén, több követek felállottak, 
hogy az általános megtámadtatást általánosan viszaverjék. — A P er so 
nalis ugyan több Ízben próbát tett, hogy a vitatások megszüntessenek, 
állitván, hogy mi után a RRnek nagy többsége a tárgy érdemére nézve 
való értelmét az izenetben kifejezé, hagynának fel a léptenként nagyobb 
kellemetlenségre vezető vitatásokkal, s vennék az izenet szerkezte rését 
szakaszonként rostállás alá. De a szóllani akaró tagok úgy vélekedtek, hogy 
az ellenfélnek szabadság engedtetvén a megtámadásra, nem engedhetik, 
hogy előterjesztéseik czáfolás nélkül menjenek a naplókönyvbe, s mago
kat szóllásbeli szándékjoktul, az elölülői hatás által eltéríteni nem engedék.

Böthy és Balogh az említett ellenzések czáfolásába ereszkedtek, 
nevezetesen

Böthy Trenchinnek ama mondására, hogy a 26-ik czikelynek czélba 
vett módosításában hazánk sarkalatos törvényeinek, s általok alkotmá
nyunknak veszedelmét látja, felelvén melegen festi azon fájdalmat, 
mellyet érezne, ha kezét alkotványunk ellen emelte volna fel, de midőn 
törvényhozói díszes rendeltetésének egyik legszentebb részét teljesíti, 
a törvény homályát magyarázni, s a kormány önkényes magyarázatja 
által erejéből kivetkeztetett törvényt eredeti értelmére viszavinni törek
szik, alkotványunkat nem hogy gyengítené, sőt nem megvetőleg erősiti. 
Azon ellenvetésre, hogy az evangelicusok számos nagyobb hivatalokba 
részesitetnek, azt feleié, hogy a lélek szabadságáért viván, világi tekin
tetet szeme előtt nem viselt. Egyéb iránt is, midőn az evangelicusok ül
döztetése felett panaszkodik, nem azon magas hivatalokban levőkről 
szóll, de szóll azon elnyomattatott szerencsétlenekről, kik minden párt
fogás nélkül szűkölködnek, szóll nevezetesen Láz helységéről, mellynek 
boldogtalan esetét4 a Trenchini követ ép oly jól tudja mint a szónok 
(Láz, mellynek lakosai brachium által kénszeritettek a hat heti censu- 
rára, hol a gyermekeknek annyok karjaiból éjszakának idején erőszak
kal történt elragadtatása alkalmával ember halál is történt, s a nem 
engedelmeskedők mint lázzadók pörbe vonattak, s megitéltettek — 
Trenchin V[ármc]gyében fekszik). — Az engedély szót a fenforgó tárgy

4 A részleteket I. alább Prúnay felszólalásánál.
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ról el nem fogadja, mert itt nem engedélyről, de szent igazságról van 
szó. Vallásának szabályait e jelen helyüt a polgári törvényhozó testnek 
körében fejtegetni helytelennek találja.

B alogh pedig ily formán czáfolgatott: A Trenchini követ az egyet
értés felzavarásátol tart, — ha ettől tart, minek ellenkezik, nem zavarja e 
az egyetértést, ki a többségnek akaratja ellen szegül? Attól is tart hogy 
50 év múlva ismét többet fognak az evangelicusok kívánni, ha fognak, s 
kívánságaik oly igazságosak lesznek, mint most, azokat is be kell töl
teni. Egyébiránt is a miveltségben előlépéssel többet kívánni tökéletes 
ség, hátra menni, vagy vesztegleni tökéletlenség. Mondá azt is, hogy a 
26. czikelyt változtatni önkény, t— de váljon holl és ki által történik ezen 
változtatás? nemde a törvényhozó test által? és ez önkény? Különbsé
get lát a vallásnak szabad gyakorlása, és a kitérés szabadsága között a 
Trenchinyi követ, —- a szónok is lát különbséget, azt tudniillik, hogy az 
első czél; a második eszköz ezen czélnak elérésére. Mondá végre, hogy 
az evangelicusok hivatalokra alkalmaztattnak, —- a szónoknak nem 
czélja számvetésbe venni hogy minő idomban igaz ez, de ha igaz, csak 
egy újabb ingert talál tellyesen szabad átmeneteit engedni azon vallásra, 
mellyben oly számos jeles férfiak nevelkednek, kik a király és haza 
bizodalmát megérdemlették. Végre Torotál vármegye követe a szabad 
transitust a köntös változtatáshoz hasonlitá, a szónok semmi tekintet
ben sem hajlandó a vallást a köntöshöz hasonlítani, de ha csak ugyan 
hasonlítani kell, akkor úgy vélekedik, hogy a kinek köntöse szűk, el
avult, ócska, s nem olyan, hogy reá illene, igen jól cselekszik, ha azt ei- 
veti, és újat vészén.

M a r c z i b á n y i  replicázván, a lélekisméret szabadságtól vett gyámokra 
azt feleli, hogy multum probat ergo nihil probat, sok ember lehet, kinek 
meggyőződése a bévett vallások egyikével sem egyez, azért szabadon 
megengedjük a világ minden vallására kitérést? A Lázi esetet csekély
ségnek nevezi, mire

P rónay: Nem vett volt nagyobb örömmel egy egy állapodást, mint 
azt, hogy a számos törvényhatóságok által felhozható, s a küldötségnek 
nagy részben be is mutatott egyes esetek felhozása elmellőztessék. s igy 
minden mi a dolog folvamatját keserűvé tehetné, eltávoztassék. De 
miután Torontál és Trenchin némileg rózsa színekkel festék az evan
gelicusok állapotját, s igy az ily lelkesedéssel pártolt ügyet alaptalan
sággal vádolják, kénszeritve érzi magát küldőitől egyébiránt is utasitá- 
tásokba vett némely egyes eseteket is előterjeszteni. S mivel a Lázi eset 
csekélységnek mondatott, épen ezt fogja elbeszélleni — a mint hogy 
egész részletességgel el is beszédé,5 — szóllása közben Borsiczkynak, ki-

5 Elbeszélése szerint a lázi evangélikus lelkészt a plébános az utcán nagy 
szidalmazások közt megtámadta, a vele lévő tanítóval agyba-főbe verette, majd 
a lakosok házaira törve, égő fáklyákkal átkutatta az istállókat, pad'ásokat, kama
rákat s a gyermekeket szüleiktől „kegyet'en ütések és verések által erőszakosan 
ki ragadtatta — mely alkalommal a verések által okozott nagy rémü'ésbe csak 
ugyan öt ember szerencsétlenül oda is veszett“. Az e'lenszegülő lakosok mint 
lázítók 1818-ban háromhónapi vagy 40 pá'ca-, ill. korbácsütés mellett félesz
tendei börtönbüntetést kaptak. A büntetés Gr. Il'ésházy István királyi biztos köz
benjárására némileg enyhült ugyan, azonban mindazok, akik a hatheti oktatás 
ismételt kiállása ellenére vonakodtak katolizálni, 1826-ban vád alá he'yeztetvén, 
közülök tizenegyen 1832. nov. 14-én kétheti, huszonhatan pedig, „a kik a tilalom 
e!len továbbá is az evangelicus templomba járni merészlettek, egy holnapi magok 
költségein töltendő tömlöczöztetésbe elmarasztaltattak“. (Jegyzőkönyv, II. k. 
26. s köv. 1.)
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nek (mint már nehány hetek előtt megírtuk volt) e tárgybeli helyzete 
oly fonák, s ország szerte ösméretes gondolkozása mellet nem kevéssé 
kínos is, a köz vélemény ismételt kirohanással adta meg az érdem elös- 
merésének vigasztalását — t. i. Prónay előadván, mint vétettek a Láziak 
felsőbb parancs következésében büntető per alá, s mint Ítéltettek meg, 
utánna tévé, hogy a törvényszék ítéletének végrehajtása Trenchin lelkes 
első alispányára bízatott, ki a sanyargatást sanyargatással tetézni nem 
szokta, (hangos ismételt éljen!) s a törvényhatóságot reá bírta hogy a 
Lázi lakosoknak vallásuk szabad gyakorlásában meghagyása mellet fel
sőbb helyre representálna. (Itt ismét hangos éljen!!) Beszédje végével 
Prónay kérdé, nem fáj e minden igaz érzésű polgárnak, ha a sanyaruság 
minden nemeivel küszködő polgártársainak polgári létét az önkény csa
pásai alatt szenvedni szemléli.

A P ersonalis ezen előterjesztést rósz néven látszatott venni s a 
czélra nem vezetőnek, sőt csak a kedvetlenséget nevelőnek állitá, saj
nálván hogy felhozatott.

A discussio folytában Horváth Ország követe Gr. D raskovics elő
adván a municipalitás sérthetetlenségéből merített már sok Ízben köz- 
lött ellenvetéseit, — a Horváth Országot tárgyazó pontot több követek 
czáfolataiknak tárgyául különösebben kiválaszték. — R ohonczy fel is 
olvasá azon municipalis törvényt, mellyre a Horváthok hivatkozni szok
tak, s kérdé ezen municipalis rendszabás, melly 2-ik Ferdinand alatt 
1636-ban született, s megerősítés végett az országgyűlésére soha elő nem 
terjesztetett, meg egyez e a mostani század leikével.® ö  kimondja a muni
cipalis törvények iránti véleményét, hogy Verbőczy 3. része 2-ik czi- 
kelye szerint csak annyiban álhatnak meg, a mennyiben az ország tör
vényeivel nem ellenkeznek,7 már pedig a békekötések ereje nem szórha
tott Magyarország határai közé, sőtt Magyarország minden részeire ki
terjesztetett. — B ezerédy pedig a társ országokra nézve megjegyzé, 
hogy a nemzetek közötti kapcsolatnak múlhatatlan legfőbb feltétele a 
jus concivilitatis, s hogy egyez meg ezen feltétellel Horváth Országnak 
fonák állása, mellynek lakosai Magyarországban minden polgári jussok
ban osztoznak, Magyarországnak 3 millió lakosait pedig kebelökből ki
zárják.

Több jeles, és erős kijelentések történtek, — különösen erősen har- 
czolt B. P rényi a Sz. írásból és Sz. Atyák írásaiból merített fegyverek
kel, a püspökökre nézve megjegyzé, hogyha valaki két kötelességet visel, 
s mind a kettőnek megfelelni nem képes, igen jól tenné, ha az egyik
ről lemondana. — B. Sztojka a kereszténység nagy mesterének ama 
erkölcsi tanítására támaszkodván: Szeresd felebarátodat, mint önnön 
magadat, utánna tévé hogy vannak sokan, kik ezen szeretettel dicsek
szenek, mint a Horváthok, de azért az ország törvénye által bévett val
láson lévő felebarátaiktól a polgári just megtagadják, s őket magok ke- 8

8 Az 1636-i statutum 1. cikkek szerint a rendek egyértelműleg megújítják az 
idegen vallás gyakorisának tilalmáról szóló articulusokat, „etsi quispiam praedi
catorum haereticorum sive spontanea sive ope cuiuspiam in hoc regnum veniret 
et zizania seminaverit, praedicatorem licet unicuique capere captumque ad domi
num banum vel episcopum dioecesis deducere, interductores vero talium et 
transgressores huiusmodi conclusionis publice puniantur poena in Tripartito 
contenta“.

7 A Hármaskönyv III. rész 2. cím 2. § szerint a dalmátok, horvátok, sziavo
nok és erdélyiek „contra generalia statuta et decreta regni Hungáriáé .. . nil quid
quam constituere possunt nuUamque statuendi habent facultatem“.
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belekből isteni és emberi törvények ellenére kizárják. —  D u b k a v i c z k y  
a Hon szabadságát vallásszabadsága nélkül, ezt a nélkül hogy kinek 
kinek szabad legyen azon vallást követni mellvet jónak lát, megfogni 
oly kevéssé tudja, mint ahogy nem képes a Fejedelem javát a nemzeté
től elválasztva elképzelni. Hivatkozik a 2-ik, 3-ik Ferdinand s l-ő Leopold 
diplomájának 6-ik feltételére,8 hol a legszabadabb transitus teljesen biz- 
tositatik. Azon ellenvetésre, hogy valamint 1830-ban országos végzésé 
vált, hogy a diplomát meg lehet változtatni, igy a Carolina Diplomából9 
is ki maradt az említett pont, megfelel hogy igaz ugyan, de kimaradt a 
2-ik pont is, melly a sérelmeknek az uralkodás kezdetétől számított 
6 hónap alatti orvoslását biztosította, s kérdé, nyert e ezen kettős ki
hagyással a haza? Azonban talán nem is vesztett annyit, mint első tekin
tettel gondolnák, mert habár 17 pontokból 5 pontra10 olvadt is le a 
diploma, de biztoságot nyújtott az 1715 : l-ő t. ez.,11 s mint hogy az 
1723 : 3.12 ide hivatkozik, maga a pragmatica sanctio is elválaszthatatlanul 
ősze van kötve a vallás szabadságával. Szomorú dolognak állítja, ha az 
1791 : 26. ezikclynck megszorító örökösség tulajdonitatnék akkor, midőn 
más nemzet a rabszolgaság örökös eltörléséről s a 27.000 lelket is alig 
haladó zsidók emancipatiójáról gondoskodik. Három feltételt kíván 
minden jó törvényre, 1. hogy minden önkényét kizárjon, ezen szót con
stitutionalis országban a szótárból is kitörülni szeretné, 2. hogy igazsá
gos legyen, 3. hogy a közvéleményei meg ne ütközzék. Már pedig egy 
tárgyat sem fogott fel a közvélemény oly lelkesen mint ezt, s azért biz
tos hiedelemmel reménvli hogy az el nem esik, hanem el jut oda, hon
nan orvoslást nyerhet, orvoslást nyernie kell, eljut Európa fejedelmi 
nestorához, azon erős lelkű fejedelemhez, ki a 30 évig dühösködött or
szág pusztító viharokat meg tudta engesztelni, azon vallásos fejedelem
hez, ki most is egy magas czélt, a polgárok közötti szorosbb kapcsola
tot tűzött ki, s ha ezen feljutást a főRR még tovább is hátráltatnák, ítél
jen közöttük, és közöttünk a világnak szigorú de igazságos köz 
véleménye.

Ötször fordult meg ezen tárgy kerületi ülésekben, négyszer úgy 
egyik mint a másik táblánál, mind annyiszor igyekeztünk minden egyes 
böcses előadásokat tisztelt levelezőinkkel úgy szóllván egész kiterjedé
sükben közölni, i— s azért reménljük nem hibázunk, midőn a minden ol
dalról voltakép megösmertetett tárgynak újabb terjedékeny ismerteté
sébe tovább nem ereszkedünk. Azzal végezvén ezen nap felöli jelenté
sünket, hogy miután a Personalis többszöri felszóllitásai ellenére is az 
általános vitatások és szóváltogatások délután három óráig tartottak, 
ekkor az izenet szerkeztetése szakaszonkénti rostállás alá vétetett, és 
igen csekély szóbeli változtatásokkal helyben hagyatván a főRRhez 
által küldetett.13

8 A koronázási hitleveleket az 1622. évi 2. te., az 1638. évi 1. te. és az 
1659. évi 1. te. tartalmazza.

6 III. Károly hitlevelét az 1715. évi 2. te. tartalmazza.
10 A XVII. századi hitlevelek még 17 conditióból állanak, az 1715-i már 

csak 5-ből.
11 Ez a törvénycikk Károly király koronázásáról szólva hangsúlyozza, hogy 

az uralkodó a törvények, jogok, régi kiváltságok s így a Lipót-féle hitlevél meg
tartására is megesküdött.

12 Az ország jogainak, kiváltságainak és szabadságainak megerősítéséről.
13 A június 11-i, 53. országos ülés hivatalos jegyzőkönyvét 1. Jegyzőkönyv, 

II. k. 1. s köv. 1. — V. ö. Kölcsey, VII. ,k. 274., 278. 1.
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Ezen izenetnek csontvázzá abból ál), hogy mivel a fő RR előbbi ize- 
netjökben elszámlálták azon pontokat, a mellyekben megegyeztek; a KK 
és RR viszont elszámlálják azon pontokat, mellyekben meg nem egyez
tek. Felfogván továbbá a fő RR azon ellenvetését hogy tovább menniük 
törvény s ön meggyőződésük nem engedi, az elsőre azt felelik: hogy a 
26-ik czikelyt csak annyiban tarthatják sarkalatosnak, amennyiben a 
békekötéseken alapúi, s ezeknek leikével megegyezik, a meggyőződésre 
pedig azt mondják, hogy mint nemzeti képviselők, utasításaikat semmi 
nemű felsőbb befolyásnak alája nem vethetik, a fő RR ellenben hasonló 
határok közé szorítva nem lévén, ön meggyőződésüket a haza javának 
feláldozhatják, a mint hogy megegyezésöket annyival inkább reménlik 
a K és RR, mivel nem gondolhatják, hogy a nemzet kívánsága s a Feje
delem között (itt Országos ülésben ezen szó hozzátétetett: tovább is) 
elválasztó kőfalat akarnának a fő RR képezni, végre az egész mivelt 
világ, a köz vélemény a haza s a maradék ítéletére hivatkoznak. (Az ize- 
net szerkeztetésének kerületi rostállása alkalmával az Esztergomi 
A ndrassy ezen hivatkozást kihagyatni kéré, mivel úgy mond, nekünk a 
miveit világ törvényt nem szab, a köz vélmény irányt nem parancsol, a 
hazát mi representáljuk, a maradék pedig gondoskodjék magáról!!)

c)

Által küldetvén az izenet14 a főRRhez, ezek azt következő nap u. m. 
Junius 12-én azonnal felvették. A regalisták még mindég igen kevesen 
valának jelen, s a Fő Ispányok is csekély számmal. — Első szóllott

a P écsi P üspök: A RR izenetjét két részre osztja, az első részben 
úgymond, elszámlálják a RR azon pontokat, mellyekben a fő RR meg 
nem egyeztek, de ezt úgy teszik, hogy a főRR mind azok előtt, kik az e 
tárgyban közben jött irományokat nem ösmerik, nevetségessé tétesse
nek.15 A második részben felelnek a törvény szentségéből, és a meg
győződésből merített gyámokokra, s az elsőt megczáfolni, a másodikat 
kijátszani iparkodnak. Az első részt pontonként felvévén mindenikre 
nézve azt igyekszik megmutatni, hogy a főRRnek meg nem egyezése 
nem azon alakban áll a mint azt a RR előterjesztik. A második részt 
illetőleg a KK és RR azon állításáról hogy a 26. czikelv csak annyiban 
sarkalatos, a mennyiben a békekötésekkel nem egyezik, azt mondja, 
hogy ha valami, ez minden bizonnyal egyoldalú magyarázat, mellyet a 
RR oly igen örömest emlegetnek, sarkalatos törvénynek ilyes magya
rázatáról a törvényhozó hatalom Magyarországon eddig semmit sem 
tudott, s az nem egyéb mint Posonyi 4 hónapos új szülemény. Kívánja 
a viszon izenetbe mind azon okokat béfoglaltatni, mellyek a főRR által 
első ízben kirendelt küldötség munkájában a békekötések magyarázatja 
felől találtatnak. Azt is említik úgymond, a RR, hogy a mi törvényen 
kívül, és túl van, az törvény ellen van. Ez ellenkezik alkotványunkkal. 
Az első periódusban igen kevés, és elégtelen törvényeink valának, mely- 
lyeknek hiányait királyi parancsolatok pótolták, ezek által kormányoz- 
tatott országunk, mivel omne imperium a királyra ruháztatott. Mondják 
azt is, hogy a törvénnyel ellenkező szokás erőtelen, de nekünk nem csak 
írott, hanem szokásbeli törvényeink is vannak, mellyekről a Prolog. 10-ik 
és lí-ik czim azt mondja, hogy derogatorius hatalmok is van, quia per 11

11 hatok, I. k. 240. s köv. 1.
15 Ezt a részt Kölcsey fogalmazta.
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consvetudinem derogatur legibus.16 Mondják azt is, hogy törvényei, szo
kással, és az alkotvány leikével ellenkezik akadályt tenni hogy a nem
zet szava a Thronushoz fel ne juthasson. Ellenkezik bízón constitutionk- 
kal a nemzetet az ország gyűlésétől megkülönböztetni, itt van a nemzet, 
itt van a nemzetnek akaratja! s miután a 4 Status együtt országosan 
egybegyülve teszi a nemzetet, teljességgel nem következik hogy a mit a 
RR voxok töbségével elhatároztak, az a Nemzetnek akaratja legyen. 
Végtére midőn a RR utasításaik kötelező erejére hivatkoznak, indirecte 
azt mondják, hogy a magyar országgyűlésében, sem értelemnek, s okos
kodásnak, sem meggyőződésnek nincs helye, nincs a RRnél, mert ők 
magokat utasításaikhoz betűről betűre szorítva vélvén, inkább levélhor
dóknak (tabellariusoknak), mint követeknek valják magokat, s azt állít
ják, hogy tennen bölcsességökre szükségök nincs, hanem csak az utasí
tások töbségének öszevetésére. Nincs helye a főRRnél, mert azt mond
ják, hogy a törvényhatóságok utasításainak kell állani, s a főRR meg
győződése semmit sem nyom az országgyűlési végzésekre. — De hát 
ugyan váljon miért sürgetik már másodízben, ellenkezésünk okainak 
előadását, ha őket okok nem győzhetik? miért töltenek az Urbárium
ban már 6 hónapot tanácskozással? hiszen az okoskodásnak nincs helye! 
Hol van olyan törvény, melly azt rendelné a mit a RR utasításaik több
sége szerint végeznek, annak országgyűlési végzés gyanánt fel kell a 
Thronushoz menni? Ilyen törvény nincs, van ellenben: melly azt mondja 
hogy az Országosan egvbengyült RR mérséklettel, s érettségei tanács
kozzanak s végezzenek17 és minek ez? miután az utasítások minden okot, 
minden tanácskozást kizárnak? Beszédjét azzal végzi, hogy ő is kész 
a dolognak egész folyamatját minden miveit ember Ítéletére bocsájtani, 
ki a keresztény vallást tiszteli. Kíván küldötséget neveztetni, melly az 
eddigi végzés értelmében, magára a felírás stylusára nézve is, és min
den pontokra, minden okokat kimeritőleg feleljen. Egyszersmind kinyi
latkoztatni kívánja, hogy eleget izzadtak a pályán, ha hogy a RR nem 
egvesülnek, nincs egyéb hátra, hanem hogy az 1550 : 64. czikely ösvé
nyén menve,18 a mint ez a 26-ik czikely19 alkotása alkalmával -történt, com- 
promittáljanak a Felségbe, s minden izenetek, és viszon izenetek ösze- 
foglalásával terjesztessék fel a tárgy elítélés végett.

Az Oaszár;bírája látván hogy a K és RR szárazon megmaradnak 
előbbi véleményükben, hogy az egész haza, s a késő maradék is lát
hassa, mily testvéri móddal s méltányossággal bántak e tárgyban a 
főRR, szükségesnek tartja röviden pontról pontra felelni, s előadni 
okait a főRR meg nem egyezésének. (Melly már tisztelt levelezőink 
előtt isméretes okokat pontonként elő is terjesztett.) Ellenben

Gr. E sztf.rházy M ihály: A dolgot most is csak úgy látja mint az 
előbbi alkalommal, mert egyetlen egy okot sem hallott, melly vélemé
nyét változtathatná. Hallotta mondatni hogy a reversalis nem egyéb

16 A Hármaskönyv élőbeszédének 12. címe szerint a szokás „habet virtutem 
obrogatoriam, quia derogat legi, quando est contra legem“. (4. §.)

17 1723. évi 7. tc.
18 A törvénycikk szerint az országgyűlés, mivel a két tábla nem tudott meg

egyezni, „communi delibaratione parique consensu ad arbitrium regiae maiestatis“ 
terjesztette az ügyet, vájjon érvényesek-e az esztergomi érsek és a lövöldi 
perjel régi kivá'tságai, amelyek értelmében a bíróságok előtt esküjüket nem 
személyesen, hanem officiálisaik által tehetik le.

19 Az 1791. évi 26. tc.
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mint contractus, de ő azt tartja, senki sem köteles megtartani azon 
contractust, mellyről kötni szabad nem volt. Ha én ezen házat eladnám, 
ki állítaná hogy tartozom megtartani a kötést. Hallottam én, úgymond 
továbbá, a dogmát cmlegctetni, én azt tartom a dogma nállunk nem 
lehet más, mint Bavariában s más tartományokban, különben is azért, 
hogy valaki ezt és ezt a dogmával ellenkezőnek állítja én még azt el nem 
hiszem, hanem kívánom, hogy azt in specie bebizonyítsák. Egyébiránt 
1791-bon a Clerus a 26-ik czikelyt is a dogmával ellenkezőnek állította 
vagy legalább annak tartotta, mert ellene mondott, s protestált, most 
pedig lám sarkalatos törvénynek tartja, s hozá erősen ragaszkodik. így 
lesz az most is, ha a k  és RR kívánságai törvénybe mennek, a Clerust, 
melly most azokat dogmával ellenkezőknek állítja, úgy hozzá fogják a 
körülmények szoktatni, hogy 50 esztendő múlva a törvények által bévett 
vallásokra való korlátlan szabad transitust is sarkalatos törvénynek 
fogja vallani. Egyébiránt úgy hiszem, 1833-ban nem lehet a Clerusnak 
több befolyása, mint volt 1791-ben, miikor őt protestálni hagyták, pro
testatio,ját erőtelennek nyilatkoztatták, s meghozták a 26-ik czikelyt. 
Hallottam végre és sajnálkozva hallottam hogy a Pécsi püspök a Vár
megyék utasításait nevetségesekké tenni törekedett, én Szentnek tar
tom az utasításokat, s nem csak nem becsülném, de megvetném azon 
követet, ki akár nyereség miat, akár más tekintetből utasításától elállana. 
—· Csudálkozom is hogy az utasítások itt megtámadtatnak, mert azok 
a közcsendeségnek erős istápjai, XVI. Lajos életének, s uralkodásának 
nem lett volna oly gyászos kimenetele, a Baricádák revolutiója nehezen 
történt volna, X-ik Károly nem vesztette volna koronáját, s Lajos 
Fülöpnek Thronussa erősebben állana,20 ha a Franczia követeknek utasí
tásaik lettek volna, s lennének. — Én valóban meg nem foghatom, hogy 
támadhatja meg legelső a Pétsi Püspök az utasításokat, miután tudom, 
hogy Franczia Országban Robespierre volt első, ki hasonlót tett. (Sze- 
pessy elszörnyed ezen hasonlítás felett.) Hát a fejedelmek nem adnak e 
követeiknek utasításokat, a Német Bundestagról,21 a Belgium feletti alku
dozásokról22 nem hasonlót olvasunk e? És maga a Clerus is nem igyek
szik e, még pedig gyakran nagyon erősen informálni? Én az utasításo
kat szentnek tartom, s a RR izenetéhez szorosan ragaszkodom.

(A folytatás következni fog.)23
A végzést több rendbeli javallatok félre vetésével igy nyilatkoztatta 

ki a N ádor: Hogy ezúttal okait fogják adni a főRR, miért nem egyeztek 
meg a hátralévő pontokban. — Az izenet többi részére csak általánosan 
felelnek, nehogy a Juris publici kérdésekbe tévedjenek s fel fogják a 
RRket szóllitani, hogy vagy egyezzenek meg, vagy gondolkozzanak vala- 
melly módosításról hogy az e tárgy feleti tanácskozások mihamarább 
bérekesztetvén, a felírás ö  felségéhez felküldettessék.

20 X. Károly (1824—1830) uralmának a júliusi forradalom vetett véget. 
Utóda, Lajos Fúlöp (1830—1848), a „polgárkirály“, a munkásság megmozdulását 
Lyonban, majd Párizsban (1832. június 5. és 6.) csak véres utcai harcokban tudta 
elfojtani.

21 A Bundestag az 1815-ben megteremtett Német Szövetség tagállamainak 
képviselőiből alakult. Frankfurt a. M.-ban Ausztria elnöklete alatt tanácskozott.

22 Be'gium függetlenségét 1830. október 4-én proklamálta az ideiglenes kor
mány, azonban csak 1839-ben ismerte el, hosszú tárgyalások után a londoni szer
ződés.

23 Olv. a következő szám alatt.
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Ugyan ez nap (Jun. 12-én) estvéli 10 órakor a pozsonyi cathedralis- 
templom rézfedelű pompás tornya villám sujtás által meggyujtva leégett.

Az ezen napi kerületi ülésben határoztatott: 1. hogy compossesso- 
ratusban a proportio megelőzze a regulatiót, 2. ha egy földes ur regu- 
latiót kíván,24 a többi nem ellenkezhet, 3. a Comassatiónak mindenüt 
helye legyen,25 4. a divatozó contractusok elvei minden rcgulatiónál meg
tartassanak.

51 .

a)
1833 junius 12 

A főrendek ülése.
Tárgy: A rendek vallásos izenefét ötödször is visszaküldik.

b)
1833 junius 13, 14, 15 

Kerületi ülések.
Tárgy: [I.] A z Urbariale befejezése. [II.] Egy Vili. törvénycikkely 

javaslata a jobbágy személyi és vagyoni biztonságáról.

a)
(Folytatása a íőRR 12-ik Júniusi ülésének.)
N ádor: Miután a törvényhatóságok utasításai szóba jöttek, én is 

kéntelen vagyok azok iránt véleményemet röviden kifejteni. Én úgy 
vélem, más Nemzetek példái minket nem kormányozhatnak, hanem 
egyedül az, mi egyez meg polgári alkotványunkkal, mit kíván honunk 
java? Azért is a mit az előttem szólló felhozott, azt én más ország
gyűléseken is hallottam, de véleményeimet egy altaljában meg nem vál
toztatta. Magok a K és RR is elösmerik, hogy a nemzetnek képviselőit 
a törvényesen megkoronázott Fejedelem által egybehívott s törvényes 
előlülés alatt öszesereglett mind a 4 országos Status együtt képezi. Nem 
a Vármegyék követjei tehát, hanem a 4 Status együtvéve. Fiz elannyira 
consitutionalis elv, hogy ellenkezőt állítani lehetetlen, s ebből magában 
következik, mit és mennyit érjenek az utasítások s mennyire kötelez
nek. E jelen izenetben azt mondják a RR hogy véleményöktől el nem 
álhatnak, részint meggyőződésük miatt, részint mivel utasításaik által 
kötve vannak. Az elsőről nincs mit szóllanom, előttem a törvényhozó 
test minden tagjának meggyőződése szent, s mindenki előtt annak kell 
lenni, de midőn utasitásaikrol azt mondják a RR hogy azokat semmi 
felsőbb befolyásnak alája nem vethetik, ezen véleményben nem osztoz
hatok, s azt hiszem, van egy felsőbb béfolyás, mcllynek a követ minden 
kötés és korlát mellett is engedni, s a dolgoknak érett megfontolása 
után, bölcs ítélete szerint utasításától el is állani köteles, és ezen be
folyás a közjó, a hon boldogsága, ezen béfolyásnak ily hatásúnak kell

24 T. i. a közbirtokosságban.
25 Mindezek a rendelkezések a törvénytervezet (Proiectum 7., Modificatio

nes 8. §. V. ö. 448. ]., 6. jegyzet) következő szavai helyett kerültek a szövegbe: 
„item ex ratione in compossessoralibus iudicialiter adinventae proportionis“.
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lenni maradni, ezen befolyásnak kell a törvényhozót bár mikép legyen 
is kötve, vezérlem. Ezen elvből indulván ki, ha úgy veszem az utasítá
soknak kötelező erejét, hogy szorul szóra meg kell azt tartani, s a hon 
java bár mi sürgetőleg intsen is, eltávozni nem szabad, úgy engedelem- 
mel szólván, hiában, haszontalan ülnénk itt, s példa gyanánt vévén fel 
az operatumokat, nem csak hogy coalitiót eszközleni lehetetlen lenne, 
de gyakran a legfontosabb tárgyakban igen csekély szám szabna tör
vényt híi hogy az előlülés minden egyes töredéket (fractiót) külön szá
mítana, gyakran 10, 12 vármegye többséget tehetne. Tisztelem én a tör
vényhatóságok utasítási hatalmát, kétség kívül megköthetik követjeik- 
nek kezeit, hogy alkotványunkkal ellenkezőt ne tehessenek, különösen 
is meghagyhatják, hogy ezt vagy amazt előmozdítsák, de engedelmével 
a máskép gondolkozóknak, polgári alkotványunk épsége, és az ország
gyűlési hatás természete mellet az utasításokat elannyira kötelezőknek, 
hogy azokat a követ betű szerint venni tartozzék, s bár mint fejlődjenek 
is ki a küldői előtt gyakran nem is ösmért körülmények, bár mit kíván
jon a közboldogság tekintete, bár hová unszolja fennen meggyőződése, 
a tractatusok kifejtése következésében juxta prudens arbitrium utasí
tásától el ne álhasson, — ennyire kötelezőknek teljességgel el nem 
ösmérhetem

A T á r n o k : Ezekhez még azt tévé, hogy ha elannyira kötelezők az 
utasítások, úgy nincs egyéb hátra, hanem hogy a főRR térdet hajcsa- 
nak, pedig nem gondolom, hogy a dignitariusokat, kiket törvényeink is 
a Nemzet támaszainak neveznek, s a Fő papokat kiket oly szent köte
lesség csatol ide, magok a RR is alázatos engedelmes eszközöknek tar
tani akarnák, vagy mi ilyeseknek tartatni akarnánk. Ő legalább mind 
magyar természeténél, mind alkotványunk szelleménél fogva a törvény
hozói független meggyőződését senki kijelentett akaratjának alája nem 
veti. A K és RR elvei elannyira inconstitutionalisok hogy ő azokat, azért 
is, ne hogy publicisticus kérdésekbe ereszkedjenek a főRR, halgatással 
kívánja elmellőzni.

Által menvén azon kérdésre, mit kellessék ezen egyeségre nem 
vihető tárgyban tenni? minthogy a külön felírást alkotványunkkal ellen
kezőnek tartja, azt javalja, neveztessék vegyes országos küldötség egye
nesen csak a végett, hogy valamely módot javasoljon, miként lehet egye
sületet eszközleni, mert sokat lát, hol a két tábla elvei öszeütközésben 
nincsenek, p. o. a RR is megegyeznek hogy a kitérés vakmerőn ne tör
ténjék, csak hogy nékünk az ő általok, nékik pedig az általunk javallott 
modalitás nem tetszik, a küldötség javalltat egy harmadikat, mellyben 
úgy lehet minnyájan megnyugszunk.

H orváth püspök: Annak az egész világ előtt leendő megmutatá
sára törekedvén, hogy a főRR minő igazsággal, törvény s méltányosság 
tekintetével minden részrehajlás nélkül munkállódtak e tárgyban, miután 
a RR csak anyiban állítják a 26-ik ezikkelyt sarkalatosnak, a mennyi
ben a Békekötésekkel megegyezik, különössen azt igyekszik bébizonyi- 
tani, hogy ezen 26-ik czikely az 1608-ki és 1647-kia> békekötésekkel min
denekben megegyezik. Fő erősségét meríti a 2-ik Ferdinand'^ által tör
vénybe iktatott Bécsi békekötésnek azon ösméretes záradékjából 
absque tamen prejudicio Rcatholice Eclesiae,1 állítván hogy a király-

a)  H elyesen: 1645.
b) H elyesen: M átyás. 

' 1. art. 2. §.
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nak, kit törvényeink kezdettől óta a Catholica vallás védj ének (advo
catus) neveznek, s kivel csak mint Apostoli királyai köttettek a béke
kötések is, i— azon záradék következésében adatott hatalom felügyelni, 
ne transitus temere fiat, —· mivel a korlátlan kitérés esset cum praeju
dicio, ilyen lenne a vegyes neveltetés is, és így a RRnek mind két rend
béli kívánságai a pacificatióba ütköznek, ezen utolsó nem is az evan- 
gelicusok, hanem a catholicusok sérelme lenne, már pedig a püspökök, 
kik az Istennek, s az Apostoli királynak kegyelméből a népet kormá
nyozzák, híveiknek ezen kívánságáról semmit sem tudnak. Ö utóbb is 
megmarad az előbbi végzésnél.

G. Károlyi G yörgy: Némellyek a főRR közül sértő kifejezéseket 
gondolnak az izenetben találni, mellyben ilyesek teljeséggel nincsenek. 
Ha hogy a RR akaratjok eszközévé akarnák a főRR tábláját alacsonyi- 
tani, én lennék az első, ki ez ellen kikelnék, de én ezen czélzást nem 
látom, s csak azt látom, hogy bona fide utasításaikra hivatkozván, kép
viselői kötelességöknek eleget tesznek. — Már 5-ik izenet váltatik e 
tárgyban hasztalan, legfőbb ideje tehát hogy a tárgy bérekesztessék. 
Hallottam e végre javaltatni, hogy ő Felségének elitélés véget a dolog 
felterjesztessék, de minthogy hozájárulása nélkül törvény nem alkotat- 
hatik, ez úgy szólván a dietális tractatatus természetében fekszik. Külön 
felírást tegvünk? ezt én sem kívánom, de egyébiránt is ennek útja már 
a diéta elején bevágatott azon kinyilatkoztatással, hogy a Magyar diéta 
két teremben tanácskozó egy tábla. Engedjünk a kissebbekben? ám 
legyen, de hogy ezek miatt a RR elállanának a nagyobbaktol kétel
kedem. Mit tegyünk tehát? Kövessük őseink példáját, kik az 1791-ik 
26-ik czikelyt a Clerusnak s némely világiaknak ellenmondása mellet is 
megalkották. Mi is cum protestatione Cleri állnánk reá az első négy pon
tokra, s a többiben egyesülést reménlek.

Tárnok: Csak azt jegyzem meg, hogy 1791-ben a Clerus protestált, 
most a Fő RR táblája meg nem egyezik. Itt két Status van, Praelati et 
Magnates, amott csak egy (?) s ez magát subordinálni köteles a két 
Statusnak

A Főpohárnok: Felhozván az 1791 :26. czikely alkotásának histó
riáját, megemlíti, hogy annak több megyék ellene mondottak, mivel a 
pacificatiokon túl is terjedőnek Ítélték, s azt hiszi akár mit beszélnek is 
a RR képviselői helyzetekről, országos végzés csak ugyan más nem 
lehet, mint a mellyben a főRR is meg egyeznek.

K opácsy püspök: Nem tud más expedienst, mint kimeritőleg okok
kal fel lépni, igy vagy capacitálódnak a K és RR, vagy legalább a késő 
maradék is meglátja hogy a főRR e részben is semmit el nem múlattak. 
Igv pontonként némellyeket felhozván, a transitusra nézve azt hiszi 
hogy a pacificatiókban is nem a szabad kitérésről, hanem a vallásnak 
szabad gyakorlásáról van szó. De egyébiránt is az 1608-ki pacificatióba'9 
sok olyan bément, mellynek húrja igen magasra lévén húzva, siker és 
foganat nélkül maradt, p. o. hogy a czimzetes püspökök a királyi 
tanácsba ne részesitessenek, hogy a Jesuitáktol a birtok birhatás meg- 
tagadtassék, hogy a Nádori méltóság be töltése végett az Országbírója 
diaetát hirdessen, hogy az idegen katonaság az országból egészen kivi
tessék,2 mellyre nézve a király már 1609-ben kéntelen volt módosítást

c)  Helyesen: az 1609.-1, koronázás előtti törvénycikkekbe.
2 M in d e z e k rő l  a  k é rd é s e k rő l  a k ö v e tk e z ő  a r t ic u lu s o k  sz ó ln a k : 6., 8., 3., 12.
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kívánni.3 Sokaknak ily kétséges helyzetében egyedül az 1791 :26. czikely 
tette meg a valódi magyarázatot, s ha van törvény mellyről el lehet 
mondani, hogy super usu et intellectu communi Regis et nationis opi
nione conventum est, bizonnyal lehet állítani, hogy a békekötéseknek 
helyes értelműk felett conventum est per Art[icu]lum 26., melly törvé
nyes magyarázatot fentartatni kívánja úgy vélekedvén hogy ha a fel
hozandó okok a RRket egyezésre nem bírják, nincs mást mit tenni, mint 
a miben megvan az egyeség, azt felterjeszteni, a többire nézve pedig 
tulajdon azon felírásban elszámlálni, hogy vannak még más pontok is, 
mellyeket a RR kívánnak, a főRR pedig megtagadnak.

És ezen sark körül forogtak többnyire a következő vitatások. 
G yürky ugyan csak úgy kívánta ezt is mint egyébb más tárgyakat pon
tonként felvenni, s oknak okot vetni ellene, — de a Fő Lovász Mester 
Isten neki, úgymond, elfogadja a Veszprémi püspök javallatát, — az 
Egri Érsek, Váczi, Nvitrai Püspökök, Zichy Károly, B. Bedekovics, G 
Battyányi Imre, Szegedv Fő Ispán, Jordánszky s némelly mások a 
Kopácsy véleményére nyilatkoztak. — Z ichy Károly nem gondolja hogy 
a Felségnek tágabb lelkiesmérete lenne mint a FőRRnek, s azért úgy 
hiszi, nyugodtan megbízhatnak a főRR ő Felsége ítéletébe, erre leg
inkább az 1791-ki példa által ösztönöztetvén, ha pedig valahol csak ugyan 
dogmáról lenne kérdés, a Pápával való értekezés utján, Concordatum 
által el hehet intézni, mint ez más országokban is történt. — Ellenben 
a Tárnok csak azon az utón kívánja a sarkalatos törvényt meg változ
tatva látni, mellyen az hozva volt, és ámbár ön magát, egész reményét, 
boldogságát, nemzetségét, s tulajdon akaratját ő Felsége akaratjának, és 
önkényének örömmel alája veti, de a világos törvényt alája nem vetheti. 
Azt sem tudván váljon ha ő Felsége arbiternek felszóllitatnék, rescriptu- 
mát változhatlan Ítélet gyanánt elfogadnák e a RR. — V urum és B. 
Bedekovics csak oly feltétellel készek a Kopácsy indítványához állani, 
ha óvás tétetik hogy a felterjesztésnek ezen módja más tárgyakra ne 
magyaráztassék, G. Z ichy Károly szerint a vallás tárgyában különös- 
sebb hatalommal gondolván az Apostoli kormányt felruháztatva lenni.

G. Keglevics (Bars) igen csudálatosnak látja hogy a kormánynak 
nem csak törvény elleni, de törvény kívüli magyarázatja is törvénytelen
nek mondatik, így paralysáltatnék az egész kormány, s csak a törvény 
uralkodnék, a mit ő megfogni nem tud. Hogy a RR többségének végzése 
a nemzetnek akaratja lenne, azt egyenesen tagadja, mert a nemzet 4 Sta
tusból áll, s tudjuk hogy a RR-nél sincs e részben közértelem. Az 
Instructiókra nézve azt hiszi, a FőRR még erősebb kötelékkel vannak le
szorítva s ezen kötelék a törvénynek, s vallás dogmáinak, szentsége és 
a meggyőződés. Ezeknél fogva kívánná az clébbi végzést megtartani, 
csupán a temetőikre nézve kész engedni, de ha hogy a RR teljességgel 
meg nem egyeznének, úgy vélekedik, hogy az egyezést nyert pontokat 
fel kell terjeszteni, a többieket pedig boldogab időkre halasztani, midőn 
a RR nem lesznek utasítások által kötve, — mert az csakugyan igaz, 
hogy a miben egyesülés nincs, azt nem lehet felterjeszteni.

Az Országbirája sem a Tárnok sem a Veszprémi püspök vélemé
nyében nem osztozik, s a képviselői helyzetre és az 1791 :26. czikelvre 
nézve már több más ízben is mondottakon kívül, az Instructiók iránt úgy 
nyilatkozik, hogy a törvényhatóságnak ép értelemben vett utasításaikban

3 A z  1609. év i 11. tc .-b en .
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a nemzet palládiumát helvheztetve lenni a ki el nem ösmérné, az Magyar 
nem lenne, de ha oly tág kiterjedésben kötelezőknek vétetnének, az or
szággyűlésének alkotványos hatását elzárnák. De ezekbe bőven nem akar 
ereszkedni, mert irtódzik a jus publicum önkényes kérdéseitől, ezek itt e 
helyűt sem a sérelmek orvoslását, sem a köz jót, sem a szabadság öreg 
bitését elő nem mozdítanák. Egyébiránt a Tárnok által javallott küldöt- 
séget el nem fogadja, már előbb is midőn küldötségre való utasításról vala 
szó, a RR initiativájokat veszélyeztetve lenni, a jusaikat és praerogativá- 
jokat megtámadtatni álliták. A külön értelmek felterjesztésére nézve pe
dig emlékezteti a főRRket hogy ő ezen tárgynak elején mindjárt félt, ne 
hogy az alkotványunk sírját nyissa ki, ő most is akár melly más módját 
inkább kész a Conciliatiónak elfogadni, mint sem ezen inconstitutionalis 
eszközhöz kezet nyújtson. Egyéb iránt sokszor hallotta szemére vettetni 
a Clerusnak, hogy sarkalatos törvény gyanánt védi azon 26-ik czikelyt, 
melly ellen protestált volt, — erre nem halgathat mivel nagy tetszéssel 
szokott fogadtatni. Ö ha valami venerandumot lát a venerabilis Clerus- 
ban, bizonnyal venerálja azt, hogy e tárgyban egyházi tisztét, s a jó pol
gár kötelességét egyesítette, harczolt a törvény ellen míg hozatala forgott 
kérdésben, —· tiszteli és védi, mi után meghozatott.

Gr. E s z t e r h á z y  M i h á l y : Ezt maga is dicséretesnek találja, s  reménli, 
hogy a most hozandó törvényt is oly sarkalatosnak fogja találni. A Négy 
Státusra nézve ő még is különbséget lát, mert az 1474-ki törvény hőveze
tésében oly formán látszik írva lenni, mintha csak az electi nobiles essent 
totum Regnum representantes,4 és van is különbség, mert a RR-ket a nem
zet választja, a főRRket a király hívja meg. De ebbe nem kíván a felelet
ben bőven ereszkedni, csak röviden és közönségesen említve jobb köpö
nyeg lesz mint a dogma. Az instructiót maga sem értette oly határtalan 
szélesen kiterjedhetőnek.

G. Z ay  ismételé minapi kijelentését hogy Horváth Országi ponton 
kívül a RR véleményéhez ragaszkodik.

B. P o ng rá cz  b e s z é d j e  k ö z b e n  a z  i n s t r u c t i o k r ó l  ú g y  e l m é l k e d i k ,  h o g y  
a z o k  i l y  é r t e l e m b e n  v é v e  a  t ö r v é n y h a t ó s á g o k a t  f e l iü l  e m e l n é k  a  t ö r v é n y 
h o z ó  t e s t e n .

J ordánszky pedig kívánván a Clerusnak tenni szokott szemrehányásra 
felelni, kérdi, ha nem igv viselné magát, váljon nem vetnék e szemére, 
hogy midőn erszényéről van szó, tud beszélleni, de a vallást nem tudja 
védeni.

Miután az O r s z á g  b í r á j a  kifejté az 1791. és mostani helyheztetés kö
zötti különbséget hogy az evangelicusok jusai kétségbe voltak hozva, most 
világos törvény által el vannak határozva, akkor elegyes ülésben forgott 
a dolog, s a többség ingadozott, most két tábla közt van a kérdés, — 
utánna tevén, hogy ha ezen nemét a coalitionak kívánnák a RR, legalább 
távol fény sugárút nyugtatták volna kívánságoknak, előbbi nyilatkozása 
mellett maradott: t. i. hogy most pontonként okát kell adnia fő RR meg- 
nem egyezésének. — A mit is a N á d o r  végzésnek nyilatkoztatott, azon 
hozzá tétellel, szolitassanak fel a RR, hogy vagy fogadják el a főRR vé
leményét, vagy javuljanak valamely módot melly szerint ezen tárgy 
a dietális tractatus köréből mihamarébb ő felsége elébe kerüljön.

4 A  d ecre tu m  bevezetése :  N os  p rae la t i  e t  ba rones  e t  electi nobiles regni 
Hungáriáé in praesenti congregatione Budensi congregati totum idem regnum 
H un g ár iáé  rep raesen tan tes ,
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Az e szerint cl készített izenet Junius 15-én tartatott országos ülés
ben megrostáltatván s megállapitatván5 a RRhez által küldetett.r>

b)
11.] A  K és RR Junius 13-ik és 14-ik napjain még mindég Szalopek és 

Petrovay elölülésök alatt kerületi üléseket tartottak s az Urbariale ope
ratum 7-ik és utolsó törvényczikelvét befejezték. A regulatorius perek 
instructióját részletesebben illető kérdések, p. o. hogy a Combinato- 
rium, regulatorium, osztályozás, irtások böcslése, s fizetési módja a per
ben allegatiók után ítélet által határoztassanak el, a kerületi jegyző Pa- 
lóczy ügyes tollára bízattak.7 — A 9-ik § pedig, melly a remanentialis föl
dekről8 szóll, meghagyatott ugyan a mint van, de azon kérdésre, váljon az 
eddigi regulatiók alkalmával a jobbágyoktól elvett remanentialis földeket,3 
tartozik e uj regulatio alkalmával jobbágytelkek alakítása végett a földes 
úr a colonicalis fundushoz visza csatolni? voxoltatván 21 21 ellen állott a 
voks és igy a végzés más napra maradt, a mikoron is voxolván a jelen 
nem volt megyék, az előlülő úgy jelenté ki a végzést, hogy 25 megye 
voxolt arra hogy nem tartozik, 23 megye a Hajdú kerület és Clerus hogy 
tartozik és igv végzés: hogy nem tartozik.10

Olvastatván a 10-ik §-us, melly a földmérőkről szóll,11 azon aggodalom 
támadott hogy a megyék földmérői segédjeik által szokták a mérést meg
tétetni, s végre magok authenticálják. Végzésbe ment, hogy bár magános, 
bár megye földmérője tette légyen is az első mérést, minden esetben hite
les disinteressatus földmérő által kell a hitelesítésnek megtörténni.1’

A 11-ik §-usra, t. i. a regulatio alkalmával becsúszott vagy később 
támadott egyes bijányok kiegyenlítésére (adjustatiora) nézve1*- világosan 
betétetni kivántatott, hogy a rectificatiót minden egyes jobbágy is kíván
hatja. Néinellyck úgy hitték hogy a rectificatio különbözik az adjustatió- 
tol, s azért itt is világosságot s a rectificatióra nézve a 8-ik § alkalmával 
kifejtett elveket14 részletesen szerkeztetésbe tétetni kívánták, valamint

r’ halok , 1. k . 243. s k ö v . 1.
" A  fő re n d i k ü ld ö tts é g  ta g ja in a k  n é v s o ra :  Jegyzőkönyv, II. k . 33. 1.
7 M in d e z e k  a  k é rd é s e k  a V II .  a r t ic u lu s n a k ,  a m e ly n e k  tá rg y a lá s a  jú n iu s  5-én 

k e z d ő d ö t t ,  a  Proiectum s z e r in t  7., a  Modificationes s z e r in t  8. § -áb a  ta r to z n a k .
8 R e m a n e n tiá l isn a k  s z á m í to t ta k  a z o k  a  fö ld e k , a m e ly e k  a  M á r ia  T e ré z ia - fé le  

u rb á r iu m b a n  m e g á l la p íto t t  te lk i i lle tő s é g e n  fe lü l  v o l ta k  a jo b b á g y o k  b ir to k á b a n ,  
az  ú j  re n d e z é s  a lk a lm á v a l  a z o n b a n , m iv e l ez  c sa k  a  ré g i á l lo m á n y t  h a g y ja  k e z ü 
k ö n , a fö ld e s ú rh o z  v is sz a  k e ll  k e rü ln iö k .  A  Modificationes 9. (Proiectum 8.) § 
s z e r in t  i ly  fö ld e k b ő l ú j  ú rb é r i  t e lk e k e t  k e l l  a la k íta n i.  (Modificationes 13. s k ö v . I.)

0 A  fo g a lm a z á s  p o n ta t la n ,  m iv e l a  t e r v e z e t  n e m  a m ú ltb a n  l e f o ly ta to t t  re g u 
l á to k r ó l ,  h a n e m  a jö v ő b e n  e s z k ö z le n d ő rő l  szó l, s o ly  fö ld e k rő l ,  a m e ly e k e t  a 
jo b b á g y o k  a  le g e lő b ő l v a g y  a llo d ia l is  b i r to k b ó l  e ls z á n tá s s a l  v a g y  m ás m ó d o n  fo g 
la lta k  el. E z e k e t  a  fö ld e s ú r  s z a b a d  r e n d e lk e z é s e  a lá  ju t t a t j a .

10 A  k e rü le t i  ü lés ily  m ó d o n  az  e r e d e t i  ja v a s la t  m e l le t t  fo g la lv á n  á llá s t ,  a 
fö ld e s ú r  é r d e k é t  a jo b b á g y s á g  e lé  h e ly e z te .

11 A  Modificationes 10. ( Proiectum 9.) § é r te lm é b e n  a m a g á n m é rn o k  m u n 
k á já t  a  m e g y e in e k  k e ll  h i te le s íte n ie . (Proiectum, 36. 1.)

P o n to s a b b a n :  b író i k ik ü ld ö t te k  á lta l  é rd e k te le n  m é rn ö k  k ö z b e jö t té v e l .
1:1 Modificationes 11. (Proiectum 10.) § sz ö v e g e : D e  c a c te ro ,  si p a r tia l is  

d e fe c tu s  in  s e s s io n a h  c o n s t i tu t iv o  a u t  p a sc u o  e m e rg e re t ,  q u i re g u la tio n e m  to tiu s  
te r re n i  h a u d  d e p o sc it ,  ib i c o lo n i d u n ta x a t  a d iu s ta t io n e m  ta b e l la e  u rb a r ia lis  d e s i
d e ra re  p o ss u n t.  (Proiectum, 36. I.)

14 V . Ö. 447. s k ö v . 1.

•30 Ko-siLtli: Orszáírff.vűlési !|u«lósítások I
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azt is hogy mi úton történjék a rectificatio — de mások a rectificatio és 
adjustatio között különbséget nem találtak, azt ellenben igen természe
tesnek látták hogy ennek is tulajdon azon törvényes Civilis per útján kell 
történni, melly a rcgulatióra nézve elhatároztatott. Ezek szerint Szalopek 
javallatára az hogy „quilibet colonorum“ és „eadem via legali“ bé fog 
menni a szerkeztetésbe. — Végre még a javításra nézve indítványt tőn 
Prónay, mondatnék ki világosan hogy javításaiknak pótlás nélküli elvesz
tésével a regulatio miatt soha se károsodjanak a jobbágyok, a fizetésre 
nézve természetesnek találta, hogy ha p. o. gyümölcs fa van az A jobbágy 
földén, s ezen föld regulatio alkalmával B jobbágynak jut, ez tartozzék 
becsárát megfizetni.

SoMSicrr ellenben ezt természetesnek egy általában nem találta, mert 
vannak javítások mcllveknek haszna nagyon relativum, mint p. o. a gyü
mölcs fák, gyakran minden értékét elvesztené azon szegény jobbágy a 
gyümölcs fák s a. t. kifizetésével, ki örömestebb vette volna a tiszta föl
det. Ezen tárgynak bővebb vitatása alatt sokan látván hogy minden egyes 
lehető eseteket törvénybe foglalni lehetetlen, a bíróság Ítéletére kívánták 
bízni. — Bezerédy különböztetést lát, s úgy vélekedik, ha valaki székes 
földet kövéritett, bokrokat irtott, s egyébb a rendes gazdaságra elkerül
hetetlen javításokat tett, s azok még hasznot hajtó állapotban vannak, 
az által vevő tartozzék meg fizetni, ne tartozzék ellenben az ollvas javí
tást mellynek haszna relativus, mint p. o. szeder ültetvény sövénye- 
zés s a. t.

R épás azt látja, két elv ellen nem lehet ellenvetést tenni: 1. hogy a 
javító minden esetben pótlékot kapjon, 2. hogy a kinek állandó rendes 
hasznot hoz, az fizesse, a többiekre nézve úgy vélekedik, hogy a ki ön 
haszna tekintetéből kívánta a regulatiót, az fizesse. Végre leginkább 
Gr. A ndrássy véleménye szerint ezek határoztattak: 1. a javító kárpót
lás nélkül soha sem marad, 2. ha lehet, úgy kell a mérést tenni, hogy a 
javítás a javítónak kezénél maradjon, 3. ha nem lehet, s a javítás valaki
nek valóságos hasznára válik, barátságos egyezés, vagy ez nem sikerülvén 
bírói ítélet szerint az fizesse a kárpótlást, ki a hasznot kanja, 4. ha senki
nek különös hasznára nem válik, akkor a földes úr és jobbágyság közö
sen fizessék, mivel a regulatio mindkét résznek használ.15

[II.] E szerint be lévén fejezve az Urbárium1“ — Szalopek emlékezteti 
a RRket hegy mindjárt az Urbárium elején szó vala, hogy a jobbágyok 
személyes jógáiról egy különös törvény czikkely fog szerkeztetni — ezt 
idő közben D esewffy öszeszerkesztette,17 talán könnyítés végett dictatu- 
rára kellene bocsájtatni. — Rumes s más némellyek ellenkeznek, nem le
hetvén úgymond szerkeztetést tenni a végzés előtt. —· Komlósy pedig a 
felett kíván voxoltatni, kell e még valami additamentum, mert neki úgy
mond semmi uj articulust nem adtak utasításába. (És igy ezen követ úr 
az eddigi munkán elar.nyira a legfelső tökéletesség bélyegét látja, hogy 
az emberi értelemnek minden gondolatját, s a lehetőség körében létező 
minden javallatot a nélkül hogy azt meghalgatná, s tudná miből áll, 
a priori rosznak s el nem foüadhatónak kiáltja, — mert neki nincs VIII. 
art[icu]lus utasításába!!) De Bezerédy, Bai.ogh, Kölcsey pártolák az elől-

15 M in d e z e k  a m e g á lla p o d á s o k  n e m  a  m o s t  tá rg y a lt  u to ls ó  p a ra g ra fu sb a , 
h a n e m  a  tö rv é n y ja v a s la tn a k  a  Protection 7. ( Modificationes 8.) §-ból a lk o to t t  
7. § -áb a  k e r ü l te k  b e . (Iratok, I. k . 309. 1.)

10 V . ö. Kölcsey, V II . k . 273. I.
17 A  iú n iu s  12-én G r .  A n d rá s s y n á l  t a r t o t t  k o n fe re n c iá n  is m e r te t te  e lő szö r.
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ülőt, állítván, hogy ha úgy tekintessék is azon szerkeztetés, mint a Temesi 
követ indítványa, minden egyes követnek van jusa indítványt tenni, s 
őt meg is  kell halgatni. — D esewffy tehát felolvasá javallatát, melly igy 
szóll:

Articulus Vili. De personali et reali subditorum securitate.
Iis quae circa rerum subditelae superioribus articulis sancita sunt ur- 

bariales duntaxat subditorum correlationes afficientibus, quod caeteros 
classis hujus regnicolarum seu personales, seu reales vitae contactus respi
cit; eadem communium regni legum imperio suberit, imo praesidio quoque 
earundem legum perfruetur. — Ütve sorti subditorum hoc etiam ez obtutu 
sublatis quibusvis ambiguitatibus atque abusibus stabili ratione prospec
tum sit, quum in recte coordinata Civitate nemo nisi legitime citatus, aut 
vocatus debitoque juris ordine convictus fuerit in persona aut rebus suis 
turbari queat, decernitur:

§ 1. Quod nec urbariale conditioni obnoxii regnicolae casibus duntaxat 
diserta legum dispositione declaratis exceptis circa legitimam procedúrám 
ferendumque praescripto juris ordine judicium in persona, aut rebus suis 
laedi, itaque nec secus poena quapiam corporis afflictiva seu Domini ter
restris, seu cujuscunque arbitrio affici possint.

§. 2. Activitate litingandi subditis vigore Art. 20 : 1802.1S in contractua- 
libus jam concessa libertas haec ad caeteras quoque eorundem causas 
ita extenditur, ut cunctas seu activas, seu passivas praetensiones persona- 
lesque injurias tam contra D[omi]num terrestrem quam et alium quem
cunque actoratu proprio prosequi iisdem integrum erit.18 19

Ezen törvényczikely tehát a Junius 15-én tartatott kerületi ülésben 
tanácskozás alá vétetett.

Szalopek mint előlülő kötelességének ismeri figyelmeztetni a RRket 
hogy midőn az urbarialis rendes folyó járandóságoknak úri hatalommal 
lehető béhajtása elhatároztatott, nyilván hozátétetett, hogy ez a jobbágy 
személyének sértése nélkül történjék, itt tehát már előre fel van azon 
elv állítva, hogy a jobbágy személyének minden önkényes sértés ellen 
mentnek kell lenni, ki van mondva, hogy csak meghalgatása s megítélése 
után lehet büntetnie Ha vét, ha kicsapong, minő büntetés érendi, az nem 
ide, de a büntető törvény könyvbe való, itt csak annak van helye, de 
annak igen is van hogy az urbarialis viszonyokon kívül immunitása van, 
s hogy személyében s vagyonában csak a törvény rendes utján háborga- 
tathatik. Némely szóváltoztatással tehát el lehet a javallott törvénv- 
czikelyt fogadni.

Aczél: A javallott törvényczikelynek itt ezen a helyen elfogadására, 
vagy alkotására szavát nem adhatja. Okai ezek: Az országos küldötség 
által rendszeresen elrendelt munkálatokban minden polgárnak jusai, an
nak helyén intézet, s biztosítás alá vétettek. Az urbarialis munkában sem
mit sem lehet fel venni, a mi az úr s jobbágy közötti viszonyokon kívül 
fekszik —· itt törvényes büntetések nem rendeltethetnek, a nélkül pedig 
az intézet félszeg, és veszedelmes lenne. Az is elfogadott elv immár hogy 
per excerpta semmit sem lehet felvenni, s ezt annál kevésbé nem, mivel

18 A törvénycikk a polgároknak és az úri hatalomnak alája nem vetett 
szabad ál'apotú embereknek szerződési és egyszerű örökösödési esetekben perle
kedést képességet engedélyez, jobbágyoknak pedig szerződési perekben.

19 V ö. K ö l c s e y ,  VII. k. 278. s köv. 1.
30*
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általa oly princípiumok alapitatnának előre, mellyek által kötve lennének 
a RR kezei, midőn majd annak helyén a tárgy ex professo tanácskozás alá 
kerül. De még más aggodalma is van, ő ezen törvényczikelybe oly elveket, 
oly fogást lát elrejtve, mellyből alkotmányuknak, s az egész nemesi kar
nak vég romlása következnék és azért ő soha semmi szín alatt reá 
nem áll.

B'Ez e r é d y : A tanácskozás alatt lévő törvényjavaslatban oly két fő 
erényt, és czélzást találok, mellyek midőn a legelevenebb részvétre, és 
pártolásra buzditnak, kételkedni nem engednek, hogy a javaslat elfoga
dást nyerend és ezzel hazánk ügye hatalmasan elő fog mozditatni. A pol
gári társaságnak, s alkotmánynak jótéteményét s áldásait terjeszti t. i. egy 
részből ki ezen javaslat hazánk legszámosbb lakosúra, s a személynek a 
vagyonnak bátorságát, s minden sérelemtől, minden önkénytől való ment
ségét a törvénynek, s alkotványnak nyílván határozott oltalma alá hely- 
hezteti, mellv alkotmány a mint polgárokká teszi a hazafiakat, s polgári 
kötelességet kíván tőllök, úgy a személyes és vagyonbeli bátorságnak a 
polgári társaság ezen fő czéljának biztosításával a polgároknak tartozik. 
Ezen igazság minnyájunk szivébe vésve van, s törvény hozói tisztünk 
egyik főrésze és egyik czélja a javaslatnak.

De egyetlen út és mód is alkotmányunk s törvényeink biztos fen- 
tartására, s hazánk boldogságára mind azért, mivel ezen terjesztés, és 
részvétel által ver csak a haza s alkotvány minden hazafi szivében ele
ven gyökereket, mellyek egyedül képesek azt a viharok közt fentartani, 
s állandó életnedvet s erőt adni a kevély tölgynek, mi nélkül koronája 
diszleni nem fog —- mind azért, mivel a mi szabadságunk fő és tartós biz
tosága csak az övékében fekszik, csak bátorságban élő szabad emberek 
tartják fen másnak szabadságát, bátorságát. így van a tulajdonnal a bir
tokkal, így a jusokkal a szabadsággal is, és igy lesz mindég e világon 
mig valakinek jó eledellel tetézett tála veszedelemben forog, midőn egy 
sereg éhes, kik a jó illatot, s izt szinte érzik, állja őket körül. És ez a 
javaslat másik czélja, melly kivált hazánk körülményei közt minő figye
lemre méltó, világosi», hogy sem fejtegetnem kellene.

Átaljában Tekintetes] KK, a dolog a maga magáért szóll, s az igen 
világos igazságot nehéz és szükségtelen is próbákkal támogatni, de an
nál váratlanabb az ellenvetés, hogy ezen ezélzatok hazánk alkotvánvá- 
val, a nemesség jusaival ellenkeznének, s honunk állapotját fenyegetnék. 
Erre hazánk s törvényeink története, ha ezt az élet legjobb mesterének 
ugyancsak elösmerjük, maga veszi által a czáfolást. Az aranybulla bizo
nyosan constitutionalis törvény volt, s a nemesség jusaival nem ellen
kezett, s még is látjuk hogyan mind elő szavában, mind több czikelyei- 
ben a parasztnak és minden rendű hazafiaknak szabadságát, bátorságát, 
r— általánosan ugyan, mint azon időszaknak szertartása hozta magával 
de nyilván kimondja, és úgy mint akárkiét, biztosítja.20 Következik Nagy 
Lajosnak, Mátyásnak dicső ideje, mig 2dk Ulászló gyász emlékű országa 
lása alatt szerencsétlenül változtatta az ország a parasztokra nézve tör
vényeinket, s eldőltek az aranybullának őket biztositó czikelyei. De 
váljon ezek nélkül erőben, vidám életben maradtak e az aranybullának

20 Az aranybulla a nemesek és királyi serviensek kiváltságait foglalván 
össze, oly kifejezései, hogy a király a nemesek és más emberek Szt. Istvántól 
nyert szabadságát biztosítja, természetesen nem vonatkoztathatók a jobbágy
ságra.
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czikelyei, mellvek a nemességet illették? dőltek, omlottak Ttekintetes] 
KK amazok után! Kérdezzük a 16. s 17. század szomorú történetét, mi 
lett hazánkból, mi jósainkból? mi súlyos tanítást kapott nemzetünk, 
hogy a hazafiak minden osztályai jussainak fentartása nélkül egyiké sem 
biztos, egyiké sem állandó! De azért vagyunk itt hogy a mi romlott, a 
mi hanyatlott, azon segítsünk, kövessük tehát, mit az igazság kíván, mit 
az ész, s a szív sugall, mit hazánk története bizonyít. Ez lelkesítette kül
dőimet, midőn utasításul adák, hogy az l-ő rész 9-ik czimjénck21 a sze
mélyes bátorságát tárgvazta pontjai a haza minden rendű lakosira ki- 
terjesztcssenek (éljen!!) s ezt követem én, midőn a javaslóit törvény- 
ezikelyre voxolok. És ép az úrbéri munkálatban, ép itt látom én helyét 
ezen törvénynek, -—- az urbárium s úr és jobbágy közötti viszonyok általa 
oly sok tekintetű gyülölségtől menetednek meg, általa az urbárium igazi 
arányzatában s viszás magyarázattól menten és megóva állitatik fel, s 
általa az urbariom mint oly törvény iránt, melly legfőbb jusaikat magá
ban foglalja, ragaszkodás és bizodalom gerjesztetik a földmivelőkben — 
pedig mily sokat nyer a törvényhozó ha ezt el éri! s végre mivel az urbá
rium lelkének ellenére, de még is sokszor annak színe és örve alatt be
csúszott viszaélések a javaslóit törvényezikkely által jövendőre ép az 
urbariomban szüntetnek meg s háritatnak el.

Szólották még Balogh, Somsich, Gr. Andrássy, Deák, Asztalos, 
Majthényi (Hont), Dokus a javaslat mellet, Rohonczy, Hertelendy, Bu
sán ellene — Brezovay inter utrumque tenuit.

Az ülést (melynek többi részei következni fognak)22 a l l  órára ren
delt országos ülés félbe szakította.23

ad N [nme] rum 51. additamentum finale.'6
Junius 17. Borúra derű! liceat sperare timenti! A mái kerületi ülés

ben Kölcsey és Poszavccz előülcsök alatt (majdan terjedékenyen köz
lendő) gyönyörű vitatások után 28 vármegye, a szabad kerületek s ki
rályi városok 18 vármegye és Horváth Ország ellen elhatározák, hogy a 
jobbágyi karzat személyes jógáiról igen is itt különös törvényezikelyt 
alkotnak. (Jelen nem voltak a voxoláskor Honth és Ugocsa, kik mellette 
szóllottak és Sáros.) Melynek folytában leginkább Császár indítványa 
szerint helyesnek ösmértetvén hogy mentői tisztáb s egyszerüb lesz ezen 
törvényezikkely, annál kevesbb balmagyarázatra nyújtson alkalmat, kö
vetkező elvek fogadtattak el: 1. hogy a jobbágyok az urbarialis viszo
nyokon kívül, minden más nemzeti osztályai egy tekintetbe, s a közön
séges törvény jóvolta és oltalma alá jönnek, 2. hogy a törvény útja és 
bírói ítélet nélkül senki által sem büntetethetnek és személyükben vagy 
vagyonokban nem háborgatathatnak, 3. hogy mindenféle sérelem orvos
lására nézve személyes kereseti joggal (actoratussal) bírnak. Ezen elvek 
szerint fogja Desewffy feltenni a szerkeztetést.24

d) Innen a szám végéig külön kis lapon, utólag beragasztva.
21 H á r m a s k ö n y v ,  I. 9. a nemesek jogairól szól.
22 L. a következő szám alatt.
23 Ezen az (55.) országos ülésen a felső táblának a vallásügyben készült 

ötödik feleletét vették át a rendek. ( J e g y z ő k ö n y v ,  II. k. 33. 1.) — V. ö. K ö l c s e y ,  
VII. k. 279. s köv. 1.

24 Olv. részletesebben 475. s köv. 1.
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52.
1833. június 15, 17.

Kerületi ülések.
Tárgy: A jobbágy személyi jogait biztosító törvényjavaslat vitája.

(Folytatása a 15-ik Júniusi kerületi ülésnek.)
Balogh: Midőn az úri székek tökélletes eltörlését kívántam, midőn 

az urbariombol a Jus dominale említését is kihagyatni óhajtottam, szó
val midőn az egész urbariale operatum felett tartott tanácskozás lefolyta 
alatt a földes úri feudális hatalom ellen szükséges korlátokat felállitatni 
igyekeztem, vezér ideám és minden enunciátióim kalaúzza azon szent 
elv vala, hogy minden valódi, de igazán valódi constitutionalis ország
ban csak úgy lehet erő, nemzetiség és az evégre olyan nagyon szükséges 
egyetértés, ha törvény előtt mindenki egyenlő, melly egyenlőséget én 
úgy értek: hogy a törvény súllyá el kezdvén a fejedelemtől az utolsó kol
dusig mindenkit egyformán érjen. Ha tehát á jobbágyok személyes bá
torságát tárgyazta indítványt nem pártolnám, magam magammal ellen
kezésbe jönnék. Igaz ugyan Te[kinte]tes RR hogy a törvény előtti 
egyenlőség után való törekedés némelly nemzeteknél belső háborúkat 
okozott, de ez természetes vala, mert minden nyomás ellen nyomást 
szüli, melly néha magánál a nyomásnál is borzasztóbb, — és ugyan ezen 
nemzeteket csak a törvény előtti egyenlőség elérése csendesíthette le, 
igaz tehát, hogy ha az előbb utóbb kifakadható ellennyomást kikerülni 
akarjuk, meg kell a nyomást czélirányos törvények által szüntetnünk — 
példáúl szolgálhat erre a nagy és valósággal is nagy Britannia a maga 
reformjával. Verbőczy l-ő részének 9-ik czimje szép és dicső lenne, 
hogyha ezt ezen szó: nemo Nobilium, el nem homályositaná, melly csak 
arra mutat, hogy őseink ugyan a buzogányos harczokban személyes 
vitézséggel tündököltek, de a polgári jusok elosztásában nem nagy mes
terek valának. Pótoljuk tehát elődeink hibáját, én részemről mig a 
9 : 1-ae minden renden lévő polgártársainkra ki nem terjed, addig annak 
más értelmet adni nem tudok, mint azt hogy a kisebb tolvajokat, gyil
kosokat akasztatni, a nagyobbakat pedig elszalasztani kelletik, — s hogy 
igy van, ha hogy a RRket egyes esetek előszámlálásával untatni akar
nám, vagy csak azokat, mellyek egynéhány év lefolyta alatt itt Poson- 
ban történtek, elbeszélleném, tökélletesen bé tudnám bizonyítani. De 
ezeket később, s talán boldogabb időre halasztván, most arról van szó; 
hogy kellessék a parasztok vagy is inkább az emberek személyes bátor
ságát eszközölni? Én részemről a rövid, világos, és minden jesuitai fogá
sokat ki záró törvénynek barátja lévén a hozandó törvényt ezen négy 
szavakkal fejezném ki: törvény előtt mindenki egyenlő, és ezt nem csak 
az urbariale, de minden operatum mottójává tenném, de miután a 
Tfekintetes] KK azt méltóztattak határozni, hogy itt csak a földes úr, 
és jobbágy között fenforgó viszonyokról legyen szó, és igy kívánságom 
tökéletes teljesítését el nem érhetem, pro hic et nunc meg vagyok elé
gedve azzal, a mi ezen 8-ik t[ör]vény czikely szerkeztetésében foglalta
tik. (Beszédje végén Aczélnak azon ellenvetésére nihil per excerpta azt 
feleli hogy itt lévén a királyi biztosítás, hogy ezen országyülésén mind 
a 9 operatum fel fog vétetni, többé excerptát nem ösmér, de egyébként 
is akár mikor könnyű lesz ezen törvényezikelyt más operatumba által 
tenni, — s ezzel végzi, hogy az emberiség szent jusait pártolni igyekez
vén a javallott törvényezikelyt elfogadja.)
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G r . A n d r á s s y : Én a személyes bátorság jusait a társaságos szövet
kezés legszebb gyümölcsének tartom, s meg vagyok győződve, hogy 
csak személyes bátorsággal élő polgárok által lehet nagy és boldog a 
haza. Szerencsésnek tartom én Nemzetemet, hogy különös történet ked
vezésével annyi századoknak, oly terhes időknek zivatarjait keresztül 
élhette, s a hon boldogságának erős eszközeit, a törvényhozás békés út
ján magáévá teheti. Én tehát a javallott törvényczikelyt teljes szívvel 
elfogadom, s ha valaki azt mondaná, hogy hazánkban a nép ezen jusokra 
még nem érett meg, röviden csak azt felelem, hogy azokat tovább halasz
tani nem is lehet, s káros is lenne, mert azoknak megadása részint szü
leménye a mostani körülményeknek, részint szülő annya a jövendő sza
bad és boldog létnek. Hogy az Országos Küldötség minden tárgyakat 
rendszeresen felvett s elintézett, ezen törvényczikelyről azonban emlí
tést nem tett, igaz, de tisztelem én ugyan azon Országos Küldötség gon
dosságát, bölcsességét és munkállatait, azt azonban teljességgel el nem 
ösmerem, hogy a Tekintetes] KK és RR törvényhozói bölcs előlátásá- 
nak és gondoskodásának határt szabhatott volna. — A nihil per excerpta 
ellenvetésre pedig azt felelem, hogy ezen 8-ik t. czikelynek alkotása, és 
épen itt leendő alkotása, nem csak nem excerpta, sőt oly lényeges (essen
tialis) ragasztók, melyet én az urbárium homlokára, legelső czikelynek 
tétetni óhajtanám.

SoMSicir: Nyólcz milliónál több hasznos polgárok ügye forog fel a 
T[ekintetes] Rendek jelen tanácskozásában. A személy s vagyon bátor
sága fő czélja a társasági együtállásnak, ahol ez hibázik, a hol a polgár 
személyében avagy vagyonában bírói ítélet nélkül háborgatathatik, ott 
csend, béke s nyugalom nem uralkodik, a közönségnek boldogsága nem 
eszközöltethetik, flogy ez tettleg igy van, hivatkozom a Nemzetek év
rajzaira, hivatkozom Europa jelen helyzetére. Mondhatná valaki, mit 
kételkedem? nem találja e fel hazánk minden lakosa ezen két corpus- 
ban ama bátorságot? Megvallom világosan ki mondva törvényeinkben 
ezt nem találom, különben nem is tanácskoznánk jelenleg felette, s ta
gadni sem lehet hogy önkény vagy legalább egyes személyekhez ragasz
tott ítélő hatalom kormányozta azon sérthetlen igazokat, mellyeknek 
háborítatlan valósága alapíthatja egyedül a Status szent czélját. Fele
barátinkat, polgártásainkat szeretni keresztény kötelesség, de hogy azt 
teljesítsük, int egyszersmind a mindeneket megérlelő idő rohanó sora, 
s ezen intésnek megvetése büntetlen soha sem marad. Én teljes lélekkel 
pártolom a felolvasott törvényjavaslatot. Igazság ezen törvény alapja, 
lehetetlen hogy azt boldogság ne kövesse, mert valamint egy részről 
minden lakosit hazánknak bátoságosabb helyzetbe teszi, úgy más rész
ről alkalmatossabbaká nevelendi, azon magas czélnak megfelelni, melly 
a társaságban minden polgárnak ki tűzve látszik. Nevelni fogja az tör
vényeink iránt a bizodalmát, nyugtatni azoknak hasznos árnyéka alatt 
a viszonyokat, türedelmet, és erős szivet adand a balsorsot kiáltani, s azt 
egy jobbnak reményével könnyebbé teszi, polgári léteit nyerendnek az 
által hazánk számtalan lakossal, kik most irigy szemmel kéntelenek nézni 
jobb állapotját azon karnak, melynek boldog és csendes megmaradására 
személyekkel, s vagyonokkal legtöbbet áldoznak. Oly hazafi-tisztelettel 
viseltetem én hazánknak 8 századokat haladott alkotványa és szokásai 
iránt, mint akár ki is, de éppen azért mivel tisztelem, akarom annak 
alapjait az emberi szeretet és polgári társaság szelidebb szabásaihoz al
kalmaztatni, akarom gyökereit tágítani, hogy boldogító árnyéka alatt 
unokáink bátran nyughassanak. Valjuk meg Tekintetes] RR hogy ha
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zánkfiainak azon leghasznosabb száma, melly eddig a társaság czélja 
elérésére meg kivántatott minden terheket vitt, a polgári jusokból ki
rekesztve volt, mert nem csak hogy fekvő értéket nem bírhatott, de sze
mélyes létele is bizontalanságon épüle törvényeinknek tagadhatatlan 
szégyenére. Sokszor mondatott már itt: nevelni kelletik hazánknak ezen 
hasznos lakosit, hogy készítethessenek polgári jusaiknak elfogadására, 
minthogy sokan még nem eléggé éretteknek állítják, hogy azokkal él
hessenek. Ha ez a ezél, úgy biztosabb módot nem választhatunk, mint ha 
ezen törvényt elfogadjuk, mert ez a tulajdonnak szentségét sérthetet
lennek tartván, egyszersmind az önkényes testbeli büntetések helyet, 
mellyek oly alatsonyitólag hatnak az emberi nemzetre, becsületes érzést 
fog hazánkfiai sziveikben gerjeszteni, mellynek boldogító gyümölcseit 
az egész haza örömmel és haszonnal szemlélendi. Sokszor mondottam, 
s itt is ismétlem: ha szabadok akarunk lenni, legyünk igazságosak. Én 
ezen törvényczikelyt, melly senkinek sem árt, miliomoknak használ, a 
társaság czélja elérésére pedig elkerülhetetlen szükséges, igen is elfoga
dom, s a Tfekintetes] RRket az emberiség nevében kérem, engedjék 
hogy az törvényeink sorában változhatlan betűkkel beírva legyen.

R ohonczy: Küldetésünknek egyik fő czélja, s követi kötelességünk
nek legfőbb része ősi alkotványunknak feltartása, én ezen tekintetnek 
minden más szempontot alája vetek. A Jobbágyoknak személyes bátor
ságáról mindég volt gondoskodás, az előttünk lévő urbarialis munkának 
egész vizsgálatja alatt is a jobbágyi viszonyoknak minden ágazatiban 
határt szabtunk az önkénynek, de ha úgy vélik a Tekintetes] RR hogy 
a tett ellátások nem elegendők, gondoskodjunk további módokról, de 
olyanokról mellyek Constitutiónkkal megegyeznek, a javallott mód con- 
stitutiónkkal meg nem egyezik; ki mondani azt, hogy a 1 : 9. minden 
polgárra kiterjesztessék, annyit tesz, hogy az egész constitutio kiterjesz- 
tcssék, ezt pedig kiterjeszteni nem annyit tesz, hogy erősíteni, sőt 
annyit tesz hogy fenekestől felforgatni mivel az a Nemességnek kivált
ságain épül. Én a 1-ae 9. kiterjesztésében soha meg nem egyezem, mert 
ez által megrontatnék maga azon sarkalatos törvény, meg az Arany
bulla, meg az 1741 :8. czikely, mellyet még csak tanácskozás alá venni 
sem szabad.1 Ki az emberiség és magas, gondolkozás elveiből indúl, az 
jobban fogja az ellenkező véleményt szeretni, de a ki, mint magyar ne
mes törvényhozó a constitutio iránt tartozó kötelességére megemlékezik, 
az meg nem felejthezhetik arról is, mivel tartozik a nemzeti privilé
giumok feltartásának. — Tetszeni fog ezen indítvány a jelen kornak, 
mert a philantrophiával, s magas gondolkozással meg egyez, de meg nem 
egyez Constitutiónkkal, megfordítom én tehát a kérdést, mit fognak 
unokáink mondani? Szépen hangzik azon mondás: tágítsuk, terjesszük 
alkotványunk tölgyének gyökereit, — én nem akarom úgy terjeszteni 
hogy az anyagyökerek elvágassanak. Négy oszlopon nyugszik constitu- 
tiónk, ha egyet meggyengitünk közüle, a többi magában kidől. Én a 
javallat ellen voxolok.

Deák: A javallott 8-ik czikely iránt nékem különös utasításom nin
csen, de mivel abban az emberiség legszebb jusai határoztatnak meg. 
pártolom azt szivem érzése szerint, s pártolni csak akkor szünhetem 
meg, ha küldőim egyenes rendelése eltilt. Van egy törvény, melly min
den polgári törvények felett örök és változhatlan, mellyet a világ kéz

V. ö. 383. 1., 5. jegyzet.
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detétől ennyi századokon keresztül semmi álokoskodás sarkaiból ki nem 
forgatott, semmi hatalom és erőszak el nem nyomhatott, egv oly tör
vény mellynek legkisebb meg sértését keserű boszúállás követte min
denkor, egy oly törvény, mellyet az alkotó minden jobb embernek szi
vébe vésett, melly nélkül polgári alkotmány erősen nem állhat, mellv 
nélkül írott törvény igazságos és boldogító nem lehet, és ez: a termé
szetnek szeghetetlen szent törvénye. Ezen törvény parancsolja, hogy 
minden embernek személye sérthetetlen legyen, ez öntött minden ember 
kebelébe ön védlési ösztönt, és akaratot, ez adott neki hatalmat arra, 
hogy sértője ellen gátolva, és boszúlva erőszakot használhasson. De 
polgári társaságban ezen hatalmat az írott törvény sok esetben ki vette 
az egyes polgárok kezeiből, mert a mindenkori önvédelem, és boszú
állás a társaság czéljaival meg nem férhett, — ugyan ezen Írott törvény
nek kötelessége tehát a Haza minden lakosának személybeli bátorságát 
oly lábra állítani, hogy törvényen kívül önkény szerint senki mást ne 
bánthasson. Hazánkban is gondoskodtak erről törvényeink, de csak a 
nemesekre nézve, meghatároztatott az hogy nemest ítélet nélkül bán
tani nem lehet, de a szegény nemtelen jobbágy felejtve vala mindenkor. 
Ötét a földes úrnak bírósága alá adták törvényeink, még ott is, hol a 
bíró egyszersmind kereső fél vala, őtet törvény nélkül, gyakran meg 
sem halgatva oly vétekért büntette indúlatos felhevülésében az uradalmi 
tiszt, melly által ön személyét vélte sértve lenni, s ekkor az nem annyira 
büntető bírónak mint boszútálló erőszakoskodónak tekinthetett volna, 
így eredtek a törvény hijánpssága miatt viszaélések, igy gyakorlottá 
sok földes úr azt, a mit rendes társaságban gyakorolni senkinek nem 
szabad: ön ügyében a bíróságot, ön személyének sértése miatt a boszút. 
De eltörölték már a T[ekintetes] RR ezt az ítélő hatalmat, annak eltör
lése után tehát a büntető hatalmat előbbi állapotjában hagyni helytelen 
lenne. Nem lenne nehéz Veszprém vármegye követének azon állítását 
hogy a magyar parasztnak személlybeli bátorsága eddig is elegendő 
vala, esetek felhozásával megczáfolnom. de hoszas volnék, ha elszámlál
nám, hány ártatlant sértett az önkény? hány visza élés maradott a tör
vény hijánya miatt büntetlenül, de nincs szükségem cfélc fejtegetésekre, 
mert vágynak bizonyitásaim, mellyektől a hitelt megtagadni senki sem 
fogja, bátran hivatkozom azokra, s ezek a Tekintetes] RR tapasztalásai. 
Tegyük kezeinket sziveinkre, és feleljünk nyíltan, ha nálunk a jobbágy
nak személybeli bátorsága eddig az önkény ellen törvény által védve 
volt c? Én tisztelem a hazai constitutiót, de a javallot törvényczikely- 
ből azon káros következéseket származni nem látom, mellyeket Vesz
prémnek követe jövendői. Itt a személybeli bátorságról vagyon szó, nem 
a büntetések módjáról, magát a vétkes nemes embert is bizonyos esetek
ben tüstént befogattatni rendelik törvényeink, s erről a javalatban is 
tétetik említés, — továbbá a személybeli bátorságról, s nem az adónak 
általunk viselendő terhéről szollunk itt, ez a két tárgy pedig egymástól 
különböző, noha kéntelen vagyok azt is megjegyezni: hogy küldőim 
a honni adó terhének egy részben leendő elvállalásaival is kívánnak az 
adózókon segitni, de azért őket a Constitutio ellenségeinek mondatni 
nem tűröm, s minden ilyes következtetésnek ellene mondok. Mivel tehát 
a javallott czikely a jobbágyok személybeli bátorságát eszközli, a 
Tfekintetes] RRket annak elfogadására kérem, nem úgy kérem én ezt. 
mint kegyelmet, vagy ajándékot, hanem úgy sürgetem, mint igazságot, 
mellyet az emberiség jusainak sértése nélkül meg sem lehet tagadni, 
nem új engedményt kívánok én, hanem azon just melly a természet tör
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vénye szerint jobbágyainknak is illeti, s mellyet a földes urak gyakran 
viszaélésekkel súlyosítva bitorlottak kívánom és visza állítatni, kívánom 
8 százados constitutiónknak 8 százados igazságtalanságát enyhíteni. 
A Haza ügyének nevében óhajtóm ezeket, mert a köz boldogság ott 
általános nem lehet, a Nemzet virágzása nem képzelhető, ahol még a 
személybeli bátorság is csak privilegium, s ahol azt a kiesebb rész, csak 
kizárólag gyakorolja.2

H-ertelendy: Veszprémmel egyetértek. Csak alapos törvényeink sé
relme nélkül kívánom a törvény jóvoltát kiterjeszteni. Az önkényt min
den bíráskodástól kizárni én is igyekezni fogok majd, ha annak idejé
ben ezen tárgy ex professo előkerül. De most emlékezzenek visza a 
Tekintetes] RR ezen urbarialis munka pertractatiójára >— az usufruc- 
tuatiónak szabad adását vevését megengedték, a földes úri bíráskodást 
ön ügyében, azon magas szempontból indulva, hogy senki maga bírája 
nem lehet, eltörlötték, de a földes úri jurisdictiót mind ezek mellett, 
még azon esetben is sértetlen felmaradandónak határozták, midőn a 
jobbágy magát minden jobbágyi adózásoktól örökre megváltja. — Már 
kérdem én ha ezen 8-ik art[icu]lust elfogadjuk, miben fog állani ezen 
feltartott földes uri jurisdictio? ha nem ha abban hogy ingyen szolgál
tasson igazságot. Midőn a reális viszonyokra nézve a földes úri kicsa
pongás, és hatás ellen mindenütt annyi sanctiot állítottunk, ha most azt 
végezzük hogy a jobbágy szabadon excedálhat, rendet bonthat a nélkül, 
hogy ötét a földes úr rögtön megfenyíthesse, megzabolázhassa, rendre 
szoríthassa, ha minden legcsekélyebb esetben is a Szolgabiróhoz lesz 
kéntelen folyamodni, s ha ez mind most történik, midőn a nép még oly 
alacson fokán áll a miveltségnek, váljon nem fogjuk e meg bánni, a mit 
most magas lelkesedéstől vezéreltetve rendelünk. Lakoljon a földes úr, 
ha túl hág az igazság határain, legyen rajta kemény felelet terhe, sőt 
az egyes tisztviselők önkényét is szorítsuk meg majd a maga hellyén, 
minden polgárra nézve, de tartsuk fel a földes úrnak is személyes bátor
ságát és tekintetét, — én a törvényczikelvre nem voxolhatok.

Busán: A törvény előtti egyenlőségből származtatott köz csendes
ségnek ellene vetvén Angliát, hol úgymond a reform kivívása után a nép 
semmi korlátokat sem ösmér, és a proletariusok Lex agrariát irányza- 
nak,3 úgy vélekedik, hogy az Aristocratia gyengítésével a Monarchia is 
gyengittetik. A javallott törvényczikelv hővezetésének tehát ellene 
mond, az 1-ső §-ust a büntető törvénykönyvben, a 2-ikat a perlekedés! 
intézetek szakaszában fölvétetni kívánja.

D ókus: A javallott törvényczikkelyt homlokára kívánná tétetni az 
urbariale operatumnak. Egyébiránt úgy látja, hogy kezdettől annyira 
mentek a szelíd tanácskozások resultatumai, hogy ezen igerí kevéssel 
terjedett törvénvczikelynek alapjai már elébb meg vannak vetve. így 
midőn a földes úrnak hatalom adatott, hogy a folyó jobbágyi járandó
ságokat önhatalmával bészedhesse, mellé tétetett hogy a jobbágy sze
mélyes sérelme nélkül, és igy már kimondatott hogy önkény szerint 
az az törvény nélkül nem büntetethetik, — igy a fiscalis assistentiára nézve

2 V. ö. Kónyi: D e á k  F e r e n c  b e s z é d e i ,  I. k. 16. s köv. 1.
3 A whig kabinet 1832-ben a felsőházzal elfogadtatta a parlament reform

ját, amely jelentékenyen megnövelte a választók számát, a gyárvárosoknak meg
adta a népességük alapján őket megillető mandátumokat, a vidék' nemesség 
befolyását pedig korlátozta. Az ily módon megválasztott parlament 1833. február
5-én ült össze.
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is azon ragasztók ment végzésbe; si ea uti voluerit, a mi viszont az Acto- 
ratust foglalja magában.4 5 És igv úgy vélekedik, hogy követeltséggel lehe
tetlen a javallott 8-ik törvényczikelyt, mint az előbbi végzések egyenes 
következését el nem fogadni, ö  Constitutiónkra nem kárt, de hasznot 
lát belőle háramlani, s azért pártolja, de úgy hogy a birtok birhatás kér
désében ez a tovább terjedhetésnek gátat ne szabjon. — A sztalos a 
javallott törvényczikelyt érdemére nézve szintén elfogadja.

Majthényi (Hont): A gondolkodást annyira előre haladottnak véli 
hogy a javallatban foglalt természeti, s polgári jusokat legfeljebb halasz
tani lehet, de elnyomni nem, s azért int, és sürget az idő hogy a mit 
megtenni kéntelenek leszünk, meg tenni siessünk, még szabadságunkban 
áll. ö  ugyan azt hiszi, eddig is nem annyira törvénveinkben volt a hiba, 
mint annak alkalmaztatásában, a Balogh által felhozott Pozsonyi eset 
is nem annyira törvényeink hibája, mint azoké, kik az aristocratia mél
tatlan tekintetét feltartani törekszenek. (Néhány év előtt, ha jól hallot
tam, valamelly két mágnások valami házalló szegény embert halálig ver
tek büntetlenül.) Egyébiránt, ha szegényebb sorsú műveletlen nemes 
atyánkfiaira tekintünk, leginkább a megyékbeli tisztviselők meg vallani 
kéntelenek, nincs e azokkal legnagyobb baj, kik a törvény oltalma alatt 
állván, ezen kiváltságot miveltség hijánva miatt kicsapongás és zabolát- 
lanság örvének használják, s azért pártolja ugyan a javallott törvény- 
czikelyt, de azt sem elegendőnek, sem czéltérőnek nem találja, s kívánja 
hogy a RR ex professo felfogván a személy sérthetetlenségének themá- 
ját, tovább menjenek s azt kimeritőleg, nem pedig ily felületesen 
pertractálják.

Brezovay: Kívánta volna, hogy a személyes bátorság soha se lett 
volna kirekesztőleg csak a nemesek tulajdona, meg adni azt hazánk min
den lakossának int, és sürget az idő; csak óhajtaná hogy a törvényszé
kek elrendelése előre ment volna, mert attól tart, hogy törvényszékeink 
a kicsapongások megzabolázására nem lesznek elégségesek. Tapasztalá
sunk van, úgy mond, hogy a Szolgabiráknak rögtön büntető hatalma 12 
pálezán túl eltiltatván, a rabok száma mennyire megszaporodott. Itt is 
oly következésektől félt. mint a minő következése van a személy sért- 
hetelenségének nemes társainknál, a pallérozottnak használ az, a pallé- 
rozatlant még inkább vétekre ösztönözi. Nincs ellene a törvénvcz'ke'y- 
nek, de küldőinek akaratja szabályosan előtte tudva nem lévén hogy 
azt megtudhassa, kívánná inkább a Juridicumra halasztatni.·'1

A további debattok a következő napi ülésre halasztattak.
Junius 16-én Vasárnapi szünet. — Junius 17-én kerületi ülés. Elöl

ülők: Kölcsey, Poszavecz.
Kör csey meg említvén, hogy a RR kegyességét kikérni senkinek 

sincs nagyobb szüksége, mint a kerületi elölülőknek, a tárgy folytatá
sára hívja fel a RRket.

A ndrássy (Esztergom): Ha valamelly kérdés fontossága egész 
figyelmemet felébresztette, bizonyára az előttünk lévő törvényjavallat 
az, annyival inkább, mivel utasításom által e részben megkötve nem 
lévén, meggyőződésemet követhetem. Azon aggodalom forog itt fel, 
hogy némellyek ősi alkotványunkat veszedelmeztetve vélik, de ámbár 
alkotvánvunk s a nemesi karnak fentartása az én életemnek is kitűzött 
czélja, nem látok semmit, a mi alkotványunkat veszedelmeztetné. Mi

4 V. ö. 421. s köv. I.
5 V. ö. Kölcsey, VII. k. 279. 1.
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kívántatik a javallott törvényczikelyben? 1. hogy a jobbágynak sze
mélye s vagyona bátorságban legyen, 2. hogy a mi öt érdekli, önmaga, 
vagy az által kihez bizodalma van a törvény előtt kereshesse. — Min
den alkotványos országban a vagyon, becsület, és élet feltartása legfőbb 
tulajdona minden polgárnak. Ezt az ellenfél is elösmeri, csak az eszkö
zökben különbözik, aggodalmaztatva lévén, alkotványunknak képzelt 
veszedelmeztetése által. Vallyon mit rendelnek élő törvényeink? Azt 
bizonnyal nem, hogy a jobbágynak személyét s vagyonát bíró nélkül 
háborgatni lehet, csak az a különbség, hogy eddig az úri szék bírói 
hatalmának volt, most más bírónak lesz alája vetve. Midőn a többség 
ezen változtatást megállapította, bizonyára nem volt ezélzásában, hogy 
a jobbágyot az úri szék hatalma alól kivévén önkénynek vesse alája, 
bizonnyal nem akarta roszabb karba tenni, nem akarta önkény jármába 
szoritni, sőt azt akarta, hogy vagyona és személye senki másnak csak 
a törvényes bírónak legyen alája vetve. — Nézzük tovább, eddig akár 
ki elfogatta a nemtelen embert —- valóban ez sem törvényeinknek, ha
nem egyedül az önkénynek, s hatalomnak következése, törvényeink 
nem fosztották meg személye bátorságától, s mi most nem teszünk 
egyebet, mint kijeleljük, nyilván kimondjuk azt, a mi törvényeink lel
kében rég meg volt. — Második ellenvetés hogy a Juridicumra halasz- 
tassék. Ha megáll is itt ezen articulus, még a Juridicumra igen sok tenni 
való marad fel, itt csak principium kijelentése forog kérdésben, a mit 
mentői nagyobb kézséggel sietünk kijelenteni, annál nagyobb dicsőség 
háramlik hazánkra. — 3-ik ellenvetés: hogy a 1-ae 9-us veszedelmez- 
tetik: ezt én meg nem foghatom. Lássuk, mit mond ezen törvény. Azt 
mondja hogy: nemo nobilium nisi legitime citatus s a. t. Ha oly törvényt 
hoznánk, hogy omnis nobilis etiam si non sit citatus s a. t. potest in 
rebus vel persona turbari,e ez már sérelme lenne azon törvényczikely- 
nek, de midőn a nemest előbbi szabadságában meg hagyjuk, s csak azt 
mondjuk, hogy a nemtelent se lehessen bíró és törvény útja nélkül 
büntetni, hol van itt a veszedelem? meg nem foghatom. — Vagy talán 
a 1-ae 9-us azon részének elrontásától félünk, melly a nemest minden 
adótol felmenti. Úgy de itt erről szó sincs. Egyébiránt, hahogy a Status 
levegőből élhetne, talán senki sem látná igazságtalanságnak, ha az ren
delnék, hogy a paraszt se fizessen adót, — de miután ez nem lehet, 
miután a Status szükségeinek fedeztetni kell, igazság hogy az adó terhe 
felosztassák, és fel is van osztva, mert a nemes nem csak hogy kato
náskodni tartozik, de az 1715 : 8. t[ör]vényczikely által máskülönben is 
oly nevezetes értéket ajánlott fel az adófizetésnek örökös biztosítására,7 
mellynél fogva világos, hogy a nemes igen nevezetes részét viseli a köz- 
terheknek. Én tehát meg lévén győződve hogy a javallott törvényezik- 
kely alkotványunkon alapúi, főelveire nézve mellette vagyok.

R épá s : A z ellenvetések meg lévén czáfolva, én csak keveset kívá
nok szóllani. Ha mi a már végzésbe ment 7-ik törvényezikkely által

0 A  H é r m u s k ö n y v ,  I. 9. vonatkozó része pontosabban: A nemesek „nisi 
primum citati vel vocati ordineque iudiciario condemnati fuerint in eorum per
sonis . . .  nusquam et per neminem detineri possint“ (1. §). A nemesek közül a 
fejedelem senkit „praeter viam iu ris . . .  in persona vel rebus suis ordinaria autho- 
ritate impedire potest“. (4. §).

7 Az idézett articulus 2. §-a szerint, mivel az állandó katonaság eltartásához 
adó szükséges, „subsidiorum ct contributionum catenus necessariorum materia 
diaetaliter (quo aliunde spectare dignoscitur) cum statibus deliberanda erit“.
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bérekesztenénk az urbáriumot, egy bizonyos homályt húzna magára 
ezen törvényhozó test. Az egész operatumon keresztül abból állott mun
kálatunk iránya, hogy azon jogok, mellyek a józan okosság értelmében 
a földes urat, és jobbágyot illetik, kifejtetvén tisztában legyenek. És 
tisztában is vágynak a földes urak jogai, de hogy a jobbágynak sze
mélyes és vagyonbeli bátorságát az alkotott 7 törvényczikkelyek ki nem 
merítik, világosabb, mint sem hogy mutogatnom kellene. Mit foglal 
magában a javallot 8-ik törvény cziikely? Bevezetésében azt mondja, 
hogy jól elrendelt Statusban, ha csak nem legitime ne mondjuk citatus 
hanem conventus, senki személyében avagy vagyonában nem hábor- 
gatathatik. Ugyan hogy lehet azt mondani, hogy ezen czáfolhatatlan 
sark igazság alkotványunkat megrendítené. De azt vetik ellen, hogy ez 
Jus reservatum nobilium, én azt felelem hogy jus connatum omnis 
hominis. >— Azt mondja továbbá az l-ő § hogy csak bírónak van ha
talma ítélet szerint büntetni. Váljon mit hibázunk ezzel? hiszen ez az 
egész világon igv van, mindenüt ahol csak árnyékát is bírják a constitu
tional Ez tehát nem csak hogy nem gyengíti polgári alkotványunkat, 
sőt erősiti, s ha ezt nem tennénk, gyengítenénk constitutiónkat s azon 
következéseket ki nem kerülhetnők, mellyeket Tolna vármegye követje 
lelkesen előadott. — Végre a 2-ik §. minden féle peres ügyekre nézve 
személyes actoratus ád a jobbágyoknak, —· in realibus adott actoratust 
már az 1802-ki 20-ik czikely, még pedig nem csak a szabados nemtele
neknek, a mint némellyek állítják, mert az utolsó §. egyenest a földes 
úri hatalom alatt lévőkről szóll, s váljon megrendült ezen engedéllyel 
constitution,k? bizonyosan nem, s ha nem, miért ne mondhatnék hogy 
személyes ügyekben is perlekedhessen. Hiszen a sírból minket nem kor
mányozhatnak őseink, törvényhozói kötelességünkben áll tenni, mit a 
szükség kíván, mit az igazság parancsol. Itt az idő Tekintetes] RR 
hazánk boldogságát öregbíteni, én a törvényjavallatra voxolok.

Fekete: Azt, hogy ejusdem legis praesidio perfruentur subditi itt 
igy általánosan kimondani nem szeretném, mert a .Turidicumban egyes, 
részletes esetekre hozandó törvényes rendelésekre nézve kezeinket előre 
megkötnők, de az l-ő és 2-ik §. oly ártatlan, hogy ezekben lehetetlen 
meg nem egyeznem. Nem csonkítjuk mi ez által az 1-ae 9-ust, nem 
mondjuk hogy a személyes bátorság praerogativájárol lemondunk, s igy 
mi nem veszítünk, csak kiterjesztjük azt. s ez által magúinkra nézve is 
erősítjük, mert minden érdek annál erősebb mennél többen vesznek 
benne részt. — Mondják, hogyha egyenlő bátorságban lészen szemé
lyére nézve nemes, és nemtelen, az adót is egyenlőn fogják viselni, ez 
rég meg van, nem lehet a nemest vádolni, hogy a Status terheiben részt 
ne venne. — Egyébiránt azon követ urakat, kiknek a Pozsonyi esetről 
említést tenni tetszet, arra kérem méltóztassanak a pert megvizsgálni, 
s látni fogják, hogy Poson vármegyének törvényszéke aristocrata, és 
nem aristocrata közt különbséget nem tett, s ha tett, csak olyast tett, 
hogy a hol nagyobb a mivcltség, ott az imputatiot is nagyobnak szokta 
ítélni.

Rudics: Küldőim mind azt mit egyes polgároknak személy, s va
gyonbeli bátorságára nézve szükségesnek találtak, a Juridicumban adták 
utasításomul, —· óhajtanám hogy ezen jóvoltokban hazánk minden la
kossá részesüljön, s azért annak idején s helyén én sem fogok hátra- 
maradni. Itt tehát végképpen kihagyni s a Juridicumra halasztatni kívá
nom. Mi tárgyban dolgozunk itt? Az úrbéri tárgyban, amit úr és job
bágy között ennek bátorságára nézve szükségesnek ítéltek a RR, már
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megtették a 7. t. czikelvben, midőn azt határozták hogy a földes úr 
csak jobbágya személyének sértése nélkül szedhesse bé járandóságait, 
—· az actoratus kérdését is elintézték a jobbágyi viszonyokra nézve, 
midőn megengedték, hogy nem tartozik fiscalis assistentiára szorúlni. 
Az úrbéri szövetségre nézve tehát ki vannak ezen kérdések merítve, 
egyébre nézve is óhajtanám a személyes bátorságot kiterjeszteni. Tud
juk (én magam is tisztviselő vagyok) hogy a megyei tisztviselők temér
dek önkényt gyakorolnak a szegény paraszt felett, szükség ennek is 
korlátokat vonni, de hogy szőjjük ide, meg nem foghatom — hagyjuk 
tehát a Juridicumra. Én csak azt kérdem általánosan: elég érett e né
pünk ezen polgári jusok elfogadására? Én valóban azt tartom, ha vad 
parlagba vetünk, mielőtt azt kimivelnénk, nem fogunk virágot aratni, 
csak gyomot és dudvát terem az.

D ubraviczky: Már másszor tettem political valiástételemet hogy én 
minden törvénynél hármat kívánok: 1. hogy minden önkényt kizárjon, 
2. hogy igazságos legyen, 3. hogy a köz véleményei megegyezzen. Mind 
azért tehát, mivel mind ezen három feltételt feltalálom a javallott tör- 
vényczikelyben, mind azon axiómánál fogva is hogy az erő nem a nép
ben, hanem a nemzetben van, s azért én a népet nemzetté tenni óhaj
tóm, teljes lélekkel pártolom a javallott törvényczikelyt.

(A tárgy sokkal érdekesebb, mint sem hogy tisztelt levelezőinknek 
helybenhagyását ne reméllenóm, hogy érdek nélküli száraz dolgok helyet 
ezen ülésnek hátra lévő nevezetes részét is hasonló részletességgel adni 
szándékozom, bár mi fáradságomba kerüljön is.)

Junius 18-án s 19-én a már előbb végzésbe ment Regulatorius pert 
tárgyazta 7-ik tforlvénvczikkelynek Palóczy által szerkeztetett javallata 
rostálta.ték.8 9 — Isméteíések, stylus és szó feletti viták, igen száraz két 
ülés. Űj, és érdekes semmi.8

19-én délután 4 rendbéli conferentiák a vallás ügyében,10 — resul- 
tatumát meglátjuk az ülésben.

8 V. ö. 465. L
9 V. ó. K ö lc s e y , VII. k. 284. s köv. 1.

10 A  főrendek ötödik vallásügyi válaszát tárgyalták. A konferenciákról, 
amelyeket ezekben a napokban tartottak, K ö l c s e y  ismételten megemlékezik 
naplójában. (282., 289., 292., 296. 1.)
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53.

a)
1833 junius 17, 18, 19, 20, 21 

Kerületi ülések.
TArgy: A jobbágy személyi jogait biztosító törvényjavaslat vitájának

folytatása

b)
1833 junius 21 
Kerületi ülés.

Tárgy: A vallásos izenet hatodszor kerül vitatás alá.

a)
(Bérckesztése a KK és RR 17-ik Júniusi kerületi ülésének.)
M arczibányi: Nem azért jött ide, hogy új constitutiót alkosson, 

hanem hogy a régit feltartsa. Nem akarja taglalni, vallyon őseink a 
buzogányai való küzdésben, vagy a polgári jusok igazságos elosztásában 
voltak e nagyobb mesterek, de ő igazságtalanságot nem lát, s a törvé
nyek értelmében századokig gyakorlott just bitorlásnak nem nevezheti. 
Azt mondják hogy az egyenlőség a természetben alapúi, de ő azt tudja, 
hogy 5000 évek óta maga a természet sem volt oly mester, hogy két 
egyenlő embert teremthetett volna; emberek közt mindég nagy a lesz 
a különbség, s kik az egyenlőséget szóval annyira pártolják, tettel mást 
cselekszenek, mert nem látja hogy vagyonokat felosztanák. Mondják 
azt is, hogy representatiót kell adni a nemteleneknek, — nem akar a 
szónok sérteni, de ez vagy olyan lesz, mint a királyi városok helyhez- 
tetése (zúgás), kiknek voxok csak a törvényben van,1 s mi nem hogy 
magunkhoz húznánk sőt eltaszitjuk, — inkáb semmi mint ilyen repre- 
sentatio, ezzel a népet meg nem nvugtatnók. Vagy oly idomban enge
dünk részvételt, a mily idomban áll 700.000 nemes 8 millió nemtelenhez, 
ekkor eltöröltetnek minden alkotmányos szerkezetek. Mondják hagy
jam! erősbek leszünk a kormány ellen, — a szónok nagyon kételkedik, 
hogy ha privilégiumainktól elállunk, leszünk e képesek oly constitutiot 
kivívni, mint a milyent kívánnánk, más ám Franczia ország helyzete, 
ott a 32 millióból egybeolvadott nemzet erősen állhat a kormány ellen 
de minket nyelv, vallás, nemzetiség sok darabokra szaggat, s hányféle 
népekkel vagyunk körül vétetve. Ezen aggodalomra mutató helyzetben, 
mi előtt a nemesi jusokat csonkítaná, a resultatum iránt biztos lenni 
kíván. Mi van a javallott törvényczikkelyben: Hogy idézés, és törvény 
utján kívül senki sem háborgatathatik. a 1-ae 9-nak ezen rendelése a 
nemesekre nézve sem szülte a legjobb következéseket, a perek teker- 
vényes folyamatja sok nemest megerősít azon véleményben, hogy a 
privilegium örve alatt vétkezni szabad, i— ha ezt ily általánosan kiter
jesztjük, csak azt eszközöljük, hogy a bűn büntetlen marad, s ezen 
büntetlenség a vétket szaporítja. A juridicumban örömest hozá járul, 
hogy ítélet nélkül senki se büntetessék. Itt csak a 2-ik §-ust fogadja el.

1 Valamennyi város szavazata egynek számított az országgyűlésen.
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P azmandy: A z e lle n v e té se k e t  o sz la tn i, az aggodalm at n yu gta tn i akar
ván, itt az urbárium ban csak  azon  fő e lv e t  k ívánná b iz to síta n i, h ogy  a 
jo b b á g y  a zo n  v iszo n y b a n  m e lly b en  fö ld es ura irán t áll, ön k én yn ek  
k ité v e  n e leg y en , é s  m iu tán  a jo b b á g y o k n a k  m agános ügyeikre n ézve  
az úri szék n ek  h atósága  m eg h a g y a to tt, csak  azt k ívánná k itenn i, hogy  
a fö ld es úr azon  h a tó sá g o t, m e lly  job b ágyára  n ézv e  hatalm ában  hagya
to tt , nem  ö n k én y esen , h an em  csak  eg y ed ü l az úri szék en  gyakorolhatja . 
Ö  e z t m in t az e lvn ek  practica  a lk a lm azta tásá t javaso lja , s  tovább  nem  
m en n e, d e  a 2-ik  §-ust e lfogad ja .

B öthy: A hallott ellenvetésre felelvén, alkotványunkat veszedel- 
meztetni teljességgel nem látja. Mi a czél? — nem egyébb mint az, hogy 
.a közigazság a törvény oltalma, mellybe most csak néhány ezer família 
részesül, egy részében minden polgárra kiterjesztessék, — hol van itt 
a veszély. Visza tekintvén évrajzainkba, úgy tapasztaljuk, hogy hajdan 
a nemesség nem volt oly számos mint ma, s mi káros következés ere
deti, hogy a nemesek szaporodásával szaporodott azoknak száma, ^ik 
az alkotvány nyújtotta személyes bátorságban részt vesznek. A Feje
delem kit kit megajándékozhat ezen bátorság jóvoltával, de az által 
alkotványunkat bizonyára nem védelmezheti. Eleven színekkel festvén 
a jobbágyok állapotját, mint volt az siralmas önkénynek személyére 
nézve ki téve, Trenchinnek az egyenlőség érdemében tett ellenvetéseire 
azt feleli, hogy ő sem Lex agrariát, sem St. Simonismust2 behozni nem 
akar, éis a szabadságot nem a vagyon egyenlőségébe, hanem abba he
lyezteti, hogy a törvény mindenkit egyenlőn oltalmazzon, egyiránt sújt
son. A nép minden osztályaira kiterjedhető representatiótól sem fél, 
mert igen természetesnek találja, hogy a kiről a törvényhozó teremben 
rendelkezés történik, annak ott szava is legyen. Ugv hiszi, az urbá
riumra nézve nagy bőkezűséggel nem lehet a RRket vádolni, korlátozva 
lévén intézeteik a tulajdon sérthetetlenségének ideája által, itt már 
nincs tulajdonról, nincs sértésről szó, egyedül az forog kérdésben, hogy 
a jobbágynak személlyé önkénynek kitéve ne legyen. Rósz néven lát
szottak itt minapában a rabszolgaság emlegetését venni, — ő sajnálja, 
de mig a javallott törvényczikkely foganatba nem megy, rabszolgaságot 
fog látni, mert jusom lehet a jobbágynak kézi munkájához, de személye 
önkényemnek alája vetve nem lehet, s ha így van, az rabszolgaság. Igv 
érez szivében lelkében, így fog koporsója zártáig érezni, s magasztalni 
fogja azon napot, mellyben ezen törvény létre jő, s majdan ha ezen 
törvény foganatjának következésében, hazánkban boldogság, s meg
elégedés fog uralkodni, büszkén emelkedhetik minden hazafinak kehle 
annak elgondolására hogy tagja volt azon dicsőséges testnek, melly 
ezen törvényt, hazánk boldogságára alkotta.

P rónaY: örömest hozá járul a javallot törvényczikkelyhez, mert 
kívánja hogy az urbarialis viszonyokon kívül, a jobbágyi kar minden 
más polgárral egy tekintetbe jöjjön. Dús aggodalommal hallotta, miként 
figyelmezteté Trenchinnek 2-ik követe a királyi városokat, hogy a tör
vényhozásba tetleges befolyások nincs, igaz ugyan, hogy voxok hatása 
nincsen meghatározva, de midőn épen előttünk áll a köz polgári sza
kaszban ennek meg határozása, addig inkább nyugtatni kellene a kir. 
városok küldötjeit, mint a megyék követjei ellen lázitani. Az egyenlő
ségre nézve lelkesen megfelelt Bihar, hogy törvény előtt elsőnek, utolsó

2 Saint-Simon halála (1825) után tanai fejlesztésére és elterjesztésére hívei 
.által alapított iskola. 1832-ben szűnt meg.
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nak egyenlőn biztosnak kell lenni, s valóban úgy hiszi, a polgári alkotvány 
elvében fekszik, kit kit az önkény ellen biztosítani. A Trenchini követ 
azt is emlité, hogy a személy sérthetetlenségének jóvoltával a nemes is 
visza él, úgy de előttünk van a büntető törvénykönyv alkotása, ott lesz 
időnk, s kötelességünk is intézetet tenni hogy a rendet, csendet rögtön 
büntetés nélkül, se nemes, se nemtelen ne háboríthassa és kinek kinek 
személye s vagyona a zabclátlanság becsapásai ellen biztoságban legyen. 
Valóban pirul minden nemes érzésű kebel, hogy némelly nemes tár
saink a 1-ae 9. köpönyegje alatt a legdühösebb s az emberiséget lábbal 
tapodó ki csapongásokat követnek el, ezen szükség segíteni, de azok 
nak örve alatt, nemtelen polgártársainkat a társaságos élet jóvoltátol 
megfosztani nem lehet.

Z m e s k á l i . :  Forrón szereti alkotványunkat, de midőn annak némelly 
jó voltait ki terjeszti, nem sérti azt, hanem teszi mit az igazság, s em
beriség kíván. Bis dat qui cito dat, bár lásson is olyat a javallott tör- 
vényczikelyben, a mi nem ide tartozik, még is tellyes lélekkel elfogadja.

S z é l i , ellenben a Juridicumra kívánván a tárgyat halasztani, nem 
hiszi hogy törvényeink eddigien a jobbágynak személyes bátorságáról 
egészen megfelejtkeztek volna, nem tekintették azok a jobbágyot por
tékának, hanem tekintették a földes úr házi népe tagjának, s innen 
eredő beneficium gyanánt veszi eredetét az is; hogy jobbágyának 
sérelme miatt földes ura perlekedett, ha ez többé beneficiumnak nem 
vétetik, annak idejében lehet foganatos intézetekről gondoskodni. De 
az előszóban oly elveket lát elrejtve, mellvek miatt aggodalma támad, 
hogy alkotványunknak tiszteletre méltó tölgye mellék hajtások által élet 
erejétől megfosztatik.

La Motte hasonló értelemben szóll, s az aristocratiának, ezen közép 
hatalomnak melly mind a két szélsőséget mérsékli, jóvoltát védelmez
vén, úgy vélekedik, hogy Constitutiónk fentartása, az aristocratia fel
tartásával egybe van köttetve. Nincs is annak erősítésre szüksége, 800 
éves állandósága erejének elég bizonysága, a kiterjesztés pedig nem 
hogy erősítené, sőt gyengíti, mert azt tagadni csak ugyan nem lehet 
hogy ha a törvényhozásba még egy ötödik rend is részesitetik. az Aris
tocratiának befolyása gyengülni fog. ő  tehát a javallott törvényt egy 
átaljában el nem fogadja.

B a l o g h : Tagadja hogy alkotványunk eddigien erős alapon nyúgo- 
dott légyen, — és miért? mivel egy résznél volt minden jus, más rész
nél minden kötelesség, ez tehát amannak természetes ellensége. Az ér
dekeket nem szélt ágaztatni, de ősze pontosítani kelletik. Állandónak 
csak akkor fogja alkotványunkat tartani, ha annak szabásait a jelen
kor szükségéhez, s a miveltebb század szelidebb szelleméhez alkalmaz
tatjuk, ő minden alkotványt álomnak néz mind addig, inig jótéte min
den polgárra egyaránt ki nem terjed. — A Bácsi követnek azon mon
dására hogy a miveletlen parlagon virágot nem aratunk, azt feleli, hogy 
midőn az igazságtalanság nélkül meg nem tagadható polgári jusokat 
embertársainknak megadjuk, még virágot nem aratunk, hanem készít
jük a földet hogy benne idővel azon dicső virág nevekedhessen, mellvet 
az emberiség virágának nevezünk.

Czimierv: A javallott törvényezikely ellen hallott okoskodásokra 
felelvén, leginkább arra figyelmezteti a RRket, hogy itt sem a bíróság 
hatásáról, sem a büntetés neméről szó nincs, hanem csak a személy 
bátorsága elvének kimondásáról, — azt adja hozzá, hogy oly alkot
vány alatt élni nem akarna, mellynek elvei a természeti jusokkal ellen-

31 K o ss u th : O rszá g g y ű lé s i tu d ó s ítá so k  í .
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köznek, ezeket igazsággal emberi hatalom el nem veheti, s ha consti- 
tutionk olyan volna, melly a természet jusaival ellenkezik, azt védel
mezni nem akarná. Az Igazság Istentől származik, s valamint Isten előtt 
minden ember egyenlő, úgy kell annak a békötött szemmel festett tör
vény előtt is egyenlőnek lenni.

C sepcsányi: Pozsonnak egyik kapuján mindennap ezeket olvashat
juk: Omne regnum in se ipsum divisum desolabitur, a kormánynak poli- 
ticája mindenüt ezen elvből dolgozik: divide et vinces. Ennek ellensúlyt 
alkotván csak úgy lehet a haza boldog, és erős, ha minden polgárt egy 
érdek, s kapcsolat szőrit együvé, ö  nem fél a repraesentatiótol, sőt uta
sítása következésében azt meg adni kívánja, s azt hiszi, alkotvánvunk 
csak az által állott 800 évekig, hogy törvényhozó őseink a körülmények 
szerinti módosításokat soha el nem mulatták.

K omlósy: Ha azon helyzetben lenne hogy egy meghódított tarto
mányt kellene eredetileg elszerkeztetni, vagy most ősze állott társaság
ban jusokat építeni, meg mondaná személyes véleményét, — de mi nem 
most állunk társaságba, nekünk van alkotváriyunk, s a jusok is meg 
vannak osztva, ő tehát azokat feltartani kívánja. — Erre

M adocsányi előre bocsájtván hogy a vitatásba vett törvény javallat 
nem uj, hanem az idő viszontagságai által elenyésztetteknek meguiitása, 
vagy bővebb magyarázatja, melly állítására nézve Zsigmond királynak 
1397-ki edictumára,3 az 1405-ki törvényekre és Zsigmond 2-ik Decreí. 
7-ik czikelyére hivatkozik;4 —· nem tudja elegendőképen csudálni Bereg 
vármegye követjét, hogy az országnak eredeti igazságtalan felosztását, 
mellyet akkoron ő maga is máskép rendelt volna el, tiz századok lefor
gása után sem tartja valamellv módosításra megéretnek lenni, miből az 
következnék, hogy azon orvos, ki egy születésétől sánta embert kigyó- 
gyit, rajta igazságtalanságot követ, mivel azt születése sántának ren
ddé. A Vas vármegyei követ (Széli) által felhozott tölgy hasonlatos
ságára pedig azt feleli, hogy több századokig tartott szárazság után, itt 
van valahára az idő, hogy azon még egészen ki nem száradt tölgyet egy 
kis nedvei felelevenítsük, s annak növései csak akkor veszedelmeztet- 
nék a törzsök életét, ha természet elleni korlátok közé szórhatván, erő
szakkal nyitna rést magának, s a megakadályoztatott növést annak 
erőltetésével igyekeznék kipótolni. Semmi tekintetben sem tanácsos 
némely előítéletnél fogva adózó néipünktől a polgári jusokat tovább is 
megtagadni, mert a hazának közönséges javát csak úgy mozdíthatjuk 
hathatósan elő, ha hogy adózó népünkkel polgári rendeltetésének szent 
czélját, a miveltséget s ez által magát az erkölcsiséget is megösmer- 
tetjük.

K omlósy későbben igy felelt: Nem tudom elegendőkép csudálni 
Liptó vármegye követjének ügyességét, hogy azt is reassumálta, a mit 
én magamnak gondolatomba feltartottam, de ki nem mondottam. (T. i. 
hogy máskép rendelné el eredetileg a társaságot.)

T orkos a  1-ae 9. jó v o ltá t, a n élkü l h o g y  m inden  o ldalról az óvó  
in té z e te k  m e g té te tn én ek , o ly  országb an  h o l 12.000 rab van , k itág ítan i, 
—  V itéz p ed ig  8 m illió  em b ert addig  is, m ig a b ü n te tő  tö rv én y k ö n y v

3 A jobbágyok szabad költözését biztosítja.
4 Zsigmond II. decretuma azonos az 1405. évi első decretummal. Ennek 7. 

articulusa tiltja, hogy bárkit felelősségre lehessen vonni városa, vagy faluja vala
melyik lakójának tartozásai miatt. A másik 1405-i decretum egyebek közt bizto
sítja a jobbágy szabad költözését.
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megalkottatik, provisio nélkül hagyni, veszedelmesnek tartják, s azért 
az egész kérdést elhalasztatni kívánják.

D eák : Sokat halván a sokszor érdeménél feljebb is dicsért, sokszor 
ellenben méltatlanul is gyalázott 1-ae 9-us változhatlanságárol mondatni, 
szakaszonként felveszi azon törvényt s megvizsgálja, alkotásától fogva 
minő változtatások történtek rajta. — Az első szabadságon, melly a 
nemest egyedül a tetten engedi béfogatni, változást tett az 1625 :13. 
melly a birtoktalan nemest minden idézés nélkül — az 1655-ki: 38. melly 
visgálat után, az 1687 : 14. s az 1723 :5. mellvek visgálat előtt is béfoga- 
tást rendelnek, úgy szinte az 1715:7, melly Felség sértés esetében 
hasonlót határoz minden kihalgatás nélkül, a mi viszont a második 
szabadsággal ellenkezik. A 3-ik szabadság: libere rebus suis utendi 
fruendi potestas változás szenvedett, midőn az 1548 :34. és 36. s az 
1550 : 11.e> a jobbágyság szolgalatját bizonyos napokra és módokra hatá
rozta, midőn az 1723 :18. a jobbágy birtokot elvehetetlennek rendelte. 
A Harminczad alól való kivétel az 1569 : 17. és 1655 : 83. által csak az 
allodialis termékekre, az 1723 : 14. által pedig csak az örökös tartomá
nyokra szoritatott. Végre az utolsó szabadság, melly az egésznek biz
tosítására alkottaték, nem csak megszórhatott, de hová lett? a RR igen 
jól tudják. Ha tehát őseinknek szabad volt megváltoztatni, megszorí
tani, eltörölni a 1-ae 9. azon részeit, mellyet a Status czéljára nézve 
károsnak Ítéltek, miért ne szabadjon nekünk oly intézeteket tenni, melly 
még csak megsem szorítja a 1-ae 9-ust. >— Hasonló érinthetlen kényes- 
ségünek mondatik az 1741 : 8, úgy de ebben az 1723 : 6. alaposnak mon
datik, mellynek 4-ik §-ban az armalisták taxáltatni rendeltetnek, ezt 
azonban az 1715 : 1 9 . és az 1805 :1. elrontották, és igv az 1741 :8. czi- 
kelyt, melyről csak szólni sem szabad, meg változtatták, a nélkül hogy 
a diarium csak legkisebb ellenmondásnak is jelét mutatná. — Hogy 
állhatna tehát a változhatatlanság idaeája ellent a javallott törvény- 
czikely alkotásának, melly se repraesentatiorol nem szóll, sem az adó
ról nem rendelkezik, ha nem egyedül arról hogy a paraszt is a törvény 
oltalma alatt él, hogy személye sérthetetlen s hogy perét, panaszát elő
terjesztheti, a mi más szóval annyit tesz hogy a magyar paraszt is 
ember, — nem tartom én őtet rabszolgának, sőt azt hiszem, hogy őt 
annak tartani nincs köztünk a ki ne pirúlna.5

B. P rényi: Constitutionk erejének elég bizonsága, hogy 800 évig 
állott, elég erős az magában, s bizonyai erősebb azoknál, mellyek 40 év 
alatt nyólcz, kilencz izhen változtak, — de Trenchinnel egyet nem tart, 
hogy a személyes bátorság jóvoltának kiterjesztése alkotványunkat sér
tené, a nemesi szabadság nem abban áll hogy azokkal csak a nemes 
élhet, hanem abban hogy azokkal élhet. Midőn intézeteket teszünk 
hogy a földes úr jobbágya felett önkényt ne gyakorolhasson, helyén 
van kimondani, hogy ha ő, kinek több hatalmának kell lenni, nem 
gyakorolhat, bizonyára más sem gyakorolhat. Buzogányos atyáink vala
mint a fegyver forgatás mesterségét nem a békés polgárok ellen hasz
nálták, úgy törvény hozás hatalmát sem kívánták az emberi jusok 
elnyomására fordítani. Ezen törványhozói irányt látja a javallott tör- 
vényczikelyben s azért azt belső érdemére nézve elfogadja.

a )  így  Kónyi kiadásában is , azonban tévesen, mivel a kérdésre a 35. articulus vonatkozik.
b) Ez a törvénycikk nem az armálistákról szól. Az elírás kétségtelen, mivel az 1723.-1 rendelkezést 

egy korábbi articulus nem változtathatta meg. A  voltaképeni törvénycikk, amelyet különben az 1805; 1. is 
idéz, az 1741:63.

5 V. ö. Kónyi: Deák Ferenc beszédei, 18. s köv. 1.
31*
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C sászár: Némdlyek azt tartják hogy sokat adunk jó következés 
sei, mások, hogy sokat adunk rósz következéssel, — én azt, a mit igaz
ságtalanság nélkül megtagadni nem lehet, soknak nem nevezhetem. 
Az első beszédben az mondatik hogy a mennyiben különös törvény 
nincs a jobbágy felől alkotva, a közönséges törvény alatt él, ez olyan 
természetes hogy ezt mondani sem kell. Az l-ő § azt foglalja magában 
hogy a jobbágyot önkénye szerint senki sem sértheti, — ezt concessio
nal nevezni ismét lehetetlen, de nem is új dolog, mert ezt a termé
szettől nyerte, törvény által pedig még soha sem volt tőle megtagadva. 
De némcliyek rósz következésektől tartanak, mivel népünk még neve
letlen, valóban ha nem kell a miveletlen embert személyes bátorsággal 
felruházni, úgy azon inconsequentiába esünk, hogy nemes atyánk fiai 
nak nagy részét meg kell az l-ő R 9-ik czimje jóvoltátol fosztani. — 
Végre a 2-ik § engeöelmet ád, hogy ha panasza van, panaszkodhasson 
a törvényes bíró előtt, ez megint oly természetes dolog hogy meg nem 
foghatom, mit lehet ellene szóllani. Azt mondják végre hogy a Juridi- 
cumra kell halasztani, én is azt tartom, de nem a princípiumot hanem a 
modalitást, nézzük a 1-ae 9-ust, csak nem azon tulajdon szók vannak 
benne a nemesekre szorítva, váljon utánna van e téve a törvényes pro
cedura módja rendje? teljeséggel nincs, ez a maga hellyére volt ha
lasztva, — igy kell azt itt is tenni. Én azt tartom, hahogy ezen elvek a 
magok egyszerűségekben fognak előadatni, nincs közöttünk senki, a ki 
vagy ellenzené, vagy a következésektől tartana.

M ajtiiényi (Hont) némelly ellenvetésekre felelvén, azt mondja: 
hogy minden praerogativa magában hordja az igazságtalanságnak, a 
nemzeti classisok egymás elleni törekedésének magvát. Már Montesquieu 
előtt is szent örök igazság volt az, hogy minden embert csak azon tör
vény kötelezzen, mellynek alkotásába maga vagy képviselője által részt 
vészén.6 — Nem azért nem kívánja tehát itt a representatiót a magyar 
népnek is megadatni, mintha ebben valami absurdum lenne, hanem azért 
mivel nem ide tartozik.

Végre még több nyilatkozások után Rumos szabad folyást enged 
ellenvéleményének. Tagadja hogy egy résznél lettek volna minden 
jusok, kötelesség nélkül, tudjuk mennyit küzdöttek őseink, s patakon
ként folyt vérök kövérité azon földeket, mellyek most buzakalászokat 
teremnek. Hallotta hogy a szabadságot miveltség fogja követni, de vala
mint Schlegel a játékszínről mondotta, hogy az nem miveli a népet, 
hanem a miveit nép kívánsága,7 úgy ő is azt hiszi, a szabadság nem 
miveli a embert, hanem a miveit ember kíván szabadságot. S minő fokon 
áll hazánkban a miveltség? Ö látott megszelídített Tigrist, Oroszlánt, de 
embereket ösmer, kik ezeknél is vadabbak, kiket sem törvény tekin
tete, sem vallás nem tartóztat a legdühösbb kicsapongásoktól. Hát a sza
bad Angliában, ugyan minő lábon áll a köz nép miveltsége? Ott hol az 
asszonyt férje kötélen vásárra viszi, — a mit ugyan bár nállunk is 
lehetne tenni a rósz feleséggel! Szégyennel valja meg hogy a kiterjesz
teni kívánt szabadsággal eddig is sok nemes nem élt, hanem visza élt, 
ezeket is szorosb korlátok közé szórhatni kívánja. Végre felhozván

“ Montesquieu fő műve éppen 1833-ban jelent meg Pozsonyban magyarul 
„ A  t ö r v é n y e k  l e i k é r ő l “ címmel.

7 Schlegel August Wilhelm: V o r l e s u n g e n  ü b e r  d r a m a t i s c h e  K u n s t  u n d  l i t -  
t e r a tu r - y a b a n ,  erste Vorlesung.
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Montesquieunek a magyar nemességről mondott marasztalásait,8 a javal
lott concessiókat igazságosaknak ösmeri, de fél a laptát kezéből ki
ereszteni mert nem tudja meddig megy. — Végre voxolásra kerülvén: 
Árva, Bars, Liptó, Nográd, Pest, Poson, Esztergom, Zólyom, Baranya, 
Komárom, Győr, Somogy, Zala, Tőina, Borsod, Heves, Torna, Ung, 
Zemplén, Békés, Bihar, Csanád Csongrád, Mármaros, Szathmár, Temes, 
Posega, Verőcze Vármegyék, s a Hajdú kerületek, K. Városok azt hatá
rozták hogy itt kell különös törvény czikelyt alkotni a jobbágyok bátor
ságáról. Voxolás előtt kiment Honth és Ugocsa, az elsőnek voxát Török 
számitatni kérte, minthogy kétszer is kijelentette véleményét, de La 
Motte azt hitte hogy consultatio közben változhat az ember értelme. 
— Sáros vármegye jelen nem volt, a többi 18 megye és Horvát Ország 
ellene voxolt.

K ö lcsey : Nem titkolhatom el örömömet, midőn ily fontos tárgy
ban kijelenthetem hogy a nyilvánságos többség itt kívánja a tárgyat 
felvenni.

Utóbb, a törvényezikely elveiről folytának még rövid vitatások, 
mellyek között Császár még egyszer kifejtvén fentebbi egyszerű elveit, 
azok köz elfogadást nyertek, s Kohonczy is megvallotta hogy ezek aggo
dalmát legjobban eloszlatták, s ellenzését leginkább az támasztotta 
hogy a legelői szóllott négy követeknek beszédjeit igen mesze vágók
nak látta, ha tudta volna hogy a RRnek nincs egyéb kívánságok, mint 
hogy az adózó ncp is érezze a törvény jótékonyságát, s hogy az önkény
től meg mentessék, örömest kezei fogot volna 9

Azonban miután Junius 18-án és 19-én a VlI-ik articulus szerkez- 
tetése rostáltatott volna.10 — Junius 20-án ezen Vili. articulus szerkez- 
tetése jővén visgálat alá — Rohonczy újólag több ízben meg támadta 
magát a határozást is, elrejtve látja abban a proprietás kérdését, több
nyire tulajdon azon megyék pártolják ezt is. (Mire D eák azt feleli hogy 
neki ugyan ez úttal a birtok birhatás eszébe sem volt, de örül ha úgy 
van, mert akkor tehát a birtok birhatásra is 30 megye fog voxolni.) 
Rohonczy magát soha meg nem nyugtathatja, s mint legislator meg
egyezését a 8-ik t. ezikelvre soha nem adja.

A Vili ik törvény czikkely a Junius 20-án 21-én tett állapodások 
szerint igy áll:

De Subditorum personali realique Securitate. Urbariali subditorum 
conditione superioribus plene definita, ut sorti eorundem in respectu 
caeterarum quoque Civilium correlationum prospectum sit statuitur:

Ezen bevezetésre nézve különféle módosítások, sőt a teljes ki
hagyás is javasoltatván, Balogh a többi közt azt mondá, hogy ha ösze- 
hasonlitja a tanácskozásokat a redactióval, csak árnyékát látja a sok 
dicső mondásoknak, ha még most is kurtítanánk, végtére az lenne 
belőle, hogy parturiunt montes, nascitur ridiculus mus.

8 „On a vu la maison d’Autrichc travailler sans reläche á opprimer la 
noblesse hrngroise. Elle ignoroit de qucl prix eile lui servit quelque jour. Elle 
ehcrchoit ehez les peuples de l’argent qui n’étoit pas; eile ne voyoit pas des 
hommes qui y étoyent. Lorsque tant de princes partageoient entre eux ses Etats, 
toutes les pieces de sa monarchie, immobiles et sans action, tomboient, pour 
ainsi dire, les unes sur les autres; i! n’y avoit de vie que dans cetté noblesse, qui 
s'indigne, oublia tout pour eombatire, et erűt qu’il étoit de sa gloire de peril et 
de pardonner." (Montesquieu: D e  V e s p r i i  d e s  l o i s  Livre Vili., chapitre IX.)

« V . ö. K ö lc s e y ,  VII. k . 282. 1.
10 V. ö. 478. 1.
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E bevezetés tehát a szerint elfogadtatván az l-ő §. így állott: Quod 
subditi non aliter, quam per constitutum legalem judicem debite auditi 
et juxta exigentiam legum judicati in rebus personisque suis turbari, vel 
poenae corporis afflictivae subjici valeant.

Itt B usán és utánna igen sokan azon aggodalmokat fejezték ki hogy 
a törvénynek ezen közönséges tartalma könnyen oda magyaráztathat
nék, hogy a vétkes parasztot hoszas per s ítélet előtt befogatni semmi 
esetben sem lesz szabad, mi által nem csak több jus adatnék neki mint 
a nemesnek van, de a köz csendesség is veszedelembe tétetnék. Hiában 
vetették ellen némellyek hogy a béfogattatásnak útja módja a büntető 
törvénykönyvre való s a politialis intézetek sem lehetnek ezen, csupán 
a személyes bátorság elvét kijelentő törvénvczikkely tárgyai, hiában 
mondá B enyiczk\  hogy midőn azt mondjuk hogy „juxta exigentiam 
legum“ bizonyai más hatalmat se érthetünk, se adhatunk, mint mellyet 
majd a törvényben fogunk rendelni, s hogy a törvény hatalmát sub- 
stituálván az úri önkénynek, azon timor erga Dominum helyett, melly- 
nek elvesztésétől Busán fél, következni fog amor erga Dominum és 
timor erga legem, a mi bizonnyal jobb az elsőnél. — A tanácskozások 
mind inkább elágaztak a közép ponttol, némellyek nem figyelvén ele- 
gendőleg a büntetés és lemarasztás (detentio) közötti különbségre 
(ámbár itt ez utolsóról szó sem volt, s csak az enunciáltaték, hogy 
nyakra főre ütni verni az embert nem szabad, hanem elébb ki kell hal- 
gatni, s meg kell ítélni), a Habeas Corpus Actának,11 s a Franczia Crimi
nalis procedúrának fejtegetésébe ereszkedtek, s minden esetre a jövendő 
törvényes ellátást ezen záradékkal „exceptis casibus lege definitis“ 
biztositatni kívánták, a mint hogy voxolásra kerülvén a dolog, ezen 
záradékot egy rész azért, mivel szükségesnek vélte, más rész az aggó
dok megnyugtatására, voxok többségével elfogadták. De kérdésbe jővén 
hogy hová kell tehát azon óvó záradékot beszúrni? minthogy az egész 
§-ban sem a detentiórol sem a captura felől egy szó sem volt, hanem 
csak arról hogy ki kell halgatni; s meg kell Ítélni, mielőtt büntetetnék, 
akár hová illesztetett is az elfogadott exceptis casibus lege definitis 
záradék, mindenüt úgy hangzott mintha lehetne eset, mellyben a job
bágyot se kihalgatni se megítélni nem szükség, hanem csak nyakra főre 
ütni verni akasztani: a mint B alogh mondá, — s e  szerint mindég vilá
gosabb lön, hogy azon záradék nem ide való, — de mit kellet tenni? 
már el volt fogadva, kihagyni nem lehetett. 35 javallat történt tehát 
egymásután, végre csak ugyan meg egyeztek hogy a Captura ideájára 
akaratlan is visza kell menni, s voxok többségével sok tétovázás után 
elfogadtatott B enyiczky javallata, mellynek következésében így fog az 
l-ő §. vége állani: „turbari tantominus (exceptis casibus lege definitis) 
capi vel poenae corporis afflictivae subjici valeant.

Junius 21-én a 2-ik § igy állapitatott meg: Activitate litigandi sub
ditis vigore Art. 20:1802. in contractualibus jam concessa, libertas haec 
ad caeteras quoque eorundem causas ita extenditur ut cunctas praeten- 
siones, personalesque injurias contra quemcunque adoratu proprio pro
sequi iisdem integrum sit.

E szer in t be lé v é n  v é g e z v e  az urbárium , Bosányi in d ítv á n y t te tt:  
a lk o tta ssák  e g y  rövid  t. cz ik e ly , m e lly b en  k im on d assák ; h ogy  az urba- 
rialis tö r v é n y  c z ik e ly ek  szo ro s  m agyarázatnak , h o g y  a zok b a  a politicus

11 Az 1679-ben meghozott angol alaptörvény célja megakadályozni az ön
kényes letartóztatásokat.
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kormányszékeknek, semmi befolyásuk ne legyen, s a történhető két
séget csak országgyűlése magyarázhatja, végre pedig hogy a munka 
folytában tett kivételeken kívül ezen törvény a Társ Országokat is 
kötelezi. De mivel minden törvénynek természete hogy szoros magya
rázatéi, a Dicasteriumok befolyása már kizáratott, a magyarázat hatalma 
minden esetre csak a diaetát illeti, s a közönségesen hozott törvény 
közönségesen is kötelez — mind ezen indítványok elmellőztettek.

De HnRTELENDYnek azon észrevétele hogy szeretné az alkotott tör- 
vényczikelveket magyarul hallani, B e z e r é d y  által oda szélesítve hogy 
országos ülésben már a magyar felett folyjon a tanácskozás, — helyes
nek ösmértetvén, miután Kölcsey azt is jelenté hogy a Personalis ön
ként declarálta, hogy egy articulust sem kíván a főRRnek által küldeni, 
magyarosítás nélkül — Gr. Andrássy indítványára idő nyerés tekin 
tétéből az urbarialis törvényczikelyek magyarra által tételének (amit 
Desewffy szerkeztet) öszevetése küldötségre bízatott, melly egyszer
smind a latin textúrát is végig .combinálandja, s a kerületi ülésnek 
jelentést teend. Ezen küldötség Scrutinium (titkos szavazat) által fog 
választatni.12 Végre még N agy Pál nem czikelyenként, hanem az egész 
munkát egyszerre kívánta a főRRhez által küldetni, de a többség által 
ellenkező határoztatott,13 — s ezek után Benyovszky helyet naplókönyvi 
bírálóvá felkiáltás utján Fekete elválasztatván:

b)
Napi rendre került a V a llá s  tá r g y a . — S itt felolvastatván a FőRR

nek ötödik viszonizenetjök,14 Kölcsey mint Előlülő lángecsettel festvén a 
protestánsoknak a békekötések előtti, s utánni szenvedéseiket, meg- 
emlité, mi szomorú emlék a nápolyi kikötő (érti a nápolyi kikötőben 
örökös gálya rabságra hurcolt 140 protestáns papokat, lásd Otrokocsi)15 16 
— idézte a költőnek ama szavait: E x c id a t  illa  d ie s  a e v o w  s a. t. fel szól- 
litá a RRket, fogják most is az ügyet melegen ,s igy végzé: nincs egye
bet mit kívánnom, mint hogy az emberiség, és a Haza nagy gondolatja 
szenteljen meg minden szót, melly a T[ekintctes] RR ajkairól le fog 
hangzani.17

Most szakaszonként kívántatok a felolvasás,
Benyiczky azonban tovább menni egy lépést sem akar, míg ki nincs 

jelentve, hogy az előbbi izenet szóról szóra tovább is meg áll, ő leg
alább erre szavazik.

Szalopek szintén nem lát reményt a főRRkel való egyesülésre. — 
Vallásbeli törvényeink soha· sem hozattak a törvényhozásnak békés 
rendes utján. A békekötések idegen erő béfolyásával alkottattak, az 
1715:30. czikely minden ellenmondások félretételével úgy szóllván 
egyedül a király által, a becsúszott viszaélések meg vizsgálására kikül

12 V. ö. 499. 1., 30. jegyzet.
13 V. ö. K ö lc s e y , VII. k. 285. s köv., 291. 1.
14 hatok, I. k. 243. s köv. 1.
15 Otrokocsi Fóris Ferenc (1648—1718) F u ro r  b e s tia e  c. könyvében írta le a 

gályarabságra ítélt protestáns lelkészek szenvedését, akiknek egyike volt 
maga is.

16 Excidat illa dies aevo, nec postera credant saecu’a. — Statius T h e b a is -  
ének ezt a sorát olyan eseményekre alkalmazzák, amelyeknek még az emlékeze
tét is szeretnék eltörölni.

17 V. ö. K ö lc s e y ,  VI. k. 126. s köv. I., azonban tévesen június 15-i dátummal
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dött királyi biztosok meghalgatása után hozatott,18 maga az 1791 : 26-ik 
ezikely is úgy nyer© léteit a püspökök, kir. városok s némelly más vilá
giak örökös ellenmondása mellett, hogy a kerületek külön javallatokat 
terjesztettek a király, mint választott bíró elébe.19 20 Itt conciliatiót remén- 
leni most sem lehet, s nincs egyébb hátra mint megmaradván az előbbi 
végzés mellet, felszóllitani a iőRRket, hogy a felírás úgy amint áll, ő 
Felsége elébe terjesztessék.

Szirm aY hasonlóul jelenti, hogy szóról szóra az első izenet mellet 
marad. Minthogy azonban a RR arra szóllították volt fel a FőRRket 
hogy vagy egyezzenek meg, vagy czáfoló okokat adjanak, s ők ez utol
sót tevék, A sztalos és N agy inconsequentiának látnák a kért okokat 
meg nem fontolni. Azért is szakaszonként olvastaték az izenet.

1-ső szakasz volt a reversalisok pontja. Gyönyörű elmés (majdan 
mennyire a hely engedendi közlendő) vitatások folytak ezen egy pont 
felett nem csak Junius 21-én, hanem 22-én is egész nap s a RR határo
zása, elleni oppositio nem hogy szaporodnék, de sőt kevesedmi látszatik, 
a tárgynak azonban vége még sincs. — Ugyan is P rónay az előbbi értei 
met védelmezvén kívánta a főRRnek meg magyaráztatni, hogy midőn 
a RR a reversalisokat, mint törvényteleneket a múltra nézve is eltöröl
tetni kívánják, távol van tőllök a proselytismus, nem kívánnak a pro
testánsok senkit reclamálni, maradjon kiki a maga vallásában ha tet
szik, de menjen is által szabadon ha tetszik. —  P azmándy ellenben con
ciliatio végett azt javallottá, állapitassók fel az úti possidetis princi
pium, s huzassék demarcationalis linea, mellynél fogva, a kik vi rever- 
salium már a papista vallásban iinitiálva vannak, abba maradni is tar
tozzanak. (Értvén a discretio idejéig; ámbár még előre nem tudjuk hogy 
fog állani a transitus.) ,— Ennek Balogh, Böthy, Prénvi, Siskovics és több 
Catholicus követek ellene mondottak, s a princípiumot veszélybe forogni 
látták. — D ubraviczky felhozá, hogy ez szokott lenni a közép út ter
mészete hogy a princípiumot elveszti, a másik részt pedig ki nem elé
gíti. Némellyek azomban hirtelen nem tudták felfogni azon véghetet 
len különbséget melly a Prónav és Pázmándy értelme közt fel forog, 
s voxolást sürgettek, — de N ic.zky intésének engedve, nehogy a meg
oszlás bajt szüljön, előbb conferentiát fognak tartani.-"

54.

1833 junius 21. 22, 24, 23, 26 
Kerületi ülések.

Tárgy: [1.] A vallásos izenet hatodszori megvitatása. A rendek az 
izenetet hatodszor is átküldik a főrendekhez. [II.] A Lanciád ügye

először a rendek előtt.
[I.] Miután (a mint már megírtuk)1 a 21-ik Júniusi kerületi ülésben 

Kölesey és Poszavecz elölülésök alatt a vallás tárgyában költt Fő Rendi
5-ik izenet pontonként felvétetett, a Reversalisokat tárgyazta első pont

18 Az utalás nem pontos, mivel az idézett törvénycikk szerint az uralkodó 
mindkét fél folyamodásainak elintézéséül kijelentette, hogy az 1681. és 1687-i val
lásügyi törvényeket in genuino suo sensu még (adhuc) megtarttatja, az azóta be
következett visszaélések megvizsgálására pedig királyi biztosokat küld ki.

19 Az 1790/1-i országgyűlés iratai (Acta) 168. s köv. 1.
20 V. ö. Kölcsey, VII. k. 291. s köv. 1.
1 L. az előző szám alatt.
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nem csak a 21-ik napot, hanem Jármy és Németh clólülésök alatt 22-éí 
is egészen kihúzta, s csak 24-én dőlt el, a RR voxok többségével előbbi 
izenetjök mellet maradván.

A Reversalisok jövendőre már el lévén törülve, azoknak a múltra 
nézve kívánt eltöröltetése ellen ez úttal több rendbéli Resolutiókra 
hivatkoznak a fő RR, azt bizonyítgatván hogy a teljes szabadságai 
kötött reversalisok Jósef előtt, alatt, és után szakadatlanul divatoztak, 
s hogy Jósef Császár 1785-ben csak az erőszakkal kivetteket törlötte el.'2 
Mondják továbbá hogy ezen divatozás a törvényhatóságok tudtával, 
s hozá járultával történt, — hogy a jó lélekkel, szabad akarattal eddig 
kötött reversalisok sem a polgári törvény által tiltva sem a természeti
vel öszeütközésben nincsenek, sőt a törvénynek azon kifejezésével 
religionem patris sequi possint, szinte megengedtetve, a szokás által 
pedig pártolva vannak és igy viszaható végzés által számos nemzetsé
gek házi csendének felzavarásával meg nem semisitethetnek, annyival 
inkáb, mivel a házasságra lépésbe való megegyezés feltételének kötele
zővé vált teljesítése alól a férjet feloldozni nem lehet. — Ezek valának 
a főRR gyám okai, mellyeket Andrássv (Esztergom), Marczibányi, 
Petrovay, Áczél, Bencsik, Brezovay és Moncskó pártoltak. Okaik ezek 
valának: 1. Az 1785-iki resolutiora magok a RR hivatkoztak legelőbb,3 
az csak az erővel kicsikart reversalisokat törli el, lássák a RR hogy 
lehet ezen állapotból kibúni. 2. A reversalis feltételéhez ragasztott há
zasságok csendességének, és a gyengéded vallásos érzelmű catholica 
anyák lelki nyugalmának felháboritása, a szabad akarattal kötött szer
ződések felbontását nem engedi. 3. Reversalis nélkül is szabad evan- 
gelicus atyának minden gyermekeit catholica hitben neveltetni, és igy 
szabad volt erre magát Írásban is kötelezni. 4. A szerződések szent
ségét fel kell tartani. 5. Becsületes ember adott szavát még akkor sem 
szegné meg, ha erre a törvény felmentené. 6. 1792 óta sok ország
gyűlésen elő nem fordult ezen tárgy, pedig ha oly sérelemnek vették 
vólna az ország rendéi, el nem mulatták volna elő terjeszteni, ami 1791- 
től 1833-ig nem vétetett sérelemnek, most sem az. 7. Az 1791 : 26. tör
vény rendelése a Catholica hitre nézve kötelező, az evangelicára nézve 
csak engedő. 8. Nálunk a szokás is szab törvényt, kivált ha a törvény
hozó test ellene nem szóik 9. A gyermekeknek különböző vallásban 
neveltetése viszavonásokat szül, ezt pedig az eddig szabados rever
salisok sok esetekben elhárították.

Ellenben a RR előbbi izenetjének értelmét tovább is támogatták 
Böthy, Balogh, B. Prényi, Benyiczky, Niczky (Vas), Dubraviczky, 
Prónay, Clauzál, Zmeskáll, Asztalos, Répás, Bezerédy, Siskovics, Jármy, 
Dókus, La Motte, Komlósy, Gr. Andrássy és mások. Ezen 5 Ízben 
immár vóltakép ki meritet tárgyban, érdekeseb fő okaik ezek valá
nak: Midőn a magyar törvényhozó test együt ül, koránt sem azt kérdi, 
mit tartanak a resolutiók, hanem azt: mit rendel a törvény. Mi magya
rok csak törvény által kormányoztathatunk, valamint kir. Decretumok 
törvény helyet nem szolgálhatnak, úgy azokra hivatkozni semmit sem 
ér. A RR midőn az 1785-ki eltörlő resolutiót megemlítették, ezt koránt 
sem azon szempontból tették, mintha abból erőséget kívántak vólna

- V. ö. 436. 1.
Első vallásügyi üzenetükben. Iratok, I. k. 66. 1. — Az 1796. febr. 20-i le

iratra (m. kanc. 1959/1786), ill. márc. 7-i 11 353. számú rendeletre vonatkozólag 
1. 436. 1., 14. jegyzet.



4 9 0 1 8 3 3  j ú n i u s  2 1  —  2 2 . k e r ü l e t i  ü l é s e k

vonni, hanem egyedül a főRR historical állításának historical megczáfo- 
lására. Nem is foglaltatik abban, a mit a fő RR állítanak hogy a szabad 
akarattal kötöttekre nem terjesztetett ki a megszüntetés; meg magya
rázza ezt a későbbi resolutio, melly a reversalisokat egyenesen a civilis 
szerződések sorába teszi, mellyek a kötő feleknek kölcsönös megegye
zésével mindenesetben feloldozhatok Jósef Császár különben is auto- 
cratice kormányozott, s minden rendelései megszüntettek. Egyébiránt 
is a 26-ik czikely 1-ső §-ussa minden resolutiókat örökre eltörlött,4 s 
valamint nincs törvény, melly a religio dolgát a kormány intézkedésére 
bízná; úgy a reversálist létesítő Leopoldina resolutio5 6 is, melly az 1791 
diaeta után költt, annyival törvénytelenebb, minthogy az alig hozott 
törvényt megsértette, kivált miután az 1791-ki országgyűlésen indít
ványba jöttek a reversalisok, de egyes akarattal elvettettek, maga szóm
ban az 1792-ki 21098. szám alatt költt intimatum is világosan kijelenti 
hogy a reversalisok visza álitása non intenditur, e >—  Hogy a törvény- 
hatóságok nem tettek volna panaszt a reversalisok ellen, nem áll, erre 
megfelel a dicasterialis Archivum, megfelelnek a 42 éves panaszok, — 
sajnosán is esik oly szemrehányást hallani, mellynek a RR táblájának 
asztalain fekvő sok vastag könyvek ellene mondanak. Egyébiránt is a 
reversalisok magános falak között köttettek, gyűlésnek, megyei küldött
ségnek tárgyai nem lehettek, s itt a diétán van helye, nem pedig a 
megyékben irántok rendelést tenni. És valóban alig született a 26-ik 
czikely, már is látta a Clerus protestatiójának foganatját, mert még 
Leopold idejében kieszközlött oly parancsolatokat, mellyek által a 
reversalisok behozattak (25. Septemb.),7 a Censura,8 * a recopulatio léte- 
sitetett, a nevelési szabadság a természeti legszentebb jusok sérelmé
vel megszoritatott s a t. Azon 25-ik Septemberi intimatumban van hogy 
fegyveres erővel is ragadtassanak ki a gyermekek szülőik karjai közül, 
azt a törvényhatóságok tremendum intimatumnak nevezők, s nem csak 
bémutatásokat tettek ellene, de sikere is lett panaszaiknak, mert a 
király 1792-be febr. 12-én költ resolutiójában nyilván megvallotta, hogy 
ez hire, tudta, akaratja nélkül történt, s a Helytartó tanácsnak ezen 
tettét nyilván reprobálta is.n Azomban 1806-ban10 újólag létre hozatván

4 „ . . .  non attentis posterioribus constitutionibus et articulis, uti et privile
giis, resolutionibus et explanationibus."

5 Az 1791. nov. 17-i királyi leirat (m. kancellária 14.075/1791), amelynek alap
ján a helytartótanács december 13-án intézkedett, Breznóbánya felterjesztésére 
válaszolva elrendeli, hogy a reverzálisok tekintetében az 1786. febr. 20-i resolutio 
szolgáljon zsinórmértékül.

6 V. ö 438. 1., 15. jegyzet.
7 Az előadás itt sem pontos. A non intenditur azonban a circularet vissza

vonó rendelet tartalmára utal. Kétségtelenül az 5. jegyzetben említett rendelet
ről van szó, ennek azonban más a dátuma. A szept. 25-i rendelet azonos a hely
tartótanács 1792. évi 21.098. számú circuláréjával, amely már Ferenc uralkodása 
alatt látott napvilágot.

8 Hatheti oktatás.
B A visszavonó rendelet dátuma magától értetődően nem lehet 1792. febr.

12. A 815. számú királyi leirat kelte: 1793. január 28. — 1792. febr. 12., ill. 13-án 
is kiadatott ugyan egy vallásügyi rendelet, ez azonban a helytartótanács január 
10-i felterjesztésére meghagyja, hogy a vegyes házasokat szegénységük esetén 
támogatni kell gyermekeik katolikus vallású nevelésében, ha azonban ezt elmu
lasztanák, fiscalis actiót kell ellenük indítani. (Orsz. Levéltár, magy. kancellária 
1585/1792., helytartótanács 4123/1792.)

10 1816-ban (?).
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a 25-ik Septemberi rendelés, ez ellen későbben is történtek folyton tartó 
panaszok. De ha bár nem panaszkodtak volna is a megyék, sajnos 
lenne oly elvet hallani hogy a nemzet ha soká tűr, soká nem panasz
kodik, elveszti igazát, s nincs jusa többé panaszkodni. (Itt fel hozatott 
példában a papiros pénz dolga, melly 1764-ben veszi eredetét,11 s csak 
1807-ben történt az első figyelmeztetés,12 13 azért a nemzet igaza el nem 
veszett, pár a papiros pénz törvénytelenségének nincs is tövényeinkben 
oly világos nyoma, mint a reversalisokénak. így a só tárgyában egy- 
izben meg is köszönték a Rendek hogy 11 xrral lejjebb szállitatott,18 
azért az ország jusa vesztve nincs, sőt csak gyengítve sincs.) Nem lenne 
veszedelmesebb irányzat, s nagyobb kockáztatást érdemlő tett, mint 
azon törekedni, hogy inkább csorbuljon a polgári nemzeti jus, csak 
hogy a vallás szabadsága ne divatozzék. A possint szónak egyedül he
lyes magyarázatja, a protestáns vallás vezér elvében, melly a vallás 
szabadságával ősze for, benn helyheztetik, nem lehetett törvénybe tenni, 
hogy a protestáns atyának fiai tartoznak attyok vallását követni, hanem 
csak hogy követhetik, mert a protestánsok nem akarhatták azt, hogy 
a kinek tetszik papista vallást követni, azt szabadon ne tehesse. De az 
1790-ki diarium 306-ik lapja azt is nyilván mutatja, hogy a RRnek a 
possint szó iránt más értelmök nem lehetett, mert a Personalisnak kén- 
szeritést és korlátozást czélzó indítványát köz értelemmel el vetették.14 
A possint szó a gyermekeknek adja azon szabadságot hogy attyok val
lását követhetik, s ezen szabadságot sem resolutiók meg nem szorít
hatják, sem azt a protestáns Atyáknak fiaitól, az ki őket még akkor 
nem is nemzette, el nem rabolhatja. — Igaz ugyan hogy szenteknek 
kell lenni a szerződéseknek, de csak ott, hol a természet törvényébe 
nem ütköznek s midőn két szabad személy között szabad dologrol, 
nincs ellenben erejük midőn olvas miről köttetnek, a mi még nem is 
létez. Nem is lehet a reversalisokat a polgári szerződések rámájára 
húzni, mert ha civilis szerződések, mi köze hozzájok a vallásnak, a kor
mánynak, vagy a Clerusnak? már pedig a reversalisok iránt fel forgott 
száz esetek közül alig lehetne egy párra akadni, melvben a reversalis 
által érdekelt fél panaszkodott volna, mindég vagy a kormány, vagy a 
clerus, vagy egy ellenséges harmadik panaszára sürgölteték a szerző
dést kötött felek ellenére a reversalisok teljesedése. Ha polgári szerző
désnek nézeték, soha se jött volna oly resolutio, melly a gyermeket 
szüléi karjai közül kiragadtatni rendeli. Leginkább abban fekszik a 
fonákság, hogy a két fél közt történő egyezést a kormány magának 
tulajdonítja sajátul, s a kötelezést magához vonván az egves felek közti 
szabad egyezést már azoknak tetszésétől, s egymás iránti viszonyaiktól 
nem függő polgári kénszeritő törvényé által változtatja, egy oldalúlag

11 Papírpénzt a monarchiában először Mária Terézia bocsátott ki 1762-ben
12 millió forint értekben.

12 A rendek 1807. máj. 23-i feliratában. (Az országgyűlés írásai, 49. s köv. 1.)
13 A só árát II. József mázsánként 11 krajcárral fe'emelte. A különbözetet 

Ferenc király 1792-ben, trónralépésétől számítva a fundus publicus javára fordít- 
tatta. Így keletkezett az ú. n. felemelt sóalap. (Az 1792-i országgyűlés Írásai, 109. 
s köv. I.)

14 Az 1790/1-i országgyűlés jegyzőkönyvének idézett helye szerint Urményi 
József perszonális javasolta, hogy a katolikus vallásról áttérőt ne érje ugyan 
büntetés, azonban a „vakmerő áltál-menetel“ meggátolására „oly foganatos mó
dok rendeltessenek, a mellyek a hittel-való vakmerő játszadozást sikeresen hát
ráltassák“.
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csak az egyik fclekezetnek kedvezve. Ez ama viszás helyzetnek szüle 
menye, meliyben a kormány s vallások egymás iránt állottának, t. i. 
hogy a polgári hatalom egyenlő pártfogás, és segedelem helyett egyik 
vallásnak uralkodást, a másiknak alávetést, és szorítást rendelt. Ezen 
helyzet sem a polgári köz törvények, sem a kereszténység leikével nem 
egyezik, s az ezen épült reversalis még a catholica hit dogmájával sem 
egyezik, melly a házasági kötésből a szabad akaratnak minden meg
szorítását ki zárja. Erőtelenek voltak és igv erejök. mellyel valóban 
soha sem bírtak, fel sem tartathatik, a mi kezdetben törvénytelen volt, 
azt a törvénytelenségnek folytatott gyakorlása nem törvényesítheti, csak 
a sérelmet nevelheti. Nem lehet annál veszedelmesebb tanítás, mint 
minden megszabás nélkül azt felállítani, hogy mit a törvény nyilván 
világosan nem tilt, azt megengedi, s annyira megengedi hogy ámbár a 
rabszolgaság eltöröltetett, a születendő gyermek vallása még is civilis 
szerződés tárgyává lehet s bár a kötő fél közös akarattal semmit érő
nek kiáltsa is azon szerződést, a kormány annak hatalommal foganatot 
szerez. Ez kiáltó törvénytelenség, — magok a főRR elösmerték hogy 
törvényen nem alapulnak a reversalisok és igv jövendőre való eltör
lésekben megegyeztek, a mi jövendőre törvénytelen és igazságtalan, az 
a múltra nézve is igazságos és törvényes nem lehet. Hogy a csendes
ség meg nem zavartatik, már más Ízben megmutattatott, ezen argumen
tumot egyébiránt is nagyon meg lehet fordítani, mert nagyobb hábo
rgást okozhat annak szemlélése hogy jövendőre nézve a reversalisok 
eltöröltettek, múltra pedig kötelezőleg megerősítettek, vagy pedig az 
hogy 18 éves koráig a reversalishoz kénszeritetvén a gyermekek neve
lése, a talán megelégedetlen atyát oda ragadná ingerlett indulatja, hogv 
gyermekeire béfolyását oly mód gyakorolja, hogy 18. évet érvén csak 
ugyan az evangelicus vallásra által térjenek. 1786-tól 1792-ig nem diva
toztak a reversalisok, s akkor, vagy azóta divatozott e nagyobb csen
desség, és egyetértés? könnyű a felelet. Egyébiránt reversalis nélkül is 
szabad lesz az atyának fiait papista vallásban nevelhetni. Azomban 
hahogy a kitérés szabadsága immár tökéletesen biztosítva lenne, ezen 
tárgyhoz könnyebben lehetne szóllani, — de érteniük kell a főRRnek 
hogy a K.K és RR proselvtísmust, reclamátiót gyakorolni nem kíván 
nak, s ha valaki reversalis következésében papistának neveltetett, s 
azon vallásban kíván maradni, az ellenkezőre nem kénszeritbetik, mind 
a törvény lelke, mind az evangelicus vallás elve azt hozván magával, 
hogy ki ki szabadon kövesse, vagy válassza azon vallást melyben meg
nyugvását találja.

Ezeknek előterjesztései között ily formán szóllot
P alóczy: Nem hihette ugyan hogy e tárgyban már hatodik izenet- 

nek írására lehessen a RRnek szüksége, annyival is inkább, mivel azt 
hiszi hogy a FőRR is által fogják látni: hogy vannak esetek midőn egy 
bár kedves, bár tűzzel oltalmazott ügy elvesztése sokkal nagyobb dicső
séget szül, mint annak megnyerése s hogy a ki ama megkérlelhetetlen 
ítélő szék, a köz vélemény ellen akar nyerni, bár ha nyer is, előre 
elmondhatja: „Bella geri placuit nullos habitura triumphos“. De miután 
csak ugyan felelni kell, felel ő is ez úttal a Reversalisokra. Itt a FőRR 
egy rakás resolutiora hivatkoznak, bár ugyan csak a szónok tudtára is 
még csak egy harmadát sem hozták fel az e tárgyban kőiteknek. Vigyáz
zanak a RR, mert ha ezeknek rostállásába bocsájtkozván, azoknak 
valami erőt tulajdonítanának, s ezen országgyűlésén a vallásos tárgy 
függőben hagyatnék vagy elesnék, a jövő diaetáig majd készitnek annyi
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obvallatoria resolutiót, hogy azokat olvasni se győzzük. Ezekre tehát 
elég annyit felelni, hogy semmit se felelünk, mert épen azon sérelem 
orvoslása forog most kérdésben, hogy a kormány egy oldalúlag magya
rázhatván a törvényt, resolutiók által kormányozgatott. Jóséi Császár
nak felhívott resolutiójára a törvényhozás előtt hivatkozni úgy sem 
lehet, mert az 1791 : 32. törvény által minden rendelései eltöröltettek.15 
De egyébiránt is az 1791 : 26. czikely első sorai rendezésével a béke
kötések ellenére időközben kiadott minden resolutiók, magyarázatok, 
szokások, és privilégiumok általánosan eltöröltetnek, azt kellene tehát 
a főRRnck (ha boldogulni akarnak) meg mutatniok, hogy azon eltörlött 
minden resolutiók közül a reversalisokat illetők különösen kivétettek. 
Továbbá a főRRnek azon állításuk hogy a reversalisok Jósef Császár 
előtt, alatt és után, sőt mint minap az Aradi követ (Aczél) állító, a béke
kötések idejétől állandóul gyakorlatban voltak, sem az Eclesiai, sem 
a közönséges históriával meg nem egyez. 1517-ki October 31-én egv 
csekély tekintetű Augustinanus barát a Vittembergi főtemplom ajta
jára 95-Thesisei't felszegezte, s ez által még akkor jó formán maga sem 
tudván, hogy mit csinált, a reformatio tüzét fel lobbantotta. Csak hamar 
lángra kapván az, ellene sem a Vormatiai diaeta,16 sem V-ik Károlynak 
győzelmes fegyverei nem használtak, zúgtak a reformatio terjedő szél
vészei mindenfelé, s a már különben is omladozó Gothusi vén épüle
teket ősze rogyással fenyegették, — maga Róma is, a meg ijjedett! hasz
talan tekingetett mindenfelé a nem érkező segítség után! midőn 154117 18 
táján a Jcsuiták megszülettek. Ezek a tűz oltásához nyomosán hozá- 
fogtanak. I.ábhaik egy dobbantására Légiói és Myriásai állottak elő a 
protestánsok üldözésére, fogyasztására vezető módoknak, eszközöknek, 
de reversalisokat még ők is igen későre találták fel. Bár olvassa meg 
kiki ama most már igen ritka, de gondolom minden Seminarium biblio- 
thecájában feltalálható könyvet, Imago primi saeculi Societatis Jesu.ÍS 
Ezt egy tudós Jesuitu irta, el lehet hát hinni hogy Ordójának jól ösze- 
szedett érdemei közül semmit ki nem hogyott, de a reversalisok fel
találásáról említést sem tesz. És valóban hírek sem volt azoknak a 
XVIII. század közepéig. Ekkor M[aria] Theresia eltiltotta a vegyes 
házasságokat, mit is a Jcsuiták czéljaikkal ellenkezőnek találván, 
divatba kezdék hozni, de még csak titkon a reversalisokat. A kormány 
1768-ki Julius 28-án költt intimatuma által vette azokat legelőször 
oltalma alá.19 De nem soká örülhettek a feltalált reversalisoknak a 
Jesuiták, mert a halhatatlan Ganganellr® 1773-ban ki mondá reájuk a 
halálos ítéletet, s ők leszállottak a világ játszó színéről, mellven két 
századnál tovább oly nagy rollét játszottanak. Jósefnek másfelé jártak 
nagy gondolati, keveset gondolt a dologgal, de még is eltörlötte a revcr-

15 Az idézett törvénycikk II. József privi!égiumainak érvényességét leszi 
függővé II. Lipót megerősítésétől.

16 A wormsi birodalmi gyűlés 1521-ben.
17 A rend szabályait III. Pál pápa 1540-ben erősítette meg.
18 Imago primi saeculi Societatis Jesu a Provincia Flanelre Belgica eiusdem 

Societatis repraesentata. Antverpiae, 1640. — Hollandus Jean irányításával készí
tette a flandriai jezsuiták egy csoportja

19 Az idézett helytartótanácsi rendelet szerint „imposterum mixta matri
monia non alio modo admittantur, quam si pars acatholica reversales de utriusque 
sexus prolibus in orthodoxa fide educandis dederit (iteras". (Mandata regia inti
mata per excelsum consilium locumtenentiale regium. Vác, 1775. 145. I.)

-° Ganganelli Lőrinc, ΧΙΑ'. Kelemen pápa (1769—1774) családi neve.
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salisokat. Mi történt az óta, tudjuk. Nem szakadatlanul gyakoroltattak 
tehát a reversalisok, hanem alattomosan bécsúsztattak. — Tovább a 
főRR azon mondására: hogy „a reversalisok nem ellenkeznek a termé
szet törvényével“, elég lenne felelni a mit egy bölcs mondott: „religio 
nec generatione infunditur, nec contractu stipulari potest“. De tovább 
menve állítja hogy a szüléknek arra sincs jusok, hogy gyermekeiket 
valamely élet nemének kötelességből való követésére szorítsák. Be sok 
láng ész rothad el a földben hasztalan, mert igazi helyét ez életben ki 
nem mutaták! A Szabaudiai Herczeg Eugent mint 3-ik vagy 4-ik szü
lött Apanagistát szüléi fogadalomból Papnak rendelték. Már kisded 
korában reá adták a tisztes papi ruhát, s Parisban közönségesen a kis 
Abbénak neveztetett. De ő katonai forma ruhával cserélte fel azt, s 
követte a természet, és szive ösztönét. Már ha ő ezt nem teszi, s a 
Törököket Zentánál, Péterváradnál, és Belgrádnál, a Francziákat Turin- 
nál, Hochstádtnél, Kaminiecknél, Malplaquetnál, Oudenardnál s más 
egyebüt meg nem veri — váljon talán még most is édes hazánk a török 
félhold, Europa pedig a XIV. Lajos fejében is szódelgett universalis 
monarchia jármai alatt nem nyögnének e? r— Valójában a reversali- 
sokat legfellyebb is nem lehet egyebeknek tekinteni, mint a házas felek 
közötti magános szerződéseknek, mellyeket úgy a mint kötöttek, köl
csönös akarattal fel is bonthatnak, a nélkül hogy ahoz egy harmadik
nak, t. i. Clerusnak vagy kormánynak szava lehetne. Azon kívánság 
által hogy a reversalisok múltra nézve is törvényteleneknek nyilatkoz
tassanak, koránt sem akarnak a protestánsok egy közönséges reclama- 
tiót eszközölni. A kik reversalisok következtében Catholica hitben 
neveltettek, s tovább is abban akarnak maradni, ám maradjanak bát
ran, csak az az óhajtás, hogy a kik ezek közül evangelicusok akarnak 
lenni, szándékjok teljesítésében a reversalisok ellent ne álljanak. 
A possint szóból vett magyarázatot a mi illeti, ennél keservesebb saty- 
rát gondolni sem lehet, e szerint a protestáns vallás nem lege recepta, 
hanem csak tolerata lenne, mert a Zsidó szülék gyermekének is szabad 
atyja vallását követni, s kereszténynek is lenni. Hogy pedig a Vár
megyék a reversalisok ellen nem representáltak, s így megegyezések 
járult hozájok, — a mint ezt a főRR állítják, — nem áll, több megyék 
tettek fel írásokat,21 ha nem tettek volna is, ez csak annyit jelentene, hogy 
sokkal fontosabnak látván a dolgot, mint sem hogy felírás által egyes 
Vármegyék megfordíthatnák, diaetára jegyezték fel, s fel is adták több 
országgyűlésen több vármegyék, — de ha nem úgy volna is, az semmit 
sem ártana, példa erre a múlt idők alatti subsidiumok históriája. — 
Végre mondatik hogy mivel: quod lex non prohibet permittit, a rever- 
salisokkal való manipulatio szabados. Nem új tudomány ez Tekin
tetes] RR, még az Istenben megboldogult Jesuiták tanították azt, de 
nincs abban igazság. Ugyan is szabad azt gyakorlanom, mit hazámnak 
s a természetnek törvényei nem tiltanak, de csak ön magamra nézve, 
ezen szabadságot másnak kárára és sérelmére, másnak rövidségével és 
letiprásával a törvénynek világos engedelme nélkül nem használhatom. 
Ezeknél fogva kijelentvén hogy a RRnek elébbi izenetje mellett marad, 
az Unghi követ által emlegetett szép és gazdag asszony példájára rövi
den csak azt jegyzi meg hogy a vallás Isten ajándéka, — erről alku-

-l Elsőnek, mint Sándor Lipót nádor Ferenc királynak 1792. nov. 6-án be
számolt róla. Gömör megye tiltakozott.
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dozni nem lehet, mert az se szépasszony, se Banknota, sem pedig 
Asszony-Sehmuck. (Ez Pfctrovaynak volt mondva, ki a házi béke fel
zavartatása mutogatására példába hozott fel valamely idaealis esetet, 
mellyet igv kezdett: Egy szép és gazdag asszony reversalis mellet férj
hez megyen s a t.)

A fent elő adott gyámokok előterjesztése közben, imigy kezdé 
beszédjét

B e z e r é d y : A megismert igazság mellett bátor megállás, — és annak 
kivívására alkalmatos törvényes módoknak, csüggedést nem ismerő 
erős akarattal használlása, ez előbb utóbb, de csak ugyan czélt ér, mely 
lyet majd mindég elvesztünk, ha feltételeinkben ama mindennapi vál
tozó esetek, és tekintetek által magunkat ide s tova hányattatni enged
jük. Ezt mind az okoskodás elismeri, mind a világ történetei tanítják. 
Lehetne amaz ingadozásról szomorú példákat előhozni, engedjék a KK 
és RR hogy az álhatatosság és annak gyümölcseiről lévén szó, Nagy 
Britanniának jeles férfiairol emlékezzem, és egyiknek közülök* jel sza
vát: „Újra és ismét újra örökkön“ kimondjam. Azokat pedig, kik az 
1791 :26. szavait tiltó korlát gyanánt akarják ezen törvényhozó test 
előtt felállítani, kérdem, minő sikerrel remélhetik szegezni a 26-ik czi- 
kelyt épen azon lélek és principium ellen, melly ama törvényt szülte, 
melly szülte egykor az előttieket, és szülni fogja az utánunk jövendő
ket is. — Ez után következtek a reversalisokat különösen illető czá- 
folatok.

B őthy beszédje közben megemlité, hogy a FőRR, valamint min
denben, úgy e tárgyban is egy kisé oligarchák s azt hiszi, ha Coburg- 
nak gyermekei reversalis mellett nem neveltetnének,23 a többiekre nézve 
sem lenne annyi nehézség. — Ezt A ndrássy (Esztergom) rósz néven 
vette. 0  maga is egy értelemben lévén a Fő Rendekkel, az oligarchia 
vádja őtet is érdekli, s az egyes eset felhozásával tett szemrehányás 
mindenkinek, a ki törvényhozói helyzeténél fogva mellékes tekintetre 
nem is ügyelhet, méltán fáj, ép úgy mint a hogy fájhatna az ellen véle- 
ményüeiknek azon szemrehányás hogy azért kívánják a reversalisokat 
múltra nézve is eltörleni, hogy a Coburg gyermekek, cvangelica hitben 
neveltessenek. — Erre B ő th y : En itt csak a többség által ábrázolt egy 
Statust ösmerek, s azért végzésé válván a reversalisok eltörlése, a mino
ritást az egész testtől el nem választhatom, s a fő RRkel egy rendbe 
nem helyhezhetem. Hogy a reclamatio irányzatunkban nincs, már meg 
mondatott. Egyéb iránt hogy előadásom Esztergom érdemes követjé- 
nek nem tetszet sajnáltam, de meg vallom hogy neki tetszeni — e 
tárgyban kivált, soha nem is törekedtem, tudván hogy mindenkinek 
tetszeni kívánni hiúság, akarni gyarlóság. Nem is azért gördítettem elő 
azon követ hogy abba követ úr meg botoljék.

Erre ismét felelt Andrássy, s közte és Balogh között hasonló szó 
vita történt. — A B alogh  beszédjéből különösen azt jegyzem meg, 
hogy ő a reversalisok esetjeit három felé osztotta: 1. Midőn mind a két

* Lord Brougham.25

22 V. ö. 186. 1., 11. jegyzet.
23 Koburg Ferdinand herceg — Lipót belga király testvére — 1817-ben fe'e- 

ségül vette Hg. Kohárv Antal egyetlen leányát, akivel, minthogy ez már előbb 
fiúsítva volt, elnyerte az egész Koháry-vagvont. Az 1827. évi 41. tc.-kel indige- 
nátust nyert.
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fél meg egyez hogy eltöröltessék, ekkor egy harmadiknak nincs hozzá 
szava, 2. midőn mind a két fél meg egyez hogy álljon, akkor sem lehet 
iránta szó, 3. midőn egyik t. i. az evangelicus fél meg nem egyez. — 
Mit kell ezen öszeütközésben tenni? Vezér princípiuma a pacificatiok 
tartalma, ez által biztosítva van a vallásnak szabad gyakorlása, ha tehát 
csak ugyan való lenne is hogy a már kiadott reversalisok erejének meg
szüntetésével néhány házasságban a házi csend meg zavartatnék, nincs 
más mód: a principium fel tartásának, néhány személyt fel kell áldozni, 
valamint a jó had vezér feláldoz tiz, húsz életet, hogy czerekét meg 
tartsa. Azon ellen vetésre mellyet Andrássy hozott elő, hogy becsületes 
ember adott szavát meg tartja, azt feleli, hogy ez szent igazság, de nem 
tette volna a hallott aplicatiót, mert az Evangelicusoknak erős frigy 
kötések által biztositatott vallásuk szabadsága, s kérdi váljon a nékick 
adott szó megtartatott e?

D ubraviczky igy végzi a reversalisok eltörlésére mondott beszéd
jét: Én utasításom mellett állok, s azt szentnek tartván, annál inkább 
fáj, hogy ez utasításokat a másik táblán gunyoltatni hallom. Nagy fel
adás a Status tudományában, hasznosak e az utasítások, vagy nem? 
de annyit tudok hogy a Constitutiotionalis nemzetek itt éreznek hijányt, 
s azt igyekeznek kipótolni, midőn követeiktől political vallás tételt 
kívánnak, s becsület szavokat veszik, .— igy Angliában legközelebb is 
példáit látjuk hogy a követek visza hivatnak, ha küldőik akaratját nem 
követik.® — Én az intstructiókban egyedül a küldők akaratjának kijelen 
tűsét látom, nem akarom ismételni, mit a másik táblánál e tárgyban 
egy lelkes hazafi mondott. (Az egész gyülekezet elértette, s a jelen volt 
Gr. Eszterházy Mihálynak hangos éljent hozott!) Csak röviden mon
dom, hogy az instructiók nem létté revolutiókat okozott, Thronusokat 
döntött, constitutiókat forgatott.

Már megírtuk volt hogy P hónay kívánta kijelentctni a főRRnek, 
hogy a reversalisok erejének megszüntetésével reclamatio nem czéloz- 
tatik, hanem egyedül a protestáns atyák fiaira nézve a fövénynek azon 
rendelése biztositatik, hogy minden kénszerités kizártával, ha tetszik 
attyok vallását követhessék. — Ezen kívül conciliatio tekintetéből még 
ily indítványok tétettek:

M arc.zibányi: Ne tegyünk a múltra nézve semmi említést, ne mond
juk hogy állnak a reversalisok, de azt sem hogy nem állnak. A discretio 
időszakának, és a szabad kitérésnek megállapítása úgy is minden kér 
dést megszüntet. 1826-ban is az imputatio tárgyában, végre a múltra 
nézve engedtek a RR s csak a jövendő iránt tettek intézetet, a restan- 
tiáknak bé nem szedését határozván.25

Fekete: Most is úgy vélekedik, quod principio vitiosum erei tractu 
temporis non convalescit — de conciliatio végett utasítása következésé- *

* Westminster a ház és ablak adó'-’5 tárgyában tett szavazat miatt, követ- 
jcirc: Burdett Francis és Hobhouse urakra, Southwark pedig Brougham Vil
mosra nézve kijelentettek, hogy küldőik bizodalmát eljátszották.

24 Az ablakadót 1696, a házadót 1778 óta szedték. A Napolconi-háborúk 
után az előbbit csökkentették, az utóbbi pedig 1833-ban megszűnt.

-·' A kormány az 1812-ben papírpénzben megállapított adót 1822 óta ezüst
ben szedette be. Az 1825/7-i országgyűlésen a rendek a megajánlás nélkül, tehát 
törvénytelenül szedett különbözet imputatióját, beszámítását kívánták, több
szöri visszautasítás után azonban beérték azzal, hogy kérésüket az uralkodó elv
ben jogosnak ismerte el.
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ben ezt javalja: A reversalisoknak két féle kötelező ereje van: 1. A szü
lékre, 2. a gyermekekre nézve. Ezen utolsóra nézve szüntessék meg min
den erejök, az első iránt ne mondassék semmi. Igv az atya semmit sem 
veszt nevelési szabadságából, a gyermek pedig elérvén a discretio ide
jét, szabadon fog választhatni.

P ázmAndv: A múltra nézve javalja, maradjon a Status quis uti pos
sidetis, — igy salváltatik a principium, igy megmentetik a házi csend, 
helyre áll a békesség s igy megmaradhatnak a Coburg gyermekek.

H er telen d y  h a j la n d ó  v a la  e z t e lfo g a d n i, s  b ő v e b b  m a g y a rá z a to t  
k é r t .  —  P ázmAndv igy  m a g y a rá z ta  m a g á t: A r e v e r s a lis  a la t t  lé v ő  e m b e 
re k  m a r a d ja n a k  a z o n  v a llá sb a n , a m e lly b e n  in i t i á l t a t t a k ,  é s  ig y  a  p a p is ta  
v a llá sb a n  in i t iá l t ta k ,  p á p is tá k . A k ik  p e d ig  m ég  n e m  in i t i á l t a t t a k ,  a k á r  
m ivel n em  s z ü le tte k , a k á r  m iv e l m ég  ig e n  k ic s in y e k , a k á r  m iv e l b u j 
d o s ó b a n  v a n n a k , e z e k re  a  re v e r sa liso k  e re je  m e g s z ű n jé k .

H e r t e l e n d y : E z röviden enyit tesz: a mellv reversalisok foganatba 
mentek,· álljanak, a mellyek nem mentek, ne álljanak. Nekem utasítá
somban-van a 26. cz[ikkely] épségben tartása, — ha sértetlen marad 
ezen törvény, — hogyha jövendőre eltöröltetnek a reversalisok, sértet
tem marad, úgy is ha az indítvány szerint múltra nézve is el töröltetnek. 
Én a komáromi indítványt elfogadom. De sokakban nagy aggodalmat 
gerjesztett a Pázmándy indítványa — első mondott ellene

B a l o g h : Én lelkemisméretcm szerint soha el nem fogadom. Vagy 
törvényes a reversalis vagy törvénytelen. —· ha törvényes, minden eset
ben állania kell, ha törvénytelen, kivétel nélkül el kell törültetnie. — 
B. P rényi ha maga marad is soha el nen fogadja, máskép elösmérné hogy 
törvényes és kötelező ereje is lehetne a reversalisoknak. —■ P ai.óczy 
mig él, soha rá nem áll. —■ De még az ellenfél sem fogadta el, i— igy 
A ndkássy (Esztfergom]) azt mondá, hogy Pázmándy is mondott valamit, 
nem is, L onovics (jövő levelünkben közlendő jeles beszédjében) hogy 
igy a reversalis törvényes is lenne, törvénytelen is, — mire viszont 
D ubraviczky megjegyzé, hogy minden közép útnak ez a sorsa, a princí
piumot elveszti, a másik félt ki nem elégíti. — valami is semmi is, ád is 
nem is.

P ázmándy: É n  a r e v e r s a lis o k a t tö r v é n y te le n e k n e k  á ll íto m , s  e z t 
e n u n c ia lta tn i is  k ív á n o m , d e  k ö v e te m  ő se in k  p é ld á já t ,  k ik  a m ú l ta t  fele- 
d é k e n y sé g b e  b o r i tá k , d e  a  tö rv é n y te le n s é g  k ö v e tk e z é s e i t  a tö r v é n y  n a p  
já tó l  m e g s z ü n te t té k .

Siskovics: Veszedelmeztetve van a principium, s midőn az jelentet
nék ki, hogy ki ki azon vallásban kéntelen lesz maradni, mellyben a 
demarcationalis linea találja, magának a transitusnak elve is praeoccu- 
pálva lenne. — Azomban Szabó még is úgy nyilatkozott hogy Nógrád, 
és Komárom véleményeit elfogadja, mire P rónay úgy nyilatkozott, hogy 
végeden különbség van a kettő között, s ő a Komároméba soha meg 
nem egyezik. A Komárom indítványát, a demarcationalis lineák között 
kénszerités, s a polgári hatalom béavatkozása követné, ő pedig minden 
kénszeritést ki akar zárni. — B őthy kijelenté hogy ő készebb törvény 
nélkül menni haza, mint a reversalisokat törvénybe tenni, s ez által a 
protestánsok ügyét roszitani.

N agy Pál a vallás tárgyában először (s a mint mondá utólszor is) 
szóllván, Pázmándy indítványát pártolá, mert úgy mond akarja látni 
hogy sikere legyen a dolognak, másrészt a főRR el nem fogadják, a fel
ség reá nem áll, és sikere nem lesz. —- (Nagy Pál beszédjére igen érde
kes czáfolatok következtek, — lapjaim nem engedvén már itt az egészt 

32 K ossuth: O rszás^yííl^si jutlúsításpk 1.
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egyiit adni, ne hogy szaggatva közöljem, ezen egész szó harcz, valamint 
Lonovicsnak is jeles beszédje a reá következett jeles feleletekkel jövő 
levelemre marad.)

Sokan voxolást kiáltanak, — N iczky (Vas) figyelmezteti a RRket a 
vélemények megoszlásából eredhető következésekre, s vigyázatot, és ma
gános tanácskozást ajánl. — Mire az ülés eloszolván, miután Junius 
23-án (Vasárnapi szünet alatt) conferentia tartaték.26

Junius 24-én tartott kerületi ülésben C lauzal egy uj indítvány által 
igyekezett a Prónay, és Pázmándv véleményeit egyenlíteni, — de P rónay 
kijelenté hogy ő semmi módosítást nem javallott, egyébként is az első 
izenettől egy betűre sem távozik. — Pázmándy úgy nyilatkozott hogy ő 
csak a practicus esetek kivilágítását kívánta, s a Clauzál indítványát el
fogadja, melly is négy pontból állott: 1. A reversalis jövendőre tilalmas, 
a múltra szintén törvényes ereje nincs, 2 az addig kiadattakra nézve, 
hogy t. i. minő vallásban neveltessenek a protestáns atyának Catholica 
anyától született fiai, a szüléken kívül senkinek befolyása ne lehessen. 
Ha pedig panaszt tesz az anya, 3. ha még egv vallásban sincs a fiú bé- 
avatva (initiálva) attva vallását kövesse, 4. ha initiálva van a papista val
lásban, maradjon 18 éves koráig, ekkor szabad kitérés.

Határozásnak jelentetvén hogy a főRR javallata el nem fogadtatik, 
— voxolásra tétetett a kérdés, meg áll e az első izenet minden módosí
tás nélkül i— vagy módosítással? Módosításra voxoltak Nyitra, Poson, 
Trenchin, Komárom, Győr, Moson, Sopron, Veszprém, Heves, Sáros, 
Ungh, Torontál, Szerém, Verőcze. Jelen nem volt: Honth és Horvát 
Ország. Nem voxolt Árva, Arad, (Zmeskáll, és Aczél nem voltak jelen,) 
Posega és Szala, Deák úgy nyilatkozván, hogy utasítása még nincs, meg
győződése pedig, követ társáéval meg nem egyezik. A főRRhez állott 
Szepes. — A többi 29 megye s a Szabad kerületek az első Izenetre voxol
tak minden módosítás nélkül, s ez lett a végzés. Esztergom is oda voxolt, 
minthogy úgymond utasításától el vettetett.

Junius 25-én és 26-án be végeztetvén a vallásos tárgy, a RR minden 
pontra nézve igen nagy többséggel, a képviselői helyzet és utasítások 
sérthetetlensége tárgyában pedig egyes akarattal előhbi értelmök mel
lett maradtak.

[II.] Junius 26-án D u h r a v ic .z k y  indítványt tett a Pest Budai álló híd 
tárgyában, kérvén, tegyék a RR magokévá az ideát, oly tartalmú izenetet 
határozzanak a főRRhez hogy neveztessék egy országos biztoság, melly 
a tervet meg visgálja, az előkészített adatokat fontolóra vegye s ki
merítő tudósítást tegyen, felmaradván ennek vételével a RRnek kezde- 
ményi jússa. Ez köz értelemmel elfogadtatott, s a javallot izenet el
határoztatott.2“ Miután Gr. Széchényi és Gr. Andrássy György hazafiúi 
érdemeinek illő méltánvlatát, az egész gyülekezet ismételt éljen! kiáltá
sokkal nyilvánositá, — G r. A n d r á s s y  köszönetét mondott a Hid egyesü-

-e Niczkynél. (V. ö. K ö l c s e y ,  VII. k. 292. s kov. 1.)
27 A javaslat értelmében elkészült üzenet hangsúlyozza a vállalkozás példa

adó jelentőségét: Az építés „a maga merész vo'ta s a véle öszvekötött nehéz
ségek és költségek sokasága tekintetéből biztosítás gyanánt szolgálna: miképen 
akadályokat elhárittatni s nagy summa pénzt bizonyos hasznos tzélra öszve gyűj
teni az országban is lehetséges s a hazafiak jövendőben hason'ók kezdésétől már 
előre vissza nem rettennének“1. (Iratok, I. k. 255. 1.) Az üzenetet a július 8-i orszá
gos ülésből küldték át a rendek a felső táblának. (V. ö. 538. 1.)
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let28 nevében. — Eszerint tehát magános mérészlet köréből országos 
ügyé van a tárgy emelve.20

Junius 27-én az úrbéri törvényczikkelyek áltnézése, s magyarra 
tétele végett Scrutinium által nevezett küldötség dolgozott.30

55.
1833 június 22—26

A vallásos izenet tárgyában tartott kerületi üléseken elhangzott beszé
dek és viták utólagos ismertetése.

Folytatása a vallás tárgyában Junius 22-én és következő napokon 
Németh és Jármy előlülésök alatt tartatott kerületi üléseinek.

N agy P á l : Megyéje csudálkozással halja hogy más Megyékben 
méltó panaszaik vannak az evangelicusoknak. Sopronban ilyesmiről 
semmit sem tudnak, s a vallásbeli elöljárók mind a két félnél úgy viszik 
a kormányt, hogy békesség s tökéletes egyetértés uralkodik. Ö a vallás
beli dolgokat átaljában úgy tekinti hogy az főkép Isten dolga, ő pedig 
meg engedi hogy a nap, hold, minnyájunknak egyenlően világítson, min
den gyümölcsben s a földnek minden áldásában egyenlőn részesüljünk. 
Többnyire tehát fogadatlan procátorok azok, kik a békét, s egyetértést 
zavarják, s többnyire idvcsség és mennyei javak köpönyegje alatt földi 
javak vadásztatnak. Mi a reversalisokat illeti: ő bizon nem hiszi hogy 
ezek oly kimondhatatlan károsok lennének, mint a milyeneknek rajzol
tatnak. Igaz ugyan hogy némileg korlátoltathat általok a lélek isméret 
szabadsága, de mi jobb ezt e, vagy a természetnek legszebb ösztönét 
korlátolni, s ez által sok szerencsés házassági kötéseket akadályoztatni, 
a minek az is szokott következése lenni, hogy a fiatalok szerelemből a 
Dunába ugranak. Mondják hogy ellenkezik a természettel, a moralitás
sal valakinek vallásáról szerződéseket kötni, még mi előtt az csak 
existálna is, de ez ő előtte semmit sem bizonyít, a gyermek még a törö
köknél is, és az egész világon atyja vallását követi, előre nem tudatik, 
váljon jónak fogja c azon vallást találni ha fel nevelkedik, de azért csak 
abban neveltetik, valamelly vallásban csak kell neveltetnie, a gyermek 
pedig előre meg nem mondhatja, mellyiket fogja jónak találni. Mond
ják azt is hogy mi proselytismust nem akarunk gyakorolni, mi nem 
reclamálunk senkit, — de minő zavar következnék abból, ha hogy a 16 
éves koráig reversalis mellet papista vallásban nevelt ifiút, a reversali- 
sok megszüntetésével evangelicus vallásba kívánná az atya áttériteni, s 
a praedicator oda jönne néki magyarázgatni hogy mit az Eucharistia 
szentségéről s egyebekről tanúit, az mind hiba, tévelgés, ez bizon némi

-8 A Budapesti Hidegyesiilet 1832 február 28-án alakult meg Széchenyi mint 
igazgató és az elnök, gr. Stain'ein Eduárd állandó helyettese vezetése alatt. 
Andrássy, akivel együtt tette meg 1832 őszén Széchenyi tanulmányútját, a tech
nikai bizottság élén állott. Pest megye a Hidegyesület kérésére követeinek utasí
tásul adta, hogy az építés ügyét ajánlják az országgyűlés pártfogásába — V. ö. 
Széchenyi, IV. k. 383. 1.

20 V. ö. Kölcsey, VII. k. 298. 1.
30 A kerületek június 24 én választották meg titkos szavazással a bizott

ságot, amelynek feladata az úrbéri javaslat magyarra fordítása volt. A munka 
akadályairól érdekesen szól Kölcsey, a bizottság egvik tevékeny tagja. (VII. k. 
298. s köv., 302. I.)

32*
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botránkozás nélkül meg nem eshetnék. Ö tehát a Komáromi követ indít
ványát elfogadja, mert akarja sikerét látni a dolognak. Azon oratióktol, 
mellyeket itt hallunk, mellyek a reversalisokat lélek vásárlásnak neve
zik bízón protestáns atyánkfiái meg nem híznak, bár ha itt tapsot nyer
jenek is. Ha sokat kérünk, majd csak az a sikere lesz az oratióknak, 
hogy jövendőre sem adják meg a reversalisok el törlését. Ő már egy út
tal (mert nem tartja oly nagy dolognak, hogy mejjét sokszor fárasztaná) 
a 6 heti oktatásra nézve is kimondja véleményét. A transitust is úgy ki 
vánja kormányoztatni, mint a házassági elválást, a mellyet bár meg en
ged is a protestánsok dogmája, de azért csak oly könnyedén meg nem 
történhet az. Hogy valamelly betyár ifiú csak kikérje a deputatiót, s 
vallását három nap alatt háromszor változtassa, ezt nem akarja, hanem 
kíván oktatást, és tökéletes reciprocitást, igy van ez Saxoniában, Burkus 
Országban is s más egyebüt, a ki által akar menni, jelenti magát papjá
nál, s institutiót kap.1 2 3 4 5 Ezen két pont szoros öszefüggésben van, ez min
dennek az alapja, s arra kell ügyelnünk, hogy a főRRkel is megegyez
hessünk, s a kormány jóvá hagyását is remélhessük.

Erre többen szigorú őszinteséggel feleltek, hogy azonban feleletjei- 
ket tökéletesen érteni lehessen, szükség meg jegyezni, hogy Nagy 
Pál 1827-ben egy kerületi ülésben, rettenetes kemény kifejezésekkel ki 
kelt a reversalisok ellen, s a kik azoknak kiadását eszközük, vagy ki 
adják, minnyájokat a legrosszabb embereknek festette.

D ubraviczky: Pest Vármegye is oly szerencsés hogy az üldözteté 
sekről semmit sem tud. Egy szelíd Rudnay2 egy históriai nevű N áoasdy,'1 
egy emberszerető Klobusiczky,4 egy lángeszű Horváth5 nem olyanok hogy 
üldöztetést lehetne nállok keresni. De ez csak individuális garantia, és 
igy bizonytalan. Constitutionalis országban szükség hogy törvény, s nem 
személy adjon minden polgárnak oltalmat, biztoságot. Sopron vármegye 
követje megütközik, hogy a reversalisokat lélek vásárlásnak nevezzük: 
ha ez hiba volt, úgy megvallom, magam is azon hibába estem, de midőn 
beleestem nem tettem mást, mint a mit érdemes követ úr tett 1827-ik 
esztendőben, midőn még erősebb oratióval kele ki a reversalisok ellen, 
Egyébiránt meg kell ösmernem, oly láng ésszel bir Sopron V[árme]gye 
követje, hogy mint a dolog mellet, úgy a dolog ellen is minden okokat 
úgy elő tud adni, hogy majd meg győzi az embert. Mondd még azt is, 
ne kérjünk többet, mint amennyit elérni remélhetünk, én azt tartom, 
kérjünk annyit a mennyi igazságos, ez a törvényhozónak kötelessége.

P rönay : Sopron vármegye követje nem tartja természettel, s a mora
litással ellenkezőnek a reversalisokat, de én bizon azon szerződést melly 
által az atya gyermekét olyas mire kötelezi, a minek jóságáról meg győ
ződve nincs, mert maga nem követi, a moralitással egyeztetni' nem tu
dom. Egyébiránt úgy hiszem, aki vak szerétéiből kész ily contractuso- 
kat adni, az kész lesz magán máskép is segíteni, mint sem a Dunába 
ugorjék. A  mi pedig az oratiókat illeti, bár minden tárgyban én sem

1 Szászországban az 1827. febr. 20-i rendelet értelmében más egyházba át
lépni csak oly elbocsátó bizonyítvánnyal lehet, amelyet négyheti gondolkozás! 
idő után állít ki az elbocsátó egyházközség.

2 Rudnay Sándor 1819—1831. esztergomi érsek.
3 Gr. Nádasdv Ferenc 1823. váci püspök, 1845. kalocsai érsek.
4 Klobusiczky Péter 1822—1843. kalocsai érsek
5 Horváth János, 1831—1835, székesfehérvári püspök, az „Egyházi értekezé

sek és tudósítások“ szerkesztője.
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légyek barátja a hoszas oratióknak, de e tárgyban biz én tisztelem azon 
lelkes előadásokat, mellyek kifejtik a dolog állását, hogy a köz vélemény 
magát hathatósan kimutathassa.

B őthy: A Soproni követ lelkesen festé azon szép egyetértést melly 
megyéjében divatozik, Bihar fájdalom hasonló szerentsével nem dicse
kedhetik, de minden esetre maga is elösmeri hogy azon egyetértés mind 
a két felekezetű elöljárók személyességén alapúi, ép azért kell törvényt 
hozni, hogy az ne személy, de törvény oltalma alatt álljon. Egyébiránt 
én bizton mondhatom hogy más országgyűlésen oly kifejezésekkel élt 
követ úr e tárgyban, mellyeknél én erősebbeket soha sem hallottam. 
Meggyőződését követte akkor, meggyőződését követi most is, ez az ő 
dolga, nekem hozzá semmi közöm. De én készebb vagyok törvény nél
kül haza menni, mint a reversalist törvénybe tévén a protestánsok sor
sát roszabbá tenni mint volt. A mi pedig az oratiókat illeti, meg hízik e 
tőlök valaki, vagy mi következése lesz azoknak, nem tudom, de azt 
tudom hogy maga követ úr is számtalanszor tartott oly oratiókat, mely- 
lyeknek mi következése lett, ő maga legjobban tudja.

P alóczy: A Diaetalis beszédekre nézve, én sem vagyok Sopronnal 
egy véleményen. Magától is már két diaetán Istentől, s a természettől 
ajándékba nyert szép elméjével és folyó nyelvével in promptu tartott 
oly sok jeles beszédeket hallottam, mellyektől itt a haza színe előtt 
vallom meg! sokat híztam, sokat tanúltam is, de soha sem híztam anyit, 
mint azon mostani mondásaival ellenkező beszédjéből, mellyet 1827-ben 
Aprilis hónapban a Poson vármegye teremében tartott kerületi ülésben 
mondott, s mellyben a revérsalisokat, s reversalis mellet házasodókat 
oly eleven fekete színekkel festette, a hogy csak egy Nagy Pálnak ter
mékeny esze tudhat festeni.

N agy: Miután 1827-i kijelentésemre hivatkoznak, ámbár én nem 
igen szoktam emlékezetemben tartani, hogy mit mondottam, úgy hiszem, 
még is akkor a papista Clerusnak csabitgatási hajlandósága ellen szóll- 
ván az ilyen csábitgátókat nem igen derék embereknek festettem, már 
ugyan ki hozhatja ki mostani beszédemből hogy én őket most már 
valami különös derék embereknek tartom. Én tehát magammal nem 
ellenkeztem, s csak oda ment véleményem, hogy zavar és botránkozás 
nélkül múltra nézve nem láttam az eltörlést kivihetőnek. Az orafiókra 
nézve megjegyezvén, hogy én ezt országos ülésnek nem tartom, ott ta
lán nem éltem volna ily kifejezéssel, hogy senki meg nem hízik, azon
ban itt barácságos tanácskozásban nem szoktam a szavakat annyi válo
gatni, de ellenben a más szavait sem szoktam ki szemelni s glossákkal 
követni, különben néha egész glossariumot mondhatnék. A Nógrádi kö
vet azon válaszára hogy becsületes ember nem neveli gyermekét oly 
vallásban, mellyet jónak nem lát, azt felelem hogy az nem áll, mert be
csületes ember is léphet vegyes házasságra, itt pedig előre tudja hogy 
leányát más vallásban fogja neveltetni. A Komáromi indítványt párto
lom, mert akarom látni hogy sikere legyen a dolognak, másként a főRR 
el nem fogadják a Felség reá nem áll, és semmi hasznot sem tettünk.

L onovics: Két fő okokat hallottam a múltra nézve kívánt el törlés 
mellet felhozatni: 1. hogy a reversalisok ellenkeznek a 26-ik czikellyel, 
vagy legalább abban nem említetnek, 2. hogy természet elleniek, mert 
általok a szülők még nem született gyermekeik vallásáról rendelkeznek. 
— A mi a 26-ik czikelyt illeti: mivel ezen törvény azt mondja hogy a 
vegyes házasságban élő Catholicus apa, mind két nemen lévő gyerme
keit tartozik Catholica religióban nevelni, a vegyes házasságban élő pro-
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testans apáról pedig azt rendeli: quod proles duntaxat masculae patris 
religionem sequi possint. Ezen szavakban benn foglaltatik a protestáns 
apára nézve azon szabadság, és tulajdon vallása elveiből is folyó jus, 
hogy férfi gyermekeit akár tulajdon, akár annyok vallásában is nevel
hesse, következőleg azon jus is, hogy a mit később szabadon tehet, 
arra magát előre is kötelezhesse. Nem tiltja tehát a 26-ik czikely a rever- 
salisokat, a mit pedig a törvény nem tilt, azt, ha hogy a józan ész, és 
moralitás szabásaival nem ellenkezik, tenni minden egyes polgárnak sza
bad, máskép a szabadság rosszabb lenne a legsanyarúbb despotizmus- 
nál. Mivel ezen argumentummal én éltem legelőször ez országgyűlésen, 
hihetőleg engem értett Borsod Vármegyének nagy érdemli s tudós kö- 
vetje, midőn azt állitá, hogy a reversalisokra előhozott azon ok: quidquid 
Lex non prohibet, permittit, az istenben boldogult Jesuitáktol kölcsö- 
nöztetett. Jónak tartá egyszersmind a tisztelt követ úr ezen jó atyákat 
sirjokbol elő idézni, s szemökre téríteni azon nagy befolyást, mellyet 
mindenütt magoknak tulajdonítottak, s azon buzgóságot, mellyel egy 
bizonyos tűznek eloltásában foglalatoskodtak, ök a mi discussióinkba 
nem tartoznak, s én sem örömest említem őket, ha csak minek utánna 
emlékezetükön anathéma, s gyalázat fekszik, nevök már ma igen is tá
gas értelemben nem vétetődnék. Hogy szükségesnek tartották magokat, 
helyben nem hagyom; hogy olykor a Fejedelem tanácsiba is iparkodtak 
befolyni, kárhoztatom, — de egy hires franczia publicistával* az oly 
fejedelmet, ki elég gyáva volt, a Status dolgaiban egy Jesuitára szo- 
rúlni, még is szerencsésnek tartom, mert az ily gyáva fejedelem ha ezen 
Jesuitára nem talált volna, országa kormányában a legelső Maitressétől 
függött volna. — Bizonyossá tehetem az érdemes követ urat, hogy én az 
említett argumentumot, sem ezen Istenben boldogult szerzetes atyák 
tanításaiból, sem a követ úr által említett Seminariumok bibliothecájá- 
bol, hanem parányi értelmemből merítettem, s a természet törvényé
ből meríthettem, de tudok még egy más auc torit ást is előhozni, melly re
méltem senki előtt sem lesz gyanús; s ez a legelső Franczia nemzeti gyű
lés által 1790-ben kihirdetett s a legelső Constitutio elébe függesztett 
Emberi Jusok declaratiójának V-ik czikelye, melly igy szóll: „A törvény 
semmi cselekedetet sem tilthat, csupán mellyek a társaság kárára szol
gálnak, és senkit sem lehet akadályoztatni hogy tehesse mind azt, mit a 
törvény nem tilalmaz“? Ujjitom állításomat; hogy ha nem szabad azt 
tenni, mit a törvény nem tilt, a szabad embernek sorsa gonoszab rab
szolgáénál. Arról sem győződhetem meg hogy a reversalisok a termé
szettel ellenkeznének. A természet törvényének egyik fő attribútuma, 
az Universalitás, és igy nem ellenkezhetek az nállunk a természet törvé
nyével, a mi azzal a világon mindenütt megegyez. Már pedig á reversa
lisok Bavariában, Würtenbergben, Badenben és Német országnak még 
azon tartományaiban is, hol a protestáns kormányszék a Catholicusokra 
nézve nem áll éppen a legnagyobb türedelem illatjában, mindenütt divat-

* M o n t e s q u i e u .  — Lásd: Destutt de Tracy Commentárját, Morstadtnál.“

0 Destutt de Tracy (1754—1836) szenzua'ista filozófus „Commentaire sur 
l’esprit des lois de Montesquieu“ c. munkája 1819-ben Párizsban jelent meg.

7 „La lói n 'a le droit de défendre que les actions nuisiblcs á la socicté. Tout 
ce qui n’est pás défendu par la lói ne peut étre empéché et nul ne peut étre con- 
traint á faire ce qu’elle n’ordonne pas.“ ( D e c l a r a t i o n  d e s  d r o i t s  d e  l’h o m m e ,  
a r t .  5 .)
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ban vannak.8 Tudjuk, hogy egy még nem igen rég Thronusra jutott Pro
testáns Fejedelem ily reversalis mellet házasodott, pedig csak fel nem 
lehet tenni hogy azt a magyar venerabilis Clerus sugallatára kívánta 
volna Lajos Fülöp, vagy adta volna Leopold.9 De talán azért ellenkez
nek, mivel a mint mondják, absurdum annak vallásáról rendelkezni a ki 
még nem is existál. Ugv de e szerint a T[ekintetes] Rendeknek sem 
volna jusok törvényt hozni minő vallásban neveltessenek az ezentúl kö
tendő vegyes házasságból szármzandó gyermekek. A törvény nem 
egyébb, mint a polgárok köz akaratjának kifejezése, a mit fejenként egy 
polgárnak a természet törvénye szerint kívánni nem lehet, az iránt ren
delkezni a törvénynek sem lehet. Vagy talán az ily gyermek meg ütkö
zik abban, hogy apja őt oly vallásban nevelte, mellyet maga nem követ? 
de hiszen nem valamely pogány, Török, vagy Hindu vallásban, hanem 
egy olyan religióban nevelte őket, mellyet ennek édesannya is követ, 
nincs is a vallásbeli neveltetésre nézve a gyermeknek más jusa, az atyá
nak más kötelessége, hanem hogy a gyermek oly vallásban neveltessék, 
melyben vég czélját elérheti, a minőnek a Catholica hitet az Evangelicu- 
sok is elösmerik. Ezen észrevéttel különben is, még azon atyákat is 
illeti, kik reversalis nélkül catholica hitben akarnák gyermekeiket ne
velni, — s így végre az ily gyermeknek még az ellen is lehetne panasza 
miért vett el apja Catholica leányt? Ha nem látnám a múltra ki adott 
reversalisok eltörlésének szomorú következéseit főkép a Catholica 
anyákra nézve, kik férjhez menetelükben a reversalist feltétlenül tet
ték, s igy annak eltörlésével lelkiösméretök csendessége, s házassági 
életök nyugalma veszedelméztetik, minthogy a reversalisok hitem ága- 
zatjait nem érdeklik, egy szót sem szóllanék. A Komáromi követ javal
latát azért nem tarthatom elfogadhatónak, mivel igy a már kiadott re
versalisok törvényesek is lennének, és törvénvtelenek is, a Catholicus 
anyának sérelme pedig igy is megmaradna. Elösmerem én hogy a rever- 
salisokból volt eddig a Catholicismusnak némi numericus nyeresége, 
azonban a jövendőre való eltörlésből semmi vesztesége sem lesz. mert 
az oly protestáns, ki eddig igen oltson az az csupa reversalis mellet Ca
tholica személyei egvbckeltetett, most már a reversalisok mint törvény
telen kötelező levelek, cursusbol kitétetődvén, kénytelen lesz vagy szán
dékáról lemondani, vagy megtérni, — én pedig Egyházam ily szaporo
dását teljességgel nem óhajthatom, mert az ily buzgóság szint oly köny- 
nyen elhamvad, mint az indulat, melly azt szülte. Ha pedig szándékáról 
le mondani lesz kéntelen, bizonyai nem fogja megköszönni azon tör
vényt, melly őt reméltet boldogságában akadályoztatta, természetes és 
tulajdon vallása elveiből folyó szabadságát korlátolja, s melly szerint 
tilalmas lesz néki azt házassága előtt néhány nappal ígérni, mit esketése 
után egy órával szabadon ígérhet, s első gyermeke születése után szaba
don teljesíthet. A törvény azon rendeléséből: ne mixtis matrimoniis 
impedimenta ponantur10 vett ellenvetésre az felelem hogy az esket és

H Szedésüket azonban a pápai kúria már nem tette kötelezővé, XIV. Bene
dek ho land-belga declaratioja ugyanis, amely szerint a tridenti forma nékü l 
megkötött vegyes házasságok is érvényesek. 1765 óta kiterjedt Borosz óra, 1774 
óta Culmra, 1793 óta Clevere, a kölni érsekség területén 1830 óta, Bajorországban 
pedig 1832 óta a plébános reverzális nélkül is elvégezhette az esketést. (V. ö. 
505. 1., 15. jegyzet.)

* Lipót belga király, előbb Szász-Koburg herceg, 1832. aug. 9-én Lajos Fülöp 
francia király leányával, Lujzával kötött házasságot.

10 1791, évi 26. te. 15. §.
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megtagadásával kicsikart reversalis úgy is sikereden, egyébiránt az Egri 
megyében ezeret haladott vegyes házasságok közül, reversalis mellet 
csak mintegy hetven köttetett, pedig a ki ösmeri azon nagy moralis bé- 
folyást, mellyel a hívek közt a Clerus bir, elhiheti, hogy ha a Clerus csak 
némü némükép is erőlködnék a vegyes házasságok erőszakoltatásában, 
az említett házasságok száma két százat is tenne. — Legfőbb ellenvetés 
hogy meghagyatván múltra nézve a reversalisok, akadhat olyan zelóta plé
bános, ki a régi archívumokat hányogatván, némelly protestáns famí
liák nyugalmát felháborítaná, mivel ennek vagy amannak nagy attya száz 
s több évek előtt magáról reversalist adott. Úgy de az ilyes um nem 
roborált reversalisokat már az 1817-ki 16-ik Májusi resolutio is siker
teleneknek jelenti,11 a fő RR pedig szintén megegyeztek hogy ha valaki 
18 éves korig törvény ellenére is valamely religióban neveltetett, őt 
többé háborgatni semmi szin alatt se lehessen. — Egyébiránt némelly 
követ urakkal a múlt idők szomorú emlékezetét felfrissíteni én nem aka
rom. Én az üldözést bár melly féltől eredjen is az, egyaránt gyűlölöm, 
meg vallom azomban, hogy hazánkban a religio históriája mind a két 
részről vérrel van Írva. Mióta a napkeleti Császárok mélyebben eresz
kedtek a religio dolgába, mint az tudományok vagy kötelességök hozta 
volna magával, s a más vallásbeliek ellen büntető törvényeket is szab
tak, az ő Codexekből merítvén törvényeit csak nem minden napnyugati 
nemzet, az üldözés csak nem egész Európában a Jus publicum egy részét 
tette. Magokévá tették ezen elvet a protestáns kormányok is, ennek ne
vében égettetett meg Genfben Servetus, ennek nevében égettette VIII. 
Henrik úgy azokat, kik a Pápában hittek, mint a kik a Transsubstantiá- 
tióban nem hittek, mint ennek nevében öldöklötte az úgy nevezett Szűz 
királyné F.rsébet Angliában a Catholicusokat, s hozattattak mind azon 
borzasztó törvények, mellyek alatt Irland 300 évig nyögött!! Legszomo- 
rúb mind ezekben hogy minden felekezet azt vélé, hogy a másiknak ül
dözése által szolgálatot tesz az Istennek! Fájdalom, hazánkban sincs mit 
e részben egymás szemére vethessünk. Mert ha egy részről a Catholicu- 
sok a protestánsok ellen olykor menthetetlenül erőszakoskodtak, s a 
reformatio által szenvedett veszteség pótolására olykor a német kato
nákban is Apostolokat kerestek, más részről a ki bár csak a Catholicu- 
soknak az 1681-ki országgyűlésétől felterjesztett representatióját12 ol
vasta is, borzadással fog eltelni, s utálattal fogja szemeit azon időkről el
fordítani, mellvekben a religio örve alatt oly irtóztató kegyetlenségek 
követtettek el. Mióta protestáns atyánkfiái az 1606-ki békekötés által 
törvényes léteit kaptak, vallásbeli jusaik korlátolása, s elnyomattatások 
menthetetlenné lett. Megvallom azonban hogy az óta is mind a két félt 
gyakran a buzgóság mesze ragadta, hogy gyakran mind a két rész a re
ligio palástja alatt szemei előtt más czélt forgatott, s a Bécsi, és Linczi 
békekötés eléggé mutatja, hogy az Erdélyi Fejedelmek, midőn hit sor- 
sosik vallásbeli jusaik mellet fegyvert fogtak, tulajdon hasznaikról is 
csak igen bőven gondoskodtak. De bizzunk századunk felvilágosodásá
ban, hogy a kölcsönös szeretet mind inkább terjedvén ezen gyászos idők

11 Az utalás valószínűleg téves. A  helytartótanács „departarnentuin Aug. et 
Helv. conf. addictorum“ elnevezésű ügyosztályának iratai közt nem található ily 
dátumú rendelet a reverzálisokrót — A kancellária egyik május 16-i leirata 
(tons 212. nr. 2., 16.644. sz.) áttérésről rendelkezik, a helytartótanácson pedig pro
testáns vallásügyeket május 16-án nem referáltak tanácsülésben.)

12 (Okolicsányi:) H i s t o r i a  d i p l o m a i i c a  d e  s t a t u  r e l i g i o n i s  e v u n g e l i c a e  in 
H u n g á r ia .  1710. Appendix. 163. s köv. 1.
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soha többé visza nem fognak térni. -— Ezen beszédre is többen feleltek, 
nevezetesen

Böthy úgy vélekedett: hogy maga azon paralella, melybe az emlí
tett franczia publicista a Jesuitákat helyhezteti, midőn őket egy vonatba 
tesz a maitresekkel, mutatja minő becset tulajdonított nekiek, — egyéb
iránt ha csak ugyan kellene a kettő között választania, midőn itt egy 
Agnes Soreilt, egy Lavaliért lát,13 inkáb ezeknek tanácsát követné, mint 
a Paraguayi Missionariusokét.14 A „quod non prohibit permitfii“ okosko
dás pedig csak akkor állana, ha ezen természetes szabadságot mind a két 
fél egyiránt gyakorolhatná, — de kérdi, váljon ha ő gyermekeit protes
táns vallásban akarná neveltetni, ugyan megengednék e?

P rónay pontonként felel: 1. A possint szóra: hogy ő a 26-ik czikelvbe 
egy szót sem lát az országról, lát ellenben a gyermekek szabadságáról. 
2. Hogy a Catholica anyák fognak a reversalis eltörlésével érzékenyen 
bántódni. Úgy, de az anyai jusok, természet, hit, s positiva törvények 
szerint is egyenlők, ha a Papista férjnél lévő protestáns anyának nem 
fáj, hogy, gyermekei nem az ő vallását követik, a másik esetben sem fáj
hat, itt a viszony osság nagyon természetes. 3. Hogy a Clerus nem is 
avatkozik a vegyes házasságok akadályoztatásába. A szónok tud egy 
Pápai Brevét Bavariában 1830-ban, melíy egyenesen meg hagyja a Cle- 
rusnak, hogy csak ott szűnjék meg minden ki telhető erővel gátolni a 
vegyes házasságokat, a hol reversalisok adattak.15 4. Hogy viszonyos az 
üldöztetés, igaz, ez természet szabása, a hatás, visza hatást szül, de épp 
azon nagy föladás áll a törvényhozó hatalom előtt, hogy a vallás dog
máinak sértetlen hagyása mellet a politikus jusokat egyenlőségbe hely- 
heztetvén Hazánkra nézve minden kártékony hatást és viszahatást meg
szüntessen.

P alóczy : A z Egri Káptalan igen jeles és tudós követje beszédjére 
felelek, ön személyemre még dicsőségnek is tartván hogy egy általam 
oly igen tisztelt tudós férfiú méltóztatott opponensem lenni. Azt mondá 
tehát hogy én az Istenben boldogult Jesuita Szent atyákat sírjaikban 
háborgattam. In merito meg vallom leg kisebb akaratom sem volt őket 
sírjaikban háborgatni (nevetés) nem is háborgatom, mert félek, igen 
félek hogy felébrednének. (Nevetés!) Ha már meg holtak nyugodjanak 
csendesen. De meg kellett őket említenem s a nevelés tárgyában még 
egyszer megemlítem mert ha magok megholtak is, élnek princípiumaik 
mellyekkel oly sok kárt tettek a világnak, s az Ifjúság nevelésének, hogy 
ezekkel hamvaik a maradék élőt is felelettel tartoznak. Említést tett az 
Egri fő káptalan követje hogy a Catholicusokat is nyomorgatták a pro
testáns Fejedelmek, név szerint VIII. Henrik és a Szűz Ersébeth ki
rályné. Jól tudja azt a minden tudományokban igen jártos követ úr, 
hogy Angliában a Catholicusok nem dogmáik, hanem polgári nyugha
tatlankodásaik miatt nyomorgattattak. De én csak azt felelem, hogy

1:1 Soréi Ágnes (f  1450) VII. Károly francia király, Lavaliére Louise (f  1710) 
XIV. Lajos maitressee.

14 A jezsuiták theokratikus állama Paraguayban a XVIII. század közepén 
szűnt meg.

15 VIII. Pius pápa 1830. márc. 25-i brcvejével ( L i t t e r i s  a l t e r o  a b h i n c )  a kölni 
érsekség területén megengedte, hogy a katolikus plébános, ha a gyermekek neve
lésére vonatkozó minden intése eredménytelen maradna, a vegyes házasokat k i
hirdesse, az esketést a templomon kívül, minden ünnepélyes szertartást mellőzve, 
elvégezze, és a házasságot az anyakönyvben feljegyezze; hasonló rendelkezéseket 
tett Bajorországra vonatkozólag XVI. Gergely 1832. máj. 27-i enciklikájával.
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hiba hibát nem ment, s a mi túl a tengeren Angliában hiba lehetett, a 
száraz földön nálunk sem virtus az. Hallottam azt is hogy a protestánsok 
pártfogására fegyvert húzott erdélyi fejedelmek magános hasznok gya
rapításáról sem feledkeztek el. Ez nem áll. Bethlen Gábor volt azon 
fejedelmek között a legnevezetesseb, nem álhatott néki ellent 2ák Fer
dinand. Győzedelmes táborával Morva szélén állott ő, kezében volt a 
Posonyi vár, s ezzel a Magyar Korona. Gustav Adolph Svéd király át 
jött a tengeren a Német Országi protestánsok segítségére, s ö, kit előbb 
2-ik Ferdinand udvarában meg vetőleg csak Hó királynak neveztek, egy
más után futamtatta meg a Császári Generálokat — Tilly meg verette- 
tett, Pappenheim el esett,16 s Vallenstein serege is ősze töretett. Igaz, 
maga Gustav Adolph is elesett Lüczennél, de élt Oxenstirna, élt Torsten
sohn, nyomúltak ezek Morva felé. Bethlen velők könnyen egyesülhetett, 
s 2-ik Ferdinanden az utolsó csapást megtehette.17 Ö azonban békét kö
tött, a magyar királyságot, bár vele meg is volt kínálva, fel nem vál
lalta, s egy Koronát, melly eddig csupán egy Washington szemében nem 
volt csilloigó, el nem fogadott, s a melly néhány megyéket magának meg
tartott, leginkább azért cselekedte, hogy azoknak többnyire protestáns 
lakosait a boszúállásnak ki téve ne hagyja. — Végre mit a szerelem 
indulatjának erejéről, a két boldog szerelmesek egyesülésének boldog
ságáról, s arról is hallottam hogy reversalisok utján protestáns ifiak itt 
ott mi szép, mi gazdag feleséget kaphatnak, és igy a reversalisok mily 
ártatlanok mily hasznosak!! most is csak azt felelem: A vallás oly fel
séges vagyon és ereklye, mellyet a feleség allaturába nem vihet, a férj 
moringban nem adhat!!

E szerint adván ezen igen hoszasan vitatott kérdés nevezetesebb 
részeit, — még csak KoMi.óSYnak azon mondását jegyezzük meg, mely- 
lyet a főRR által felhívott számos resolutiókra felelvén említett, mond
ván: Hivatkoztunk resolutiora, s im falaink közé behoztuk a Trójai fa
lovat, de ezen fegyverek inkább csak zörögnek mint sértenek.

Következő pontban a RRnek azon javallata ellen hogy minden gyer
mek apja vallását kövesse, két ellenvetést hoztak fel a főRR: 1. Hogy 
a 26. czikkely változhatlan, 2. hogy a számosabb fél jusa megszoritaték. 
— Az elsőre

B öthy , K ölcsey  s C lauzál azokon felül, mellyek a változhatlanság 
tárgyában már több Ízben mondattak, azt felelék: hogy a 26. czikely 
czéljának kellene lenni az örökös béke feltartásának, azonban maga 
azon rendelés hogy a protestáns atyának vegyes házasságból nemzett 
leányai atyok vallását nem követhetik, egy részről elegendő ok a béke 
felháboritására, más részről pedig századokra előre mathematice kiszá
molt s a protestánsok ki irtására vezető calculus, s azért Siskovics sze
rint maga a békekötéseknek lelke u. m. az örökös béke kívánja hogy 
a testvér gyermekek különböző vallásban ne neveltessenek, különben 
nem örökös béke, hanem megszorítás, és békételenség eszközöltetnék, 
pedig valamint sehol sincs meg írva hogy a törvényhozó test azt, a mit 
a 26-ik czikkelvben igazságtalannak lát, a protestánsok javára ne javít
hassa, úgy kötelessége is mit a miveit század lelke szerint az igazság

10 A üitzeni csatában, 1632-ben ha'álosan megsebesült.
17 Oxensticrna ( f  1654) Gusztáv Adolf ha'ála után lett a svéd külpol'tika 

irányítója s így ő is. Torstenson pedig még inkább I. Rákóczi György kortársa. 
Valóban Torstenson szándékozott 1643-ban és 1645-ben a morva határon Rákóczi 
seregével egyesülni.
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kíván, megtenni. — A 2-ikra Bezerédy azt feleié, nem úgy áll a thesis, 
hogy a számosbb fél jusa megszoritatnék, hanem úgy hogy a gyengébb 
fél szabaditatik, az erősb fél nyomásától. — Siskovics pedig, hogy jus 
veszedelmeztetése csak ott, s akkor van midőn a természetben gyöke
rezett jus más hasznának alája vettetik.

Zmeskáll látván hogy collegája a reversalisok iránti kérdésben nem 
voxolt, minthogy haza menni készül, az egész izenetre nézve kinyilatkoz
tatja, s voxnak vétetni kéri, hogy ő minden pontra a RR első izenetje 
mellett marad.

A transitus kérdésében a főRR azt nyilatkoztatja ki, hogy ha a RR 
az eddigi oktatásnál, mellyet ők csak ugyan legszelídebb módnak tarta
nak, czélirányosabbat találnak, (fel tévén hogy az a korlátlan vakmerő 
áltmenetelnek mindenkor gátot vessen, s a 26-ik czik[kely] értelmével is 
megegyezzék) annak elfogadásától nem lesznek idegenek.

Erre Komlósy megjegvzé hogy a főRR, a Karokat és Rendeket tör
vényes sánczaik közül a síkra akarják kivonni, s oly viadalra kénsze- 
riteni, hol a visza lépés hátok megett elzárva legyen.

Egyébiránt azon okoskodásra hogy az átmenetei ellenkezik a dog
mával, megjegyeztetett hogy az 1608-ki sarkalatos rendszabás által meg 
volt a korlátlan transitus engedve, ha tehát akkor nem ellenkezett a 
dogmával, most sem ellenkezik, — hat heti oktatás után megengeütetni 
a Fő RR sem ellenzik s igy ha hat hét után nem ellenkezik a dogmával 
hat hét előtt sem, — egyébiránt in idaea minden vallás dogmájával 
ellenkezésben van a kitérés, mert a ki más vallásra megy által, le mond 
előbbi vallásáról, és igy bizonnyára ellenkezőt tesz, mint a mit annak 
dogmája tart. Ez tehát nem argumentum.

A hat heti oktatásra nézve azt jegyzé meg A sztalos hogy a 2-ik 
Leopold tulajdon azon resolutiót18 küldötte meg az országgyűlésnek, 
mellyel későbben kormány hatalommal a hat heti oktatást létesítette. 
De azt akkoron néni csak hogy az ország rendei egves értelemmel, de 
még a Clerus is el nem fogadták. El nem fogadván tehát a hat heti okta
tást az országgyűlése, világos, hogy az oly intézet, melly az országren- 
deinek nyilván kijelentett akaratja ellen hozatott bé, s igy valóságos 
sérelem.

Egyébiránt a két tábla közötti alkudozások jövendőre alkalmasint 
azon sark körül foroandván, hogy a 26-ik czikely ezt rendeli: Cas"s tran
situs suae Mafiestajti referantur, kérdés tehát, hogy mikor? akitérés előtt, 
vagy után! s csak tudomás, vagy engedelem adás végett is? Megjegyez
zük hogy Komlósy a szavakhoz ragaszkodván, magát a törvényt is úgy 
érti hogy csak tudomás végett, mert casus transitus és igy a már meg
történt kitérés rendeltetik feljelentetni. Most azonban a RR nem ezen 
magvarázgatás, hanem az első izenet értelmében a mellet maradtak, 
hogy csak egyedül pro statu notitiae kellessék a kitérés eseteit fel
jelenteni.

A többségnek véleménye az elvre nézve mindenekben az első ize
net mellet maradván, a formalitásra nézve két felé oszlott. N ic z k y  (Vas) 
azt javallottá, hogy a kitérni szándékozó béadván folyamodását az illető 
törvényhatóságnak, ennek következésében a kirendelendő küldötség 15 
nap alatt kijöjjön, s ha előtte kitérni kívánó szabad akaratját kijelenti, 
bővebb megfontolásra még 15 napot rendeljen, ekkor pedig ha szándé

18 Az 1790. nov. 7-i val'ásügyi resolutiót 1. az 1790/1-i országgyűlés í r á s a i  
közt, 268. 1.
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kánál marad, minden továbi akadály nélkül mox ált mehessen. — B a lo g h  
ellenben a második 15 napot nem akarta elfogadni, s csupán azon egy 
módosításban egyezett meg hogy a mox szó értelme vóltakép kimagya- 
ráztassék, nehogy az bizontalan időkre terjedő halogatásra nyújthasson 
alkalmat —- s ő úgy kívánja magyaráztatni, hogy a 15 nap alatt ki
jövendő küldötség előtt áltmenni akaró szándékát kijelentvén, azon pil
lanatban minden további ellenzhetés, vagy gátlás nélkül átmehessen. 
Szavazás utján voxok többségével a Balogh értelme fogadtatott el.

Balogh még azt is indítványba hozá, hogy ezen vegyes küldötségek- 
ből az egyházi személyek kirekesztessenek. Ez iránt köz volt az értelem, 
hogy ez nem újság, addig sem vettek abban részt.

H ertelendy indítványt tett hogy a ki térni szándékozónak rendel
tessék bizonyos határ idő, melly alatt mind a két felekezet papja, szelí
den, felelet terhe alatt, s minden kénszerités nélkül őtet oktatni tartoz
zék. i— BőTHYnek azon megjegyzésére: szeretné tudni mi lenne azon 
tanításból, midőn két tanúit buzgó pap egy szegény egyszerű embert két 
oldalról elő vesznek? — ezen indítvány el mellőztetett.

Balogh, ki egyébiránt valamint az Urbarialis VIII-ik czikkelyt 4 sza
vakkal kívánta alkotni — t. i. Törvény előtt mindenki egyenlő,19 úgy itt 
is csak három szóból álló törvényt óhajtana igy: minden vallás szabad, 
de ezt el nem érhetvén, előbbi indítványain felül még a reciprocitást is 
indítványba hozza hogy t. i. egyenlő rendszabásoknak legyen az ált- 
menetel minden vallásra nézve kitéve. De a protestáns tagok egyes ér
telemmel azt nyilatkoztatták, hogy ha pápistává akar lenni a protes
táns, egy óráig se kívánják tartóztatni, sőt ezen tartóztatás a vallás sza
badságának elvével ellenkezik. — Siskovics pedig azt mondá: reciproci
tásnak ott van helye, hol hasonló jusrol, vagy szabadságról, nem pedig 
a hol megszorításról van szó. — Bőthy végre, hogy ha mindkét résznek 
nem adhat teljes szabadságot, legalább egyik résznek kíván adni, s a 
protestánsok sem igen köszönnék meg, ha azon szabadság helyett mely- 
lyet kérnek, megszorítást kapnának, — mire a reciprocitás, bár Bezkréhy 
azt felelte is hogy itt csak arról van szó hogy a lépésnek némi ünne
pélyesség adassék, nem pedig gát, és megszorítás tétessék, — el nem 
fogadtatott.

Lonovics: Leírván ez alkalommal minő rendszabásoknak van a Ca
tholica hitre való áttérés alája vetve, hozzá teszi hogy ha visza élések 
történtek, helybe hagyni nem lehet, s ezt az anyaszentegyház mindég 
kárhoztatta, valamint azoknak is szerfeletti buzgóságokat, kik körül 
járják a tengert hogy egy proselytát csináljanak. Néha tán mellesleges 
eszközök is használtattak, s meglehet hogy nem is siker nélkül, ezt vala
mint helyben nem hagyja, úgy egyes esetekben nem is kárhoztatja — 
tudják a RR hogy Idvezitőnk is először jól tartotta az embereket a pusz
tában, osztán úgy praedicált.

A többi pontokra nézve maradt szóról szóra nagy töbségel voxolás 
nélkül a legelső izenet értelme. — Az instructiók, s képviseleti helyzet 
tárgyában még néhány vonás következni fog. Junius 27, 28-án a küldöt- 
ségek dolgoztak, 28-án Desöffy felolvasta a vallás tárgyában költt 6-ik 
izenet javallatát — dictaturára bocsájtatott. Junius 29-én ünnep, 30-án 
vasárnapi szünet. — A küldötségek folyvást dolgoznak.20

,β V. ö. 470. i.
20 Egy bizottság Eötvös Ignác elnöklete alatt a sérelmek vizsgálatával fog

lalkozott, a kerületek által választott pedig az úrbéri törvényjavaslatot fordította 
magyarra. (Kölcsey, VII. k. 298. s köv. 1.)
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56.

a)
1833 június 22—26

A vallásos tárgyban a kerületi üléseken elhangzott viták további
ismertetése.

b)
1833 július 1, 2, 3 
Kerületi ülések.

Tárgy: A hatodik vallásos izenet szövegének megállapítása.

a)
Berekesztése a Junius utolsó napjaiban tartott kerületi ülésekben, hatod

ízben vitatott vallásos tárgynak.
Az oskolákbeli közös nevelés pontja iránt szóllott
Palóczv; Nem tudom hol vették a főRR azt, hogy a RCatholicus 

Ifiaknak protestáns oskolákban! neveltetése nem tilalmaztatik, s ha 
folyamodással kéretik, meg szokott engedtetni Én elannyira ellenzőt 
tudok, hogy még csak a privát tanításokat sem engedik meg. — Hazánk
nak egy néhai nagy fia* kit oly sok diétán koszorúzott meg az őtet tisz
telt haza, kétszer folyamodott hasztalan a H[elytartó] Tanácshoz, hogy 
fiait a magyar törvényre ifjúsága barátjával** privatim tanitathassa, ké
rése félrevettetett, bár magát arra is kötelezte hogy S[áros] Patakon 
a szép Characteréről és széles tudományáról azon vidéken köz tiszte
letben álló ottani RChatolicus még most is élő Plébános által fogja fiait 
a vallásra folyvást tanitatni. Sőt most már a Bánát megyékbeli nem 
egyesült óhitű ifiaknak philosophia, s törvény tanulás véget S[áros] 
Patakra 30 év óta gyakorlott járása is a kormány által kereken eltilta- 
tott, s bár a dolog representatio útján vitatás alatt van, de a tilalom 
visza húzva nincs. Egyébiránt a tárgy velejét illetőleg meg vallom hogy 
mióta küldőim különös kegyességéből ezen szent helyen szólhatni sze
rencsém vagyon, derültebb homlokkal soha sem szóllottam mint most, 
mert kivévén hogy a FőRR izenetének ezen pontjában sima tollal anyi 
mondatik, hogy a protestánsok nem oly biztos paedagogusok, kikre a 
RCatholicus ifiak neveltetését bátorsággal bízni lehetne,2 minden egyéb 
ezen pontban a protestánsokat nem érdekli, hanem a RCatholicus Szü
lőknek, s Ifiaknak ügye. i— Azt mondom tehát először is, nem áll azon

* A Barsi Balogh János, a mostaninak atyja.
** Kövy Professorra].1
1 Kövy Sándor (1763—1S29) 1793 óta Sárospatakon a magyar jog tanára. Előző

leg is mint ügyvéd perek vitele helyett inkább a protestáns főurak fiainak jogi 
oktatásával foglalkozott.

- A főrendek üzenete szerint katolikusok járhatnak protestáns iskolába, ha 
erre engedélyt kérnek. A bejelentésre azért van szükség, „mivel szorossabb kor
látok közé lévén a catholieusok tahitása véve, már az oskolai könyvek szerkezte- 
tése, úgy az e'é adatni szokott tudományok külömböző lélekkel való kimivelése is 
ezen figyelmet méltán megkívánja“. (Iratok. I. k. 246. 1.)
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okoskodás hogy ezen tárgyat már az 1825/7-ki országgyűlése is a Lite- 
rariium Operatumra halasztván,3 azt most oda is kelletik halasztani. 
Azért cselekedte azt az 1825-ki diaeta, mivel minden rendszeres mun
káknak még azon diaetán felvételét hitte, de az nem csak el maradt, sőt 
most is láthatjuk, hogy mikorra a Literariumra kerülend a sor, alkalma
sint az egész generatio kihal, pedig egy egész ivadék Ifiusága java nem 
csekély tekintetű dolog!

Nem csudálkozhanom eléggé hogy a főRR világosan, s diplomatice 
ki mondják azt, hogy a RCatholicus Ifiak neveltetését igen szűk korlá
tok közé kelleték szorítani, nehogy gondolkozásuk módja, s közöttök 
a lángeszek is messzére repülhessenek, — neveli álmélkodásomat, hogy 
mind e mellet is izenetjök végén ügyöket a köz vélemény, miveit világ, 
s a maradék megbirálására bocsájtani bátorkodnak. Vigyázzanak ma
gokra a főRR, mert a fel hivott ítélő székek, megkérlelhetlen bírák, s 
részszerint majd akkor itélendenek. midőn úgy mi, mint a főRR többé 
nem élünk, s ez életben tett hibáinkat meg nem igazíthatjuk. — Szeret
ném, hogy nem én, hanem egy Gibbon húzna parallellát, az eránt. mi 
az oka? hogy az elme, s gondolkozás szabadságára nézve a főRR által 
1833-ban ki mondott elveknél már a XIII-ik században sokkal liberáli
sabb elveket tanítottak a tudós Benedictinusok. Ezen jó szerzeteseknek 
nagy hálával adós a világ. Midőn a régi századokban nem csak a Ritte- 
rek, s Oligarchák váraiból, de a fejedelmek udvaraiból is számkivetve 
valának a széptudományok, a Benedictinusok Klastromjaik csendes 
falai között találtak azok biztos menedék helyet. Ök tartották meg a 
maradéknak ama minden aranynál drágább kincseket, a Görög s Római 
Classicusokat. A Clugny, Corveyi, Hirschaui, Monte casinói Klastro- 
mok voltak a tudósok lakhelyei. A Clugny klastrombán élt ama liberalis 
Benedictinus professor ki a XIII-ik században, emez arany betűkre 
méltó egy pár sort irta:

„Evolat — perlustrat avida veri mens
Lam suam naturam, quam summum Ens“ — De a M[éltósá]gos fő 

RR most nem ezt tanítják!!
Mi nehéz legyen a szűk nevelés káros béklyóiból érettebb korunk 

ban is kifejteni, magunkról tudhatjuk, de a tudósok munkáiból is észre 
vehetjük. Cartesius Epochát csinált a Phiiusophiában, s a nálánál is 
mélyebben gondolkozott Malebranche,4 s Irlandban a Gorki Püspök 
Berkeley5 főtudósok valának, de munkáikat olvasván, észrevesszük még 
is, mennyire küzdöttek, mennyire nem voltak üresek azon ifjúságok
ban beléjök csepegtetett előítéletektől, mellyek egy Locket, Newtont, 
Kantot ifjúságokban lekötve nem tartottanak. El múltak azon idők 
midőn az ifiuság egész nevelését kezekre kerített Jesuiták, de hogy igaz
ságos legyek, magok a protestánsok is oskoláiban azon maximát állí
tották fel: „Omnes scientiae, cum primis autem philosophia ancillare 
debent theologiae“. Nincs, és nem lehetett a rajtunk por szem halan
dókon könyörült egeknek becsesb ajándéka, mint a menyből leküldött 
keresztény vallás, — de jól meg kell attól a bár melly felekezet által is

3 Az 1825/7-i országgyűlés Jegyzőkönyve. II. k. 182. s köv. 1., írásai 162., 
183., 220.. 230. 1.

4 Descartes-ot Augustinus keresztény platonizmusával egészítette ki.
( t  1715.) _

5 Az „Értekezés az emberi ismeret alapelveiről“ szerzője (+ 1753) c oyne-i 
püspök volt
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itt e földön írott Theologiát különböztetni, mellyet oskolákban taní
tanak. Egy Protestáns tudós Philosophia professor* inauguralis beszédé
ben azt mondotta (és szavát szentül meg is tartotta) hogy a philosophiát 
igen is úgy fogja tanítani, hogy az szolgálója lesz a Theologiának de 
úgy, hogy a philosophia mint szolgálló, a Theologiának mint asszonyá
nak nem utánna megy, hanem a lámpást viszi előtte!!

Mind ezekhez képest, minthogy a szüléknek gyermekeik nevelhetés- 
beli jusa a természet könyvébe van Írva, ezen szülői privilegium magát 
a világ teremtése idejétől dátálja, s ama jus oly szent hogy annak gya
korlását semminemű Zoli és Mauth lineákkal feltartóztatni nem lehet, 
— én e részben is a Statusok első izenete mellett maradok.

P rónaV ezekhez azt adja: felelni kell azon ellenvetésére a főRR- 
nek, hogy a protestáns oskolákban a tudományok különböző lélekből 
miveltetnek. Nyilvánosak az examenek, itt Posonban is kiki meggyő
ződhetik, oly lélekkel miveltetnek e, melly a Status czéljával ellenkez
nék? —■ Egyébiránt is ha protestáns atya papista oskolában neveltet
heti gyermekeit, meg nem foghatni, mi törvény szerint lehet a viszo- 
nyosságot. eltiltatni. — De végtére kedves maximájok a főRRnek, hogy 
mit a törvény nem tilt, azt tenni szabad, már pedig nincs törvény 
melly tiltaná, hogy Catholicus ifiu protestáns oskolákban nem nevel
tethetik.

Úgy ezen .mint a reeopulatiót tárgyazta pontra nézve a RR ösze- 
hangzó felkiáltás által, előbbi értelmük mellet maradnak.

A következett pontra nézve, melly vegyes házasságoknak asztaltól 
s ágytol örökre lett elválasztása esetében, a protestáns félnek más 
házasságra léphetést enged, ,

A ndrássy (Esztergom) azt mondá, hogy itt az iránt támad aggoda
lom, hogy ez dogmába ütközik, ezen kétséget a catholicusok magok 
között el nem oszlathatják, van az Anyaszcntegyháznak főpapja, szük
ség, hogy valamint Saxoniában, úgy itt is minden ilyes dogma kérdése 
concordatum által határoztassék el.7

Bö t iiy : Hát hová lesz az Apostolicus Rex?
B. P r é n y i: Lehetetlen megnyugodnom hogy törvényhozói független 

hatalmunkba még egy idegen hatalomnak is befolyása legyen. Inkább 
azt mondom Mátyás királlyal: Nőssé autem debet pontifex, Nos Cru
cem duplicatum potius triplicaturos s a t.8

L onovics: A Concordatumra nézve szintén meg nem egyezhet 
Andrássyval. A Pápa nem ura a dogmának, hanem csak az egyház 
feje, s nem a dogma, hanem csak a Fejedelem jusa circa sacra lehet a 
concordatum tárgya, mi után pedig a házasság kötele dogma szerint 
feloldozhatlan, ezzel még a Pápa sem dispensálhat. Egyébiránt a rever- 
salisokat ezért mondják a RR törvénytelennek, mivel nincs bennök 
viszonyosság, hogy lehet tehát az elválásra nézve olyas törvényt hozni,

* Rozgonyi Sárospatakon.®
0 Rozgonyi József (f 1823) 1797-ben lett a filozófia professzora a sáros

pataki főiskolán.
7 A XIX. sz. első felében a római kúria több német állammal kötött kon

kordátumot, Szászországgal azonban nem. Az em'ített konkordátumok azonban 
más kérdésekről szólnak, mint a felszólalásból gondolni lehetne.

R A kettős keresztnek hármassá változtatásáról szóló fenyegetést Mátyásnak 
a bíbornoki collegiumhoz intézett 1480-i levele tartalmazza. (Fraknói V.: Mátyás 
király levelei. Budapest, 1895. II. k. 47. 1.)
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mely csak egyik félnek ád szabadságot, a másikat ellenben megszo
rítja? Semmi sem lesz alkalmatos!) a vegyes házasságokat gátolni, mint 
ezen rendelés, — ő nem is hiszi hogy csak egy pápista leány is akad
jon, ki oly kötésre álljon, mely ötét örökre leköti, férjét pedig csak 
•addig, mig indulatja készteti, k— Erre

J ákmy (k i egyébiránt előbb egy pontban azt kívánta hogy a Catho
licus Clerus a protestánsok dolgaibani minden béfolyásbol ki zárassék) 
azt feleli, hogy itt nincs czélban oly törvényt hozni, mely a Papista fél 
szabadságát megszorítsa, ezen megszorítást reá nézve vallása szülte, 
s nem ezen törvény, mely csak azt biztosítja hogy a protestáns fél 
élhessen azon szabadsággal, mellyet néki vallása enged.

ŐiSKOvics pedig a főRRnek ellenvetéseit, t. i., hogy a bíróság meg 
győződése elleni ítélet hozására nem kénszeritethetik, sem az ítélet 
a bíró értelmén túl ki nem terjeszthetik, akép czáfolja: hogy a biró 
nem annyira ön meggyőződését, mint a kérdéses eset bizonyítására fel
hozott próbákat, s azoknak a törvény szabásaira alkalmaztatását köteles 
szem előtt tartani, a kiterjesztés pedig nem lesz önkényes, mihelyt tör
vény fogja parancsolni. A felek kötelezései közötti egyenlőségtől vett 
okoskodásra végre azt feleli: hogy ő az egyenlőséget abban keresi, 
hogy minden vallásnak elvei egyiránt tiszteltessenek.

Ez iránt is meg maradván az előbbi végzés, — Horváth Országra 
nézve leginkább R ohonczy fejté ki a tárgyat, hogy t. i. már 1830-ban 
a főRR e tárgyban oly választ adtak, mellyből a szeretet tündöklött 
s csak azért kívánták ezen diétára halasztani, mivel úgy vélték hogy 
becséből vesztene a rendelés, ha diéta végén rögtön, Horvát Ország 
kihalgatása nélkül eldöntetnék.9 Okát keresvén annak, hogy miért 
ragaszkodik most a Clerus oly erősen a 26-ik czikelyhez, melynek alko
tását ellenmondással illette, azt ott találja, hogy látván a felvilágoso
dott század továbra irányzatát, non plus ultrát kíván felállítani. A Hor
váth Országi municipalitást biztositó törvény későbbi mint a pacifica- 
tiók, s kérdi lehet e ezeknek ellenére municipalis kiváltságot engedni? 
vagy megfér a társaságos és polgári viszonyossággal, hogy a magyarok 
kevesb jusal bírjanak Horváthországban, mint viszont. Vagy erősebb 
korlátnak vannak e a protestánsok alája vetve, mint a miilyenek vol 
tak a nem egyesült ó hitüekre nézve azon korlátok, mellyeket az ezek
nek polgári jusokat engedő törvény lerontott ama kifejezésével: sublatis 
quibusvis in contrarium latis legibus.10 — Végre az 1630 : 32. törvényre 
hivatkozva11 emlékezteti Horvát országot, hogy valamint a Banális autho- 
ritás helyre állítását a pacification épült Ferdinandeum Diploma VII. 
pontjának12 köszöni, úgy itt is emelkedjék fel magasb érzésre s fontolja 
meg. hogy: vis unita fortior.

Busán kinyilatkoztatja hogy kezei kötve lévén, ezen felhívásnak 
meg nem felelhet. — · L o n o v ic s  pedig a Clerusnak 1791-ki protestatiójára 
nézve azt feleli, hogy protestált, mivel azt hitte, és méltán hogy a 26-ik 
czikely némelyekben a pacificatiokon túl terjed, egyébiránt küzdeni 
valamely törvény ellen mig megihozatik, s engedelmeskedni ha meg
hozatott, a jó polgár kötelességével igen öszefér.

9 A főrendek válasza: az 1830-i országgyűlés írásai, 510. 1.
1,1 1791. évi 27. te.: sublatis in contrarium sancitis legibus.
11 Az utalás téves. „De banali authoritate in integram restituenda“ a 25. 

articulus szól.
1622. évi 2. te. 7. conditio.
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A talált gyermekeknek neveltetésök iránt is philantropiai szem
pontból annyival inkáb az előbbi végzés mellet maradván a RR, mivel 
országos ülésben több jurisdictiók már a zsidóknak is polgári jusokat 
adatni kívántak,13 — következők végre a főRendek izenetének végső 
pontja, mellvben kijelentik, „hogy alkotványunk elvei szerint az egész 
ország csak az országosan egybegyült négy Rendek által ábrázoltatván, 
az ország köz kívánságának csak azt lehet állítani, a mi ezen országos 
gyülekezetek által kijelentetik, s így a mit a RR a képviselői helyheztetés, 
ország köz kívánsága, és törvény hatóságok utasításai eránt említenek, 
a főRR mindazoknak az említett alkotmánybeli elveken túlható értel
met soha sem engedhetnek, hanem vélekedésüket, s határozásaikat 
valamint addig, úgy jövendőben is csak a hazai alkotmány tiszta értel
méhez fogják alkalmaztatni, s ily biztos utat követvén ügyöket nyú- 
gottan akár a Fejedelem, akár az egész miveit világ, a Haza, a köz véle
mény és a legkésőbb maradék megbirálására bocsájtják.“

Erre nézve ily formán szóllott
B a lo g h : A főRR rósz néven veszik, hogy a RR ez ügybeli határo

zásaikat a nemzet köz akarattyának állítják, — de könnyű a felelet, 
kétséget nem szenved, hogy az initiativa jusa a Rendeknél van, s a mit 
a RR initiálnak, azt vagy utasitásikbol, vagy a megyékben uralkodó 
szellemhez alkalmazott meggyőződésükből merítik, és igy a melly 
Rend initial, az a Nemzet köz akaratját is jelenti ki, annyival inkáb: 
mivel magok a főRR s a velünk most annyira ellenkező Egyházi Rend 
is, a képviselők választásában, s utasítások adásában nem csekély 
befolyással vannak.

Hajdan a törvényhozó hatalom tagjai fejenként jelentek meg az 
országgyűlésén, s a voxok fejenként számitattak, később tehát midőn 
a nemesség szaporodása miatt sem a Rákos mezején, sem három Hársfa 
alatt nem lehetvén többé gyűlést tartani, ez palotákba szoritatott s a 
nemesség magának , képviselőket választott, nem lehetett az ország 
szándéka hogy egyes mágnásnak annyi voxa legyen, mint néhánv ezer 
nemességü vármegyének, e szerint számolva könnyű áltlátni, hol van, 
az országunk egyik igen tudákos nagyja szerint két teremben is csak 
egy táblát képző országrendeinek többsége, — s lehetetlen lévén a 
fejenként egyesülés, a többség jelenti ki az ország kívánságát, — és 
igy a mit a RR e tárgvban kívánnak, a nemzet köz kívánsága.

Hogy a felségnek bizonyos korlátok közé szorított vétója legyen, 
azt a királyi székek fenmaradására kigondolt szükséges political mes
terfogásnak lenni elösmerem, de hogy néhány mágnás, és püspök az 
ország köz kívánságát akadályoztassa, ezt oly veszélyes oligarchiának 
látom, hogy nem csak mint magyar, édes hazámból, de cosmopoliticai 
nézetből az egész világból gyökeressen kiirtani szeretném. Én részem
ről a Haza kívánsága elleni törekedést, az oligarchia után való kapko
dást, a hazához tartozó hűséggel öszeegyeztetni nem tudom.

Igaz lévén hogy Nemzetünk· az országosan egybegyült 4 Rendek 
által ábrázoltatik, tekintsük meg ezen 4 Rendeknek e jelen tárgybeli 
állását: Az Egyházi Rend a 26-ik czikely fölötti értekezésben, vóltakép 
voxal sem bírhatna, — ellertmondása mellet is meg lehetett azon tör- 11

11 Az április 11-i országos ülésben Császár, Temes követe kívánta a türelmi 
adó eltörlését és a zsidók egyenjogúsítását (297. 1.); a június 11-i országos ülés
ben pedig Dubraviczky, Pest megve követe emelt szót a zsidók érdekében. 
(456. 1.)
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vény czikelyt alkotni, annyival inkáb meg lehet tehát az annak elle
nére be csúszott visza éléseket orvosolni, vagy azt a haza boldogsága 
kivánati szerint némely részben meg is változtatni. A mi a mágnásokat 
illeti, diaetánk coordinálva nem lévén, megvallom igazán nem tudnám 
azon idomzatot feltalálni, mellv szerint a mágnások voxait ősze szá- 
ínitni lehetne. Egy regalista mágnásnak, ki értelmi tehetségben akár 
melyik ország nagyjával meg mérkőzhetik, annyi voxa legyen e, mint 
egy ország nagyjának? mind ez zavarban van, de annyi bizonyos, hogyha 
minden mágnás fejenként voxolna, a többség úgy hiszem a RR kíván
ságával egyesülne. Csak azon egyet lehet sajnállani, a mit ez alkalom
mal el nem halgathatok, hogy az egész Haza által igen tisztelt ama 
Mágnás Urak, kik eleintén a tárgy iránt oly nagy, s lelkes részvéttel 
valának, most már nem tudom mi okon? a tanácskozásokból magokat 
majdan egészen visza vonták. A Vármegyék követeiről szóllanom nem 
szükség, ha valahol, e tárgyban mutatta ki magát az itt oly fényesen 
tündökölhető moralis erő, itt a nevezetes többség annyi próbák és 
kisértések után is álhatatosan megmaradott s méltán reméllem hogy 
meg is marad. Végre a királyi városokat a mi illeti, a mint egy részről 
lehet sajnállani, hogy diétánk, coordinálva nem lévén, oly sok jeles, 
s az értelmi tehetségben naponként inkáb nevekcdő polgártár
saink voksa tisztában nincsen, a miért is ők méltán el keseredvén a 
tanácskozásokban! részvéttől magokat szerényen viszatartóztatják, úgy 
más részről éppen az említett értelmiség nevekedése cngemet azon 
hiedelemmel biztat, hogy a vallás tárgyában, és mind azokban, mellyek 
ugyan csak az értelmi kifejlésnek következményei, félre tévén min
den mellékes tekintetet, meggyőzvén minden bár szívókét méltán 
gyötrő érzclgést, velünk barátságosan kezet fogpak. — Ez lévén az 
országos Rendek állása, lehet e kételkedni, hogy a vallásbeli sérelmek 
felterjesztése a töbség, s igy a nemzet köz akarattya légyen?

A FőRR ügyöket a Fejedelem, miveit világ, Haza, köz vélemény, 
s a késő maradék megbirálására bocsájtiák. de talán mielőtt ezek által 
végső ítélet hozattatnék, jobb lenne velünk e dubio litis eventu meg
egyezni. Hivatkoznak a fejedelem megbirálására; s még is a felterjesz
tést akadályoztatják és igy a mi eránt reá hivatkoznak, azt megbirá
lására bocsájtani nem akarják. A miveit világot a mi illeti, meg val
lom félek, vagy is inkáb örülök, hogy ezen bíró előtt a főRR ügye in 
merito egészen condescendál. A Júliusi Franczia revolutio, s más poli
tical fejlemények után, megszűnvén a vérengző kardcsörgések, a prin
cípiumok egymás ellen háborút indítottak, a liberalismus küzd az abso- 
lutismus ellen, s a miveit világ is e szerint két felé szakad. Ha az abso- 
lutismust pártoló miveit világra hivatkoznak, ettől kedvező ítéletet 
nyerhetnek: de ha a liberalismus bíróságára hivatkoznak, félek a nem 
kedvező ítéleten felül, még a per kölcségeiben, és in intermedio tem
pore perceptis fructibus is lemarasztatnak. — A nyereség reménye cse
kély, a veszteség félelme nagy — jobb volna kegyesebb bíróra hivat
kozni. A Haza ítéletére való hivatkozást azon korlátlan bölcseséggel. 
mellyel mi utasításunk által le bilincselve lévén nem, de ők bízvást 
élhetnek megegyeztem nem tudom, >— már megmutattam, hogy kíván
ságunk a haza köz kívánsága, ez tehát részünkre interessatus bíró, mely 
őket már előre kárhoztatja. A köz véleményre való hivatkozás nagy 
bátorság, s annyit tesz mint magát az ellenség nagy lelküségére bízni!! 
de gondolják meg a főRR, hogy a közvélemény nem nagy lelkű, hanem 
igaz bíró, mely magát sem fény, sem méltóság, sem hivatal, sem kereszt
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által megvesztegettetni nem engedi, s ha ezt jól meggondolják, talán 
veszteni fognak bátorságukból. Végre mit fog ítélni a maradék? azt a 
jövendő fogja meg mutatni s az, mellyik lesz győztes ama két princí
piumok közül, és az, váljon a főRR maradéki követni fogják e attvok 
példáját, végtére az, kit halgat meg az ég, azt e ki minden embert úgy 
ezen mint a más világon boldognak lenni kiván, vagy azt ki ön szeren
cséjének teljes mértékben magát elbizván, mások boldogságáról el 
felejtkezik. — Én előbbi elveinknél maradok.

K ölcsev d ip lom atica i fe j te g e té ss e l m agyarázván  a h azán k b eli tö r 
v én y h o zá s  ty p u sá t s  h o g y  a n em es m id őn  k ö v e te t  k ü ld ö tt m aga h e ly e tt , 
előbb  g y a k o r lo tt sz e m é ly e s  voxán ak  co n stitu tio n a lis  ju sáro l le  nem  
m on d ott; ezen  ad atok n ak  n yom áb an  az u ta s ítá so k a t n em  m ásnak  m in t  
a sz e m é ly e s  v o x o lá s  surrogatum ának  tek in ti. —  Így

N iczky János is nem ösmér törvényt, melly innen a nemeseket 
eltiltaná, de olyat ösmér, mely szegénsége miatt fel oldozza a szemé 
lyes jelenlét terhétől. Már Verbőczy is meg Írja hogy törvény csak az, 
mire a populus azt mondja hogy piacet,14 s valamint Verbőczyben, úgy 
az 1608-ki 1. czikelyben is bár ekkor már követeket küldött a nemes
ség, ezen populus ezen Status Regni, nem úgy magyaráztatik hogy 
Praelati Barones et Nobilium repraesentantes hanem igy: Nobiles,14 15 
Azomban ezen elveket röviden megérintetni kívánja ugyan, de azoknak 
jus publicumi bő feszegetésébe ez úttal ereszkedni nem akar.

Böthy: Azt tartja, darázs fészekbe szúrták kezöket hivatkozásaik
kal a főRR, a mi reájok nézve kedves fordúlatot nem vehet. 14 püspök, 
és 14 fő ispán az, kik a nemzet köz akaratját hátráltatják. Bihar utasí
tásba adta hogy meg kell a főRR tábláját szüntetni, a Szónok járatlan 
lévén meg nem foghatta, mi alap indíthatta küldőit a fen álló szerkezet 
megrenditésére, de későb megjelenvén itt, maga tapasztalta azon 
tömérdek akadályt, mellyet a főRR táblája a nemzeti jusok gyakor
lásának, a köz jó előmozdításának ellene feszit, s reménli, ezen aka
dályok tapasztalása indítani fogja a Karokat és RRket, hogy annak 
idejében segítségről gondoskodjanak. A főRR a közvélemény, és libe- 
ralitás ellen keltek harezra, — nagy merézség! A mostani század 
Prometheusa, a ki St. Helénán adá ki lelkét, meg vallá, hogy nem a 
Sz[ent] Szövetség fegyverei, nem a muszka hideg, hanem a köz véle
mény hatalma tépte le fejéről a koronát. Ha ezen példátlan nagyságú 
hős is alája vettetve érezte magát a köz véleménynek, ezen harezbol 
a főRR bizonnyal diadalmasan ki nem léphetnek.

P ázmándy: Azon általános mondásra, hogy a 4 Status ábrázolja a 
nemzetet, szintén szükségesnek tartja a feleletet, nehogy innen Curiatus 
voxokat következtessenek egy egy Statusra. A főRR táblája magán 
kívül senkit sem ábrázol, s constitutiónk szerint nem egyéb, mint a 
meditatiónak egy stádiuma. A követnek ellenben annyi szava, annyi 
kívánsága van, a mennyi küldőinek, ez a voxok nyomosságának baro- 
metruma.

B. P kényi: Ha nem szégyenelnék meg vallani a főRR, h o g y  több 
jusok nincs, mint a legszegényebb nemesnek, sokkal nagyob dicsőségben 
feljebb-valóknak képzelik. Nem tartozik ugyan ide, jó volna e ha azok

14 Hármaskönyv. II. rész. 4. cím. 3. §.
16 Regni Hungáriáé status et ordines ex quatuor conditionis regnicolis, 

nempe praelatis, baronibus seu magnatibus, nobilibus et liberis civitatibus constent. 
(1608. koronázás utáni 1. te. 2. §.)
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ábrázolnák az országot, kik a kormány által választatnak, s igy a kor
mány emberei, az sem tartozik ide, megelégedne e az ország azoknak 
képviseletével, kik bizodalmát nem bírják, s nem is bírhatják; de az 
csak ugyan ide tartozik hogy mig constitutiónk igy áll, a mint áll, annak 
a nemesség talpköve, ennek sorában pedig a leghatalmasb, és legszegé- 
nyeb jusai közt különbség nincs.

B ezekédy: Én azt tartom, akár a köz kívánság kifejlődésének, akár 
kifejeztetésének biztosítását tekintsük, representativ rendszerben jó, 
czélirányos, és tanácsosb országgyűlési utasításokkal ruházni fel a kép
viselőket; azt tartom továbbá hogy hol a megveheli, vagy is depar- 
tamentalis alkotvány oly kifejlődésre jutott, mint a melly Magyar 
országban' divatoz, s a milyre más Nemzetek törekesznek, ott a dolog 
természetében fekszik, hogy a választók gyűlései, mellyek mindenféle 
köz dolgokról végeznek, ország gyűlési követjeiknek utasításokat is 
adjanak, azt tartom végre hogy az oly nemzet, mellynél departamcn- 
talis rendszer ,s ennek következésében a kötelező instructiók is diva
toznak, caeteris paribus a representativ Systema tökéletesedésének fel
sőbb lépcsőjén áll, mint más. — Akár hogv gondolkodjék azonban 
mindezekről valaki, anyi bizonyos hogy nálunk most az országgyűlési 
utasítások kötelező erővel adatnak, s bírnak, erre argumentumok nem 
kellenek. De azt örömmel szemlélem, hogy a főRR a köz kívánságról 
szóiknak, s a haza köz véleményét hívják fel bírónak. Szükség azonban 
meg vizsgálni, mikép nyilatkozik a köz kívánság? Váljon divatoz e 
hazánkban a sajtó, úgy hogy a köz kívánság megállapodását eszközölné 
s kifejezné? tetleg valóban nem. Vannak e népgyüléseink, mint ama 
hatalmas szigetben? — nincsenek, mi van tehát? egyetlen egy módja 
van hazánkban a köz vélemény nyilatkozásának, úgy mint: a törvény 
hatóságok utasításai. Ezekben vonul össze az egész publicitás, és köz 
szózat hatalma, melly a dolog természete szerint a nép azon osztályai
nak ügyét is fel fogja, mellyek közvetlen befolyással nem bírnak, és 
igy ezekben minden érdek habár némely részben csak közvetve, s töb- 
féle öszekapcsoltatás, és viszonhatás szerint is erősben, gyengébben, 
csak ugyan representáltatik. Ezt hozza magával a publicitás termé
szete, melly mint a világosság közre terjed, de példák is bizonyítják, 
ha tehát a törvény hozó méltán figyelmez a köz kívánságra, ez pedig 
hazánk körülményei szerint csak a törvény hatóságok utasításaiban 
nyilatkozhatik, lehet bizodalmunk hogy a fen forgó tárgyban mellv 
mellet a köz kívánságon kívül, a legerősb okok is állanak, a főRR 
elfogadják, a mire őket kérjük, s jó Fejedelmünk is bölcsessége szerint 
attól helyben hagyását megtagadni nem fogja.

Deák: Emlékezetbe hozza hogy a RR már 1827-ben is midőn az 
adóról volt szó, ki mondották, hogy ők a közvéleménynek tolmácsai. 
Egyébiránt szomorú helyzetben volna a közkivánság, ha azt oly tábla 
jelentené ki, melly még számjára nézve sem bizonyos, s naponként vál
tozik, most nevezetesen kisebb felénél, mint lennie kellene, és sokkal 
kisebb mint diéta elején volt, ebből az következnék, hogy vagy azon 
mindég jelenlévő néhány személyekre szorúl a közvélemény, vagy a 
szerint változik, a mint a tagoknak száma változik.

R oiionczy: A FőRR jelen izenetében, midőn azt mondják, hogy a 
K és RR állításainak az alkotványos elveken túl ható értelmet „nem 
engedhetnek“, következését látja azon veto elvének, mellyet 1827-ben 
az utolsó előtti elegyes ülésben felállítottak, s mellyet akkoron leg-
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inkább a Trenchini követ (Marczibányi) erős hazafi lélekkel megtáma
dott. Ez ben foglaltatik a jegyző könyvben,16 hasonló feleletet lát most 
szükségesnek, valamint annak is megírását, hogy a Statusok egyet
értésre szóllitják fel a főRRket, de tőlök függésben nincsenek, s azt 
egyátaljában el nem ösmerik, hogy a FőRR valamit „megengedhessenek“.

Szóllottak még az előadottakkal hasonló értelemben Dubraviczky 
(mint már a reversalisok tárgyában magát az utasítások iránt kifejezte), 
Dókus, Marczibányi, Clauzál, Prónay, Szalopek — különösen Marczi
bányi és Prónay az istructiók iránt nem kívánnak szóllani, mert a mi 
e tárgyban a másik táblán mondatott, bár ki mondta légyen is, csak 
magános vélemény gyanánt mondotta, naplókönyvben nem foglaltatik, 
diplomáiké a RR előtt tudva nincs, és igy feleletet sem kíván. — Abban 
azomban minnyájan megegyeztek, hogy az itt fejtegetett tekintetekből 
felelni kell ugyan, de mélyen nem kell a juris publici kérdések fesze- 
getésébe ereszkedni. — És ez lön a határozás, melynek következésében 
Dcsöffy fel tévén s Junius 2S-án dictaturára bocsájtatás végett fel
olvasván a vallás tárgybeli 6-ik izenetet,17 18 * — a 29-ki és 30-ki szünet után

b )

Julius l-ő, 2-ik és 3-ik napjain Bencsik, és Moncsko előlülésök alatt 
meg rostáltatott, a 3 leveleimben1** közlőit elvek szerint, részletes argu- 
mentatiókkal készült, s ennél fogva hoszabra terjedőit izenet. — 
Stylus és szavak feletti vitatások újat nem, érdekest pedig keveset 
nyújthatnának, kivált módunkban nem lévén levelezés utján az izenetet 
közleni, mellynek szavai felett folyt a tanácskozás. — Horvát Országra 
nézve R ohonczv javallott egy bizonyos szer.keztetést, a mely' el is 
fogadtatott, a végső publicistái kérdésre nézve pedig B ezerédy a köz 
kívánság mikép nyilatkozása iránt mondott fentebbi beszédje elvei 
szerint szintén szerkeztetést hozván javallatba, a végső pont azokból, 
mellyeket a jegyző feltett, s Bezerédy, és ismét Pázmándy is javal
lottak, ősze szerkeztetett.

A Horvát Országot illető pont tárgyában a vitatások némileg a 
tárgy érdemére is visza mentek, i— s ez alkalommal igy szóllott a több 
heti távol lét után visza érkezett

B ernAt h : Én minden törvényt, a mennyiben jó, tisztelek becsülök, 
a mennyiben rósz, mint törvényhozó se tisztelem se becsülöm, sőt 
eltörleni kívánom, igy' vagyok az 1791 : 26. törvényei is, a mennyiben 
rósz. Eleje az örökös béke alapítását Ígéri, s a 14-ik §-ban criminalis 
törvényé változik, expatriatiót rendel,1" s engem expatriál azon hazából, 
mellyet őseim vérrel szereztek, s mely velem egyenlő jusal élt. Ez a 
törvény gonosz a maga fundamentomában, ez meg nem állhat, el kell 
törülni.

A végső pont rostállása alkalmával juris publici vitatások kelet
keztek, — oly formán szóllott a szerkeztetés, mintha az együvé vett

16 A z  1825/7-i o rsz á g g y ű lé s  J e g y z ő k ö n y v e , V I. k . 505. s  k ö v . 1.
17 V é g ső  fo g a lm a z á sb a n : Iratok, I. k . 248. s k ö v . 1.
18 A z  53. sz á m  b ) p o n t já tó l  fo ly ta tó la g o s a n .
18 Az idézett pont szerint a protestánsok Dalmáciában, Horvátországban és 

Szlavóniában birtokot nem szerezhetnek, köz- vagy magánhivatalt nem viselhet
nek. Ősi ingatlanaikat azonban bírói úton visszakövetelhetik. Ezekre vonatkozó
lag, ha visszakerü'nek birtokukba, az uralkodó fenntartja magának kártalaní
tásukat.
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nemesség alkotná a nemzetet, s a köz kívánság csak a nemesség utasí
tásában nyilatkoznék. — Mire nézve K olf.da (Buda) és V ághy Sopron 
városa követei röviden, de velősen kifejtették, hogy a királyi városok 
követjei nem úgy s nem azért ülnek itt, mivel a kir. város egy moralis 
nemest teszen, hanem úgy mint a polgárságnak melly e typo constitu
tionis a 4-ik Statust képezi, representánsai, — igy a Jász, Kún, Hajdú 
követek sem a nemesség képviselői, sőt ezek még valamennyire a 4-ik 
renden is túl vágnak, mert ők se mágnást, se praelatust, se nemest nem 
representálnak, hanem representálják a független szabad földmivelő nép 
osztályt. — Némellyek, különösen P rényi a nemesség idaeája mellet 
harczolván

N agy igy vetett végett e vitatásoknak: Ezek nem ide valók: 
A diaeta rendbeszedésének idejére igen sok kérdések maradnak fel, 
ott majd az is kérdés lesz, váljon a főRR lehetnek e tagjai a törvény
hozó hatalmat gyakorló nemzeti gyűlésnek, s nem kell e a főRR táb
láját azzá tenni, a minek eredeti rendeltetése, s a repraesentatio Systema 
fejleménye szerint is lennie kell, t. i.: Senatus Regis, Verantwortliches 
Ministerium. Mit kell tenni a ezimzetes mágnásokkal, kiket törvényeink 
nem is bemernek — váljon megegyez e a nemzeti boldogság kivánati- 
val, s a század leikével, hogy egy oly város mint p. o. Pest, hol az 
intelligentiának, iparnak, nemzeti szorgalomnak, erőnek, annyi csirája 
létezik, egy nemesnek tekintessék. — Vannak törvényhozásunkban sok 
anomáliák is, mint p. o. hogy azon pap. Főispán, Mágnás, város, ki az 
utasításban részt vesz, itt annak elene szóll, és szavazik. Ezek s ehez 
hasonló kérdések felmaradnak de nem ide tartoznak, — itt csak bajt 
okozunk magunknak velők.20

Megállapitatván az Izenet,21 Julius 3-án az Úrbéri törvények magyar 
fordítása22 vétetett rostálás alá.23 Julius 4-ik napjára országos ülés hirdet- 
tetett.

57.
1833. július 4. .

Országos ülés.
Tárgy: A hatodik vallásos izenet szövegének pontonkénti megvitatása.

Julius 4-én (56-ik) Országos ülés a KK és RR tábláján — Napi rend: 
Vallás hatod ízben.

Leg először M a r c z i b á n y i  keserűn panaszkodik a Napló könyv 
fogyatkozásai felett, állitván hogy az minden intézetek mellet iS sokkal 
tökéletlenebb, mint az 1827. és 1830-ki, különösen taglalgatván a 11-ik 
Júniusi ülést, sérelmesen veszi hogy mind a Böthy, Dubraviczky, Prónay 
előadásai, mind pedig ezekre adott tennen válaszai, igen csonkán men
tek bé a jegyző könyvbe, sokkal könnyeb úgymond annak szóllani, ki 
mellet a töbség, s úgy szóllván a nagyob rész köz véleménye áll, de a 
ki minoritásban van, legalább azt kívánhatja, hogy elő adott okai, a haza 
s maradék ítéletére híven feltartassanak. Panaszkodik különösen hog\'

20 V. ö. Kölcsey, VII. k. 304., 308. 1.
21 Iratok, I. k. 248. s köv. 1.
22 Iratok, I. k. 259. s köv. 1.
23 V. ö. Kölcsey, VII. k. 308. s köv. 1.



a Lázi esetnek Prónay által történt elő terjesztése1 nem úgy ment bé a 
mint mondatott, s az is ki maradt hogy ő azon előadást megyéje részé
ről el nem fogadta.

Bötiíy köszöné hogy az ő kijelentéseinek béiktatása felől is gondos
kodik a Trenchéni követ, de a mint meg valja hogy azt maga is csonká
nak találta, úgy nem vélte ez úttal azt oly fontosságú dolognak hogy 
iránta szót tegyen. Kéri követ urat, tulajdonítson néki is anyi gondos
kodó figyelmet, hogy amint ösmeri küldői eránt tartozó felelése terhét, 
úgy fel is fog tennen mondásainak béjegyzésére ügyelni. Egyéb iránt 
akár majoritásban akár minoritásban lesz, mindég meggyőződése, s kö
veti kötelessége szerint egyenlő férfias erővel fogja felemelni szavát. — 
Ezt M ahczibányi is helyesnek ösmeri, s habár maga marad is, meggyőző
dését semmi tekintetnek alája vetni nem fogja, egyébiránt csak azért 
fogta fel mások beszédjét, mivel egy részben azokkal ön beszédje is el- 
választhatlan kapcsolatban van s azok nélkül úgy áll, mintha égből hul
lott volna le, más részben mivel megyéjebeli eset (Láz helysége) érde- 
keltetik. —  P rónay az előtte szóllot követ kétségeskedésére késznek 
jelenti magát, ha hogy a RR részletesen kívánják a Lázi esetet pertrac- 
tálni, minden adatokat elő szolgáltatni. M arczibányi ettől sem irtódzik 
s fog adni fel világositásokat. i— A P ersonalis azt válaszolja Trenchin- 
nek, hogy szóról szóra minden beszédet felfogni teljes lehetetlenség, 
egyébiránt maga a napló könyvnek vastagsága is mutatja hogy ami em
berileg megtörténhet, el nem múlasztatik. Ha hiba csúszik bé, a mint azt 
kikerülni nem is lehet, arra való az igazítás, a mint hogy a követ úrnak 
jelen világositásai is igazításul fognak szolgálni.

Olvastatván a Benosik mint kér. Előlülő által bényujtott izenet — 
Aczél, Brezovay, Marczibányi, Lonovics, Andrássy ismételék a rever- 
salisokat tárgyazta ellen vetéseiket. — A c z éi, különösen a reversalisok 
jövendőre nézve lett eltörlésének, a FőRR által kívánt azon feltételét, 
hogy 18 év előtt a vegyes házasságokra mulhatatlanúl szükséges legyen 
a szülék megegyezése, helyesnek ösmeri, mert ha egyéb mindennapi kö
zönséges cselekedetekre nézve is szükségesnek tartották törvényeink 
bizonyos elválasztó közt szabni, mennyivel szükségesb az ily fontos s az 
egész élet nyugalmára, boldogságára ható lépésnél. — M arczibányi úgy 
vélekedik hogy mivel mostanig a magyar diétán nem vétetett sérelem
nek a reversalis, az most sem lehet sérelem, — beszél a természet törvé
nyéről, s ha szabadságában álla protestáns apának Catholica vallásban 
nevelni fiait, nem látja által hogy ezen szabadsághoz való ragaszko
dását előre is írásban miért ne jetethesse ki. Ha természet elleninek tart
ják hogy az apa gyermekének oly vallásbani neveltetésére kötelezi ma
gát, mellvet ön maga nem követ, úgy a RRnek azon kívánságuk is ellen
kezik a természettel, hogy a gyermekek atyjok vallását kövessék, mert 
az anya oly vallásban kéntelenitetnék gyermekeit nevelni, mellyet maga 
nem követ. Végre feddeni indúl a Protestánsokat, hogy törvénytelenek
nek kiáltják a resolutiókat, holott mind eddig a Felséghez folyamodván, 
azokban kerestek menedéket, s ha kedvező resolutiókat kaptak volna, 
azokhoz bizonyosan ragaszkodnának.

Ezekre, s ezekhez hasonlókra többen, mint már sok ízben, úgy most 
is megfeleltének. — Különösen a kevés napok előtt hazúlrol visza 
érkezett
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P échy: A resolutiókra nézve megjegyzi: hogy itt nem panaszkod
nak a protestánsok, és senki sem szóll úgy mint egy, vagy más vallásbeli 
felekezet tagja, hanem szóll úgy mint törvényhozó, mint törvény ható
ság követe, kinek a törvényelleni resolutiókat kárhoztatni az 1791 : 12. 
s 1827 : 3. czikely értelmében is kötelessége.2 Őseink kik a constitutiona
lis léteit biztositó 1791 : 12-ik czikelyt alkották, sírjaikban megfordulná
nak, ha tudnák hogy fiaik, a törvényhozó hatalom körén kívül hozott 
kormány rendeleteket törvényesitni akarják. Egyébiránt fel se tehette 
volna a főRRről, hogy a reversalisok törvényességét védni akarván, oly 
intimatumra fognának hivatkozni, mellyet az maga, kinek nevében ada
tott, 1793-ki Januar 28-án költ decretumában3 viszahúzott, s kárhozta
tott. ő  tehát azon intimatumot subtendáltnak hiszi, s hasonlónak gya
nítja a 2-ik Leopold idejében költ parancsolatot is, részint azért, mivel 
az Zolyom vármegyén, és Brezno Bánya városán kívül más törvény- 
hatóságokkal nem közöltetett,4 részint mivel meg nem tudja Leopoldnak 
1791 : martius 14-én költ parancsolatjával5 egyeztetni, mtlly által a Fő 
Ispányoknak s a t. nyilván tilalmazza, hogy vallásbeli panaszt elébe még 
csak ne is hozzanak. A Marczibányi természet elleniségére azt feleli, 
hogy a szerint az is ellenkezik a természettel, hogy protestáns anyának 
gyermekei papista vallásban neveltetnek. Egyébiránt ezen ügynek igaz
ságát nem csak a világnak, hanem azon mindenható Istennek is, ki a 
világot meg fogja ítélni, bírálására kész bocsájtani.

M athey Késmárk városa követje a KK és RR első sark izenetjéhez 
szorul szóra való ragaszkodását jelentvén

B ujanovics Eperjes városa követje állítja: hogy a Nemzet minden 
majestasi kormányzó hatalmat a királyi Felségnek által adott, a vallás 
tárgyában költt resolutiókat tehát a 26-ik ez. következésében is úgy 
nézi; mint megannyi legfelsőbb ítéleteket, s úgy hiszi hogy minden fel
forgó kérdéseknek political elintézését, a kormány mint a nemzet által 
teljes hatalommal fel ruházva választott legfelsőbb bíró teljes hatalom
mal gyakorolhatta is. Harczol a Suprema inspectiónak királyi hatalma, 
harczol a nép töbségének alkotványunkkal egyidős dogmái mellet. 
Kívánja egy újabb törvény által rr.eg tiltatni, hogy a vallásbeli sérelmek, 
mint szomorú tapasztalás szerint, az ország boldogsága eszközlésének 
gátjai, országgyűlésére soha fel sem adathassanak — s végre kéri hogy 
jure postliminii a királvi városoknak egyenkénti voxa megadassék. 
Ennek ellenére H ertei.endy röviden azt feleli, hogy a hallott constitutio 
elleni elvekre meg felel azon 1791-ki törvény, a mellv világosan meghatá
rozza minő, s mily korlátok közötti hatalmat adott a nemzet által a kor
mánynak. — B. P bényi pedig szokása szerint erős PhilippicávaLki kél a 
kir. városok ellen, s felhozza az 1790-ki példát, midőn t. i. négy királyi 
város kapót ülést s azon aggodalomra, mely ezen szaporodás által a ne
messég jusainak veszedelmeztetése tekintetéből támadott, az feleltetett: 
hogy nincs mitől tartani mert egy királvi város, csak annyi mint egyet

2 Az 1791. évi 12. tc.-ben a király kijelenti, hogy az országot nem fogja „per 
edicta scu sic dictas patentales“ kormányozni, az 1827. évi 3. tc.-bcn pedig az 
a'kotmány védelmét s azzal együtt az előbbi articulus megtartását is ígéri.

3 A 815/1793. számú leiratra vonatkozólag v. ö. 410, 1., 9. jegyzet.
4 Az 1791. nov. 17-i leiratról 490. 1., 5. jegyzet.
5 Ezt II Lipót közvetlenül az országgyűlés berekesztése (márc. 13.) után 

adta ki.
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len egy nemes.® — P ósfay Poson városa követe"^ meg van győződve: hogy 
követ társai közül igen kevesen, vagy épen senki sem osztozik Eperjes 
városa követének gondolkozásában, kéri tehát Ugochát, hogy egyes kö
vet mondását az egész Statusnak ne imputálja. Egyébiránt annak muto
gatásába ereszkedik hogy a Városok nem úgy mint egy egy nemes, ha
nem mint 4-ik Status vesznek részt a törvényhozásban, s hogy az 
1608 : l-ő törvény7 értelmében non votum sed vota habent.

A P ersonalis figyelmezteti hogy követi kötelességhez tartozik illő 
tekintetben tartani a tanácskozás rendjét, most pedig a Votum bizonyo
san nincs a tanácskozás rendjén. — B. P rényi megelégszik, s nem szo
kott úgymond Scabellumokat tartani.

C sászár: Meg egyezik ugyan hogy a reversalisok múltra nézve is 
erőtleneknek nyilatkoztassanak, de az okoskodás sorát meggyőződésé
vel ősze nem egyeztetheti. Abból t. i. hogy a gyermeknek jusa van vallást 
választani, ipajd az következnék, hgov az atya egy vallásban se nevel
tesse, mert előre nem tudhatja hogy fia mellviket fogja választani. 
S mivel a nevelés az atyai hatalom körébe tartozik, s nem a születendő 
gyermek, hanem ezen jus a reversalis kötésének tárgya, általánosan tör
vénytelennek nem tarthatja; hanem a kormánynak, vagy akár ki más
nak bé avatkozását, s házi csend megzavarását s a. t. oly fontos okok
nak látja, mellyek a reversalisok megerőtlenitésére tökéletesen elegendő 
alapokat nyújtanak. Ne hogy tehát a jó ügynek ártalmára legyen, ezen 
argumentatiót ki hagyatni vélé.

A P ersonalis ezen helyesnek ítélt észrevételt majdan a stylus kér
désében maga is előadandó vala s ajánlja a RRnek. — De B rezovay«  
kívül, a ki a dolog érdemére nézve használta a Császár következtetését, 
senki által sem pártoltatott. — Hasonló sorsa volt H e r t e l e n d y  azon 
indítványának, hogy a múltra nézve az szabjon törvényt, váljon foga
natba ment e a reversalis vagy nem? Ezt is ajánlá a Personalis de el 
nem fogadtatott.

R advánszky n y o lez  h eti b e te g e sk e d é se  után, m ég m in d ég  b etegen  
fe ljö tt  az ü lésb e k ije len ten i, h o g y  u ta s ítá s t v e tt , m e ly  a sark  izen eth ez  
szóról szóra  va ló  ragaszk od ást paran cso lja , a m in ek  ő nagy  öröm m el 
en ged elm esk ed ik .

P alöczy: Már 12-ik ízben anyit hallott a tárgy mellet, és ellen mon
datni, hogy most sok szépet ugyan, de újat észre nem vett, s csak azt 
feleli: Haec argumenta me et committentes meos nec movent nec 
inquam movebunt. El beszél egy Borsodi esetet, midőn egy bizonyos 
atyát állítólag kiadott reversalisa következésében szorította a helytartó 
tanács, hogy fiait papista vallásban nevelje, ö  tagadta a reversalis ki
adását, — aláírás helyet a másolatban kereszt volt húzva, s coramizán- 
soknak szokás szerint, a Cántor és Orgonista. Addig sürgette az originá
list, mig végtére azon felelet jött, hogy a Dioecesanum Archívumban ke
resték, de hiában, eltévedt valahogy .— az azonban semmit sem tesz; 
mert a mi copia, annak originálisának is kellet lenni — (kaczaj) igy

a)  A hivatalos jegyzőkönyv szerint (II. k. 57. 1.) nem Pósfay, hanem Pest város követe (Havas) volt 
a felszólaló.

e Temesvár, Szabadka, Károlyváros cs Pozscga szabad királyi városok be
cikkelyezését az alsótáb'a 1790. dec. 7-én tárgyalta. Az aggodalmakat, hogy a 
városi követek a többi rendet majorizálhatnák, az a felfogás oszlatta el, hogy 
„törvény szerént egy királyi várost nagyobbra venni nem tehetne, hanem tsupán 
tsak úgy mint egy nemes embert“. (Az országgyűlés Jegyzései, 296. 1.)

7 1608. koronázás utáni 1. te. 10. §.
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húzódott a dolog míg az apa meghalt, a Catholica anya pedig gyer
mekeivel Isten tudja hová költözött.8

M arczibányi többi között minden kormány rendelést melly törvény
ben nincs, törvénytelennek el nem ösmérhet. Száz meg száz előre nem 
látható eset vari, mely hirtelen rendelést kíván. így p. o. ha Zemplén
ben, s egyebüt a múlt lázadáskor,9 katonai segedelemért folyamodván a 
törvényhatóságok, a kormány azt felelte volna hogy nincs törvénybe, — 
minő következése lett volna? (Zugás.)

P alóczy: A fejedelem igen jól tudta, hogy a jámbor polgároknak 
rablók, s gyilkosok elleni megoltalmazása oly fejedelmi kötelesség, 
melyre különös engedelem nem kell a diaetától.

A P ersonalis igazolván Borsod állítását hogy a tárgy ki van merítve, 
kérdi a RRket kívánnak e megmaradni az izenet mellett? — Felkiáltás: 
Maradjon! — a Personalis végzésnek jelenti. — (Nyilván látszott hogy 
erejét másuvá tartja.)

A 2-ik §-ban, melly arról szóll hogy a gyermekek minden esetben 
attyok vallását kövessék, a többi közt azon okoskodással is éltek a RR. 
hogy ellenkezik a törvényhozás természetével, hogy azon hatóság, melly 
törvényeket alkot, magát tulajdon törvénye által keresztül hághatlan 
korlátok közzé szorítsa.10 11

Ezt némellyek kihagyatni kívánták, a P ersonalis is figyelmezteti a 
RRket hogy általánosan ellene szóllanak a törvény változhatlanságának, 
s még is a jelen való tárgyban is egy oly törvényt kívánnak változhat- 
lanságra emelni, melly 200 évek előtt hozatott.1’ — P rónay de kivált 
Rumos általánosan teljességgel el nem ösmérheti hogy változhatok a 
sarkalatos törvények, hanem P rónay s C sászár csak oda kívánják az 
okoskodást szorítani, hogy a 26-ik czikelvt nem tartják a RR olyannak, 
mellyet tágitólag változtatni ne lehetne. Azomban in abstracto oly elvet 
ki jelenteni csak igy mellékesen, melly alkotvánvunkat veszélyezhetné, 
felesleges, sőt jövendőre káros is lehet. Ha el jő az idő, melly sarkala
tos törvényeink változtatásával a polgári jusok egyenlőségét meg fogja 
kívánni, úgy is teljesedik az, akár van a változhatóság előre papiroson 
akár nincs. —  A ndrássy úgy vélekedett hogy alkotványunk alapjának 
megváltoztatása legalább megérdemelné hogy rendszeresen vétessék fel. 
—- Ellenben

B öthy nem pártolhatja a javallott kimaradást, máskint nincs meg
felelve a főRR azon ellenvetésére, hogy kívánságunknak ellene áll a 26. 
czik[kely]. Emberi miv örök nem lehet, ember hozta a törvényt, ember 
fogja módosítani. — K ölcsey pedig úgy nyilatkozik, hogy valahányszor

8 A Jegyzőkönyv II. k. (55. I.) az esetet részletesen, nevekkel írja le. E sze
rint az állítólagos reverzálist a kántor és a harangozó láttamozták, azonban mind 
ők, mind a plébános halottak voltak már, amidőn az eredeti példányt keresték.

9 A kolerajárványt követő fe'kelés idején, 1831-ben.
10 A vitatott szövegrész a következő: „de a törvényhozás intézete természe

tével is ellenkezik, hogy azon hatóság, melly törvényeket alkot, magát ön maga, 
tulajdon törvénye által, olly keresztül hághatatlan korlátok közé szorítsa, méllyé- 
ken túl még akkor se hághasson, midőn az osztozó igazság örök törvénye és a 
köz társaságban létező felekezetek, egyenlő jussaik az idő leikével járó igazítást 
tesznek szükségessé. Hol a törvény a két felekezeteknek viszonyos jussait egye
netlen karba helyezi, kötelessége ott a törvényhozó testnek, hogy a törvény 
czélerányos megigazitása által a nyomást érező bár mi kissebb felekezetet termé
szeti igazaiba vissza helyezze“. (Iratok, I. k. 250. 1.)

11 Az üzenet a bécsi és linzi békékre hivatkozik.



va llá sü g y : a  h ato d ik  izek et  javaslata 5 2 3

nem tetszik a fő Rendeknek ezen tábla kívánsága, mindég Schlendriant, 
régi elaludt törvényeket vetnek ellene, ki kell mondani hogy a K és RR 
törvényhozói kezeiket megkötve nem érzik. —  D u b r a v i c z k y  pedig em
lékezetbe hozza hogy másut a Zsidók is polgárositatnak, mi pedig örök 
gátat akarunk magunk előtt látni.

Némellvek, ha meg marad a pont, kivétel gyanánt az 1741 :8. czi- 
kelyt említeni kívánják.12 D u b r a v i c z k y  ezt in principio változhatatlannak 
hiszi ugyan, de el nem ösmeri, hogy módosítást ne szenvedhetne.

R udics soh a  sem m i ném ii e g y e n lő sé g e t  sem  akarván  a p o lgári ju sok -  
ban e lösm ern i, n em  csak  e zen  p o n to t, de a k ö v e tk e z ő t is k ih agyn i kéré, 
—  m elly  a ju so k  eg y e n lő sé g é t , s  azt is em líti, h o g y  „hol a tö rv én y  a 
fe lek eze tek  v is z o n y o s  ju sa it eg y en e tlen  karban h e ly h ez i, k ö te le ssé g e  o tt  
a tö rv én y h o zó  te s tn e k , a n y o m á st érző  fe lc k e z c te t  te rm észe ti igaza iba  
v isza  h e ly ezn i“.

BERNÁTiinak m ás eg y éb  tárgyb eli u ta s ítá sá v a l u gyan  m eg eg y ez ik  a 
vá ltozh a tóság  princíp ium a, de p u b lico  p o liticu s  k érd ést fog la lván  m agá
ban, in n en  k im aradhat. /— A k ö v e tk e z ő  p o n to t azon b an  „hol a törvény“ 
s a. t. m ú lhatatlanú l m egtartan i k íván ja .

B e z e r é d y : A stabilitás princípiuma az által hogy kötelező utasítá
sok mellet jelennek meg a követek, olymód van biztosítva, hogy az eránt 
tapasztalás szerint is a haza aggodalom nélkül lehet. Nem szükség tehát 
a stabilitás végett a nemzetnek törvényhozó jusárol akár melly részben 
is lemondani, a mi a nemzetnek élő elveivel egyenest ellenkeznék. 
Hazánkban is mindég gyakorlotté a nemzet korlátlan törvényhozói ha
talmát, ikülönössen a sarkalatos állapotokban is, midőn oly törvényeket 
alkotott, mellyek előbb nem voltak. Egyébiránt minden constitutiónak 
a természeti igazságon kell alapulni, máskép a törvénynek első múlha
tatlan tulajdona nélkül szűkölködik. Magyar országnak rendszere sem 
lehet ezen elvtől idegen. Igaz hogy a polgári társaság positiv intézetei 
korlátozhatják, sőt szükségkép korlátozzák is a természeti törvényt, — 
igaz hogy a társasági állapot kifejlődésének körülményi szerint a külön
böző karzatok természeti jusaik, különböző mértékben divatozhatnak, 
de oly elvet, melly ezen jusoknak a polgári viszonyokra való béfolyást 
ellenzené, a Status magáénak nem valhat. Hazánkban is fenállanak ama 
korlátozó positiv intézetek, itt is lépcsőnként kell kifejlődni a tökélete
sedésnek, de hogy hazánk alkotmánya a hazafiak bár melly részére 
nézve a természeti törvény s igazság életbe hozását ki zárná, el nem is
merhetem. —- A kihagyatásba tehát meg nem egyezik, de elegendőnek 
látja a dolgot azon pontban is kifejezve lenni, melly igy kezdődik „hol 
a törvény“b> —■ hanem a „természeti“ szót múlhatatlanúl megtartani 
kívánja. Bernáthnak véleménye szerint az elsőbi pont kimarad, — a kö
vetkező pedig „hol a törvény“ s a. t. megmarad, a „felekezetek“ szó 
elébe N iczky indítványára: vallásos tétetvén, — minthogy itt csak a 
vallásról van szó — ámbár az e napokban visza érkezett B orsiczky azt 
ellenzé, s meg nem foghatta, miért csak egyedül a vallás dolgában kell a 
természeti jusoknak divatozni? vagy egyébben is, vagy ebben sem. Ha 
megkérdeznénk a magyar parasztot, hol kívánja inkább a természeti

b) Toliban  m arad t a m ondat befejező része, am ely a Jegyzőkönyv  ( I I . k. 61.1.) szerin t így hangzik: 
„nem  ellenzi, ha az előbbi §-nak vége kim arad is ."

12 V. ö. 415. 1., 5. jegyzet.
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jusakat itt e, vagy az urbáriumban, alkalmasint ez utolsót válasz
taná.13

Következik most az Eris almája, a transitus kérdése.
A P ersonalis kifejtvén a két tábla közötti alkudozásnak e pontot 

illető históriáját, megemlíti hogy a főRR ámbár mindég legszelídebb 
módnak Ítélték a 6 hét oktatást, mindaz által egyesülés tekintetéből ké
szek más modalitást is elfogadni, mihelyt az korlátolni fogja a vakmerő 
átmeneteit s a 26-ik czikelynek megfelel. — A RR fontolóra vévén ezen 
kívánságot, előbbi véleményükhöz azt adták hozzá hogy a Deputatio 15 
nap alatt menjen ki, kétség kívül azért hogy az áltmenni akarónak ideje 
legyen a megfontolásra.14 — Mennyire felel meg ezen javaslat aFőRR 
azon kívánságának, hogy a vakmerő áltmenetel korlátoztassék, nem vis- 
gálja a Personalis, de közelítést látván a javalatban, nem ostromolja, 
kéri azonban a RRket, úgy intézzék a dolgot, hogy a másik feltételnek 
is t. i. a 26-ik czikelynek megfeleljen. Ott van hogy ne temere fiat casus 
transitus suae Ma[iesta]ti referantur15 — casus transitus!! és igy nem 
factum hanem a factum előtt!!15 16 Van tehát ezen törvény czikelyből jusa 
a felségnek felvigyázni, ne transitus temere fiat, ha igy mond az izenet 
amint van hogy csak az átmenetei után s csupán tudomás véget tétetik 
ő felségének jelentés, úgy a felségnek ezen jusa megszoritatik s a 26-ik 
czikely nem magyaráztatik, hanem eltöröltetik. De nem is ád a javallott 
mód csak anvi biztoságot is, mint a 26-ik czik: a vármegyékben külön
böző lélek uralkodhatik, viszaélések történhetnek s fognak is történni, 
a felség belé nem tekinthet, a Vármegye pedig maga ellen az ország gyű
lésére sérelmet fel nem ad. Kéri tehát a RRket hogy az izenetből ezen 
szavát, „nyomban átmehessen“ ki hagyatassanak17 s helyökbe ezek tétes
senek: „és az ilyes esetek a 26-ik czikely értelmében előre őfelségének 
fel jelentessenek“.

Meg kell itt jegyeznünk hogy a legközelebbi napokban igen sűrűn 
tartattak conferentiák, s közönségesen el terjedett azon hir, hogy a kor
mány béfolyásának törvényesitése azon egyedüli mód, melly egyesülést 
eszközölhet, s hogy igen számos megyék követei hajlandók a javalatot 
támogatni.18 — S ez utolsót legalább meg igazolá a következés.

A P ersonalis előterjesztését hangos maradjon!! követé. — Azom- 
ban felállott

15 Az országos ülés határozata szerint az, üzenetnek d e  a tö r v é n y h o z á s  sza
vakkal kezdődő része a te s z n e k  szükségessé szavakig kimaradt, a k é t  f e l e k e z e te k 
n e k  szavak közé pedig beiktatták: v a llá so s . (J e g y z ő k ö n y v , II. k. 62. 1.)

14 A megyei küldöttség beiktatására vonatkozólag — ami Niczky és Balogh 
javas'atai alapján történt — v. ö. 507. s köv. 1.

15 Az 1791. évi 26. te. 13. §. szerint mivel az áttérés el’enkezik a katolikus 
vallás elveivel, „ne is temere fiat, occurrentes eiusmodi casus ad sacratissimam 
suam regiam maiestatem referendi venient“.

18 A J e g y z ő k ö n y v  (II. k. 63, 1.) szerint: A törvény „világosan azt rendeli, 
hogy az átmeneteinek eseteit, minekelőtte az átmenetei valóságosan megtörtént 
volna, kelletik Ö Felségének be jelenteni, mert a f ia t  szó, egyenesen eztet fog
lalja magába, ugyan is ellenkező esetbe, nem arról a minek lenni kell, de arról, 
a mi meg lett, q u o d  fa c tu m  e s t  rendelte volna a törvény a bejelentést ‘.

17 Az üzenet szerint az áttérni szándékozónak ha megmarad elhatározása 
mellett, a megyei bizottság „nyomban a félő’ bizonyítványt adni köteles legyen, 
melly mellett á folyamodó más vallásra minden további akadály ne kül szabadon 
áltmehessen“. (I r a to k , I. k. 251. I.)

18 A háttérben folvó tárgyalásokról K ö lc s e y  is megemlékezik naplójában. 
(VII. k. 306. s köv. 1.)‘
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A c z é l  s  a tőle harmadik asztalnál ülő B. Prényi felé fordulván 
„hiában kiált“ úgymond Ugocsa Vármegye követje maradjont! én szól- 
lani akarok! — és szóllot hoszasan, beszédjének resultatuma az volt: 
Hogy a törvény értelmében a végrehajtó hatalom a Felséget illeti, s ha 
az Izenet úgy marad amint van, akkor ezen végrehajtó hatalom a Fel
ségtől elvétetik, s az 52 vármegyéknek adatik, ezekből könnyen 52 feje
delem, majd 52 despota, s végre közönséges anarchia lehet. Akár mely 
módot fogadnak is el a RR ő meg nyugszik, csak olyan legyen, melly 
meg felel a 26-ik czikelynek, mellvben világosan ott van, ne temere fiat, 
casus transitus suae Mafiestajti referantur.

B. P r é n y i : Arad követének hoszas. de engem teljeséggel nem moz
dított beszédjét, oly béke tűréssel hallgattam, hogy valóban előre is 
megkívánhattam volna: oly gyengéded érzéssel bánjon velem, mellyet 
megyém tekintete méltán megkíván. Nem is vehetem úgy cselekedetjét 
hogy azt egy képviselő tegye, vagy tehette, hanem csak személy tetté
nek nézem, s kérem a RRket, ne méltóztassanak neki vétkül tulajdo
nítani. Egyébiránt miután a minoritás maga is elösmerte, hogy a hat heti 
oktatást a kormánynak egy oldalú hatalma létesítette, talán méltán meg- 
kivánhatnók, hogy az enormis többségnek magát többé ellene ne sze
gezze. — Én az Izenet mellet maradok.

A Personalis által javallott módosítás, ismét, és ismét különböző 
árnyéklatokban, s körülírásokban tűnt elő.

M ajthényi (Bars) követtársának Baloghnak véghetetlen megütkö
zésére igv szóllott: Abban .soha meg nem egyezem, hogy a kormány a 
transitust megengedhesse, vagy megtilthassa, de abban sem, hogy a kor
mánytol elvétetett ezen hatalom másnak, akár vármegyének, akár kül- 
dötségnek adassék, — fájlalom ugyan azon elv kijelentését, hogy a 
transitus vakmerő is lehet, mert el nem ösmérhetem hogy két egyiránt 
jó vallás között a kitérés akár melly esetben is vakmerő lehessen. El
fogadom ugyan az Izcnctben javallot küldötséget, de nem úgy mint kor
látoló, hanem mint eszközlő módot. — Azonban meg lévén győződve, 
hogy ezen pont a protestánsokat, a vallásuknak szabad gyakorlását leg 
kevésbé sem érdekli, sőt inkáb a Catholicusok kitérési szabadságát gá
tolja, úgy hiszem ez azon pont, mellynél a protestánsok sérelme nélkül 
közelítésnek van helye Én tehát ezt javallom a Deputatio re interea 
integre servata az irovánvokat küldje fel ő felségének, csak a véget, 
hogy ő meg visgálja, eljárt e a küldötség kötelességében, nem pedig a 
véget hogy a kitérést meg engedje, vagy el tiltsa. Hogy pedig azon ellen
vetés is megszűnjék, hogy a Felség hoszabb ideig nem fog felelni s igy a 
dolog függésben tartása a vallás szabadságát korlátozandja, módjokban 
van a RRnck végső határ időt hozni javalatba, melly alatt a kormány 
választ adni tartozzék.

H ertelendy: A mint ellensége a 6 heti oktatásnak, úgy meg egyezni 
nem tud, hogy ő felsége azon jusábol, mellyet néki a 26-ik t. ez. ád, ki 
vetkeztessék. Iure supremae inspectionis, a kitérés előtt kell a béjelen- 
tésnek történni, de úgy: hogy ezen törvény rendelése tökéletes teljese
dése következésében a felség az engedelmet meg ne tagadhassa.

N iczky (Vas): Meg lehet hogy a küldötségek, a vármegyék, nem 
járnak el kötelességükben, azért van a végrehajtó hatalom adva a kor
mánynak, hogy a törvény teljesítésére felügyeljen, ez kötelessége a kor
mánynak, mellytől őtet felmenteni nem akarja, fel mentetnék pedig, ha 
egyedül tudomás véget történnék a feljelentés. Kívánja tehát hogy ante 
transitum tétessék a kormánynak jelentés az 1791 :26. t. ez érteimé
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ben, azon világos hozá adással mindazon által hogy ha meg tartatik a 
törvény által kiszabott modalitás, az 1608 :1. törvény czikelyben19 meg
engedett, s az 1791 :26. t[ör]vényben is biztosított szabad átmeneteit se 
kormány, se vármegye ne hátrálhassa vagy akadályozhassa. — Hasonló 
értelemben szóll C zindery, s azt hiszi, bár visza élések történhetnek is, 
még is előbre leszünk mint voltunk, mert eddig alaposan még csak repre- 
sentálni sem lehetett, most pedig világos lesz a temere szónak magya
rázatja.

C sászár: Miután a teljes szabadságéi ált menetel meg nem enged
tetett, kívánta volna a temerarius transitus bélyegeit törvényben meg- 
határoztatni, ezért kívánt már más ízben a csábításra büntetést szabatni, 
de ha ez el nem fogadtatik, s a temerarius transitus esetei törvényben 
meg nem határoztatnak, nincs más mód, compromittálni kell valakibe, s 
azért elfogadja az előterjesztett javallatokat, azon megszorításokkal, 
mellyek a szabad transitus biztosítására szolgálnak.

Ellenben Dubraviczky az előtte szóllott Káptalanbeli követ Mayer 
előadásának20 ellenére hoszasabban s diplomaticai adatokkal bizonyítván, 
hogy az 1608 : 1. t. ez. nem csak a vallás szabad gyakorlását, hanem a 
korlátlan szabad transitust is biztosítja, — az izenetben javallot módot 
igen is meg tudja a 26-ik czikelynek, a békekötések tartalmához alkal
mazott értelmével egyeztetni. — Ott van ne temere fiat, — tettek iránta 
provisiót a RR — ott van hogy feljelentessék ő Felségének, — meghagy
ták ezt is a RR de a kitérés után mert a királyi inspectio jusa továb nem 
terjedhet, mint a vallásnak civilis effectusaira, arra ellenben hogy mit 
hidjen ez vagy amaz polgár, sem engedőleg, sem tiltólag ki nem terjesz- 
kedhetik. Constitutionalis országban nem a kormány önkényétől, hanem 
törvénytől akar fügni, a Statusi hatalom minden nemű gyakorlásából az 
önkényt kizárni kívánja, s a parancsoló, vagy tiltó hatalmat egyedül a 
törvény körébe szorítani. Az 1791. törvény már roszabb volt az 1608-nál, 
a mostani így bizonnyal roszabb lenne az 1791-kinél is, pedig nem hiheti 
hogy a törvényhozó testnek ezélzása lehessen hátra fele menni.

K ölcsey szokott erővel festvén a protestánsok szenvedéseit, a tár
gyat kimerítve látja, s úgy hiszi már a nemzet is nem azt várja, minő 
okokkal támogatják a RR véleményöket, hanem azt, mi lesz hoszas vita
tásaik fejleménye. Erős ecsettel rajzolja, mennyire meg nem érdemelné 
ő küldőinek bizodalmát, s minő méltatlanságot követne el önmaga ellen 
is, ha a kerületi ülésekben hat ízben, országos ülésben pedig ötször hiven 
megőrzött véleményét most, midőn a tárgy velejét illető uj okot ellene 
felhozni többé nem is lehet, tizenkettedizbeni alkalommal meg vál
toztatná.21

B ezerédy kérdé, mi a jelen törvány czélja? az hogy kiki'minden 
külső megszorítás, avagy gát nélkül követhesse, a mit lélek ismérete 
sugal, — s így ezt akárkinek is jóvá hagyásától felfüggeszteni annyit 
tenne, mint a törvény czélját nem biztosítani, de eldönteni. Nem is hasz
nál az engedelem adást formák, feltételek közé szorítani, mutatja a ta
pasztalás, hogy ez mind haszontalan, s csak úgy marad tisztában a 
dolog, ha az ált menni kívánónak ünnepélyes kinyilatkoztatása után, a 
szabad áltmenetel semmi feltételtől, semmi jelentéstől, semmi választól

19 A koronázás előtti 1. articulusban.
20 A székesfehérvári káptalan követének történeti fejtegetéseit a J e g y z ő 

k ö n y v  (II. k. 65. s köv. 1.) részletesen közli.
21 V. ο. K ö lc s e y ,  VI. k. 129. s köv. 1.
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felfüggesztve nem leszen. i— A királyi felügyelés jusa tovább nem ter
jedhet, mint az 1791 : 12, t[ör]vényben kifejezett végrehajtó hatalom.22 23 De 
hová is vezetne ezen tágas értelem? hiszen azon közönségesen elösmért 
elvnél fogva hogy nem jó a kormánynak mindenbe avatkozni, még az 
absoluta monarchiában sem lehet az, hogy a kormány pántlikán vezesse 
az embereket, s hogy a status polgárja magános körében se tehessen 
valamit, mi előtt azt feljelentené, s a kormány megáljt! kiáltván előlege
den meg visgálná, jó e vagy rósz az, a mit tenni akar. — A Nuncium mel
lett marad.

Hasonló elvekből szóllottak Prónay, Péchy, Palóczy, ki azt adá 
hozzá, hogy ha jusa van a Fejedelemnek, egyes polgárnak vallást paran
csolni, jusa van azt egész nemzetnek is parancsolni, s ez azon veszedel
mes elv, melly Il-ik Fülöpet oda vezette, hogy vérrel íratott bé neve a 
történetek évrajzaiba.23

így Komi.ósy s Jármy ki 3 század során keresztül nem lát egyebet, 
mint polgári viszálkodásokat, vallásbeli üldözések szövedékét, s világos 
hitszegést. Eddig nem volt a kormánynak törvény által hatalom en
gedve, hogy a vallás gyakorlását meg engedje, vagy meg tiltsa, még is 
30 s több évek is teltek bele, míg valaki ezen szabadságot meg nyer
hette, — hát ha most törvénybe tétetnék az indultus hatalma? mi 
lenne belőle.

Azonban a voxok még mindég ingadoztak, sőtt kisebb nagyobb ár- 
nyékolattal a többség a módosításra látszott hajlani. — hiába jelenté 
újólag mély aggodalmát Bezerédy, fontolják meg a RR mi lesz belőle, 
ha a kormány önkényének törvény által helyt adnak! — a voxok száma 
mindég szaporodott. — S most igy szóllott

Marczibányi: Nékem utasításom van, hogy a 6 heti oktatás tör
vénybe menjen, de utasításomban van az is, hogy ki álván a 6 heti okta
tást, további gátlásnak helye teljeséggel ne legyen. Nagyon csudálko- 
zom hogy azon rész, melly eddig a korlátlan transitust annyira vitatta, 
most oly módot javai, melly roszab az eddiai állapotnál. Utasításom 
szerint 6 hét múlva vége van a dolognak, igy 30 esztendeig sincs. Való
ban el veszett azon hoszas idő, mellyet e tárgyban töltöttünk. Utasítá
somtól el estem, én tehát annak lelkét követem, melly a kormánynak 
határozatlan önkényét ki zárja, s az Izenet tartalmára voxolok.

Ezt egy hangos éljen riadás, s Böthy azon szava követte: Készebb 
lettem volna bizonyos korlátok között a Censurát24 megtartani, mint a 
kormánynak önkényt engedni, vagy a mint

Illésy kun követ mondá, oly just, mellyet eddig törvényből nem 
bírt. — Még 4 órakor délután bizonytalan volt a dolog kimenetele egy 
pár negyed órával később kijelentette a Personalis végzés gyanánt 
hogy a RR voxok töbségével a kerületi Izenet tartalma mellet maradnak.

A győztes töbség ezekből állott: Ugocsa, Pesth, Szatmár, Tolna, 
Liptó, Szabolcs, Nógrád, Bereg, Borsod, Gömör, Zemplén, Trenchin, 
Békés, Csongrád, Zólyom, Torna, Bihar, Marmaros, Baranya, Komárom, 
Győr, Thúrócz, Abauj, Ungh (Bemáth), Honth 25 vármegye, Jász Kun, 
Hajdú kerületek. —- Nem voxolt Zala, Moson, Sopron, Sáros. Módosí
tásra különböző árnyékolatokkal a többi 21 vármegye. A kir. városok

22 „executiva potestas, nonnisi in sensu legum, per regiam niaiestatem 
exercebitur.“

22 Az utalás bizonyára Schiller Don Carlos-ának hatása.
24 A hatheti oktatást.
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egymást elidálták. (Némely nevezetességet még röviden meg fogunk 
jegyezni.)25

Julius 5-én az Izenetnek hátralevő részei is helybenhagvatván, a 
főRRhez által küldetett, kik is azt Julius 6-án tanácskozásba vették, s a 
három első pontot végezvén, u. m. a reversalist, hogy a gyermekek atyok 
vallását kövessék, s a transitust, — mind háromra nézve előbbi végzé
sük mellett maradtak.26
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1833 július 4, 5 
Országos ülés.

Tárgy: A hatodik vallásos izenet vitájának befejezése Végzés: Változ
tatás nélkül átküldik a főrendekhez.

b)
1833 július 6, 8 

A főrendek ülése
Tárgy: A rendek hatodik vallásos izenetének megvitatása. Végzés: Üjból 

visszaküldik a rendekhez.

a)
Midőn a KK és RR julius 4-én, mint már megiránk, a transitus kér

désében voxolnának, Marics (Fejér) úgy adta szavazatját: hogy szoro
san a törvényhez ragaszkodik, és semmi változtatásban meg nem egyez. 
— Kevéssel utánna felállott követ társa S zü t s  —  hangos halljuk! fogadá 
felállását, mert közönséges volt a várakozás hogy Collegája ellen fog 
szavazni, — s ő igy szóllott: küldőim kívánják hogy a vallásos sérel
mek orvosoltassanak, én ezt leginkább úgy vélem elérhetőnek, ha Vas 
V[árme]a|yének indítványát elfogadom. (Vas pedig a feljelentésre voxolt, 
lásd előbbi levelünkben.)1

Klauzál az Izenet meg maradására voxolván, küldőitől e napokban 
nyert utasítását imigy terjeszti elő: Utasítása azt tartja: hogy az 
1791 :26. czikely teljes erejében maradjon, de jövendőre mind azon 
sérelmek elháritassanak melíyek akár mclly magyarázat által ezen tör
vény ellenére becsúsztak. Ezek között nagyobb sérelmet nem ösmér, 
mint a 6 heti oktatás béhozatalát, azt tehát megszüntetni kívánja. Hogv 
pedig az átmenetei esetei ő felségének feljelentessenek, elkerülhetlenül 
szükséges, mert azt a 26. ez világosan rendeli, de hogy az engedelem 
kérés véget történjék, ez sem az 1608-ki l-ő, sem az evangelicusok álla- 
potját az 1608-ki és 1647-ki lábra visza helyhező 1791-ki 26. t[ör]vényben 
ki mondva nincsen. És igy megegyezik ugyan a 26-ik czikely értelmé
ben vett feljelentésben a véget, hogy ő felsége fő felügyelői igazainál 
fogva, az átmenetei módja iránt alkotandó törvény megtartására úgy az

25 L. a következő szám alatt.
26 Minderről részletesebben o'v. a következő szám alatt.
1 Niczky felszó'alását I. 525. s köv. 1.
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átmenőt, mint a netalán hibás törvény hatóságot szoríthassa, .— abban 
azonban hogy az átmenetei előtt annak kikérése végett kellessék ő fel
ségéhez jelentést tenni, meg nem egyezhet, mert igy a törvény által 
megengedett szabad átmenetei a kormány akaratjától fügne, a mi alkot 
ványos országnak elveivel egyenest ellenkezik.

Bernáth voxát szintén az izenetre adván, ezeket ragasztá beszéd
jéhez: különös okom van ki fejezni hogy küldőim eredeti utasításuk 
által a vallásbcli felekezetek közt teljes viszonosságot kívántak felállí
tani, igy p. o. hogy a mint én nékem teljes szabadságomban áll akár 
melly pillanatban Catholica hitre térni, oly szabadságában álljon Catho- 
licusnak protestáns hitre térni. Amint a RR legelső sark izenetjöket 
megállapították, azt küldőimnek meg küldöttem s ők kötelességemé 
tették, hogy ahoz szóról szóra ragaszkodjak. (Bernáth visza érkeztével 
Petrovay azonnal haza ment szabadsággal, mikén voxolt légyen Bernáth- 
nak távollétében? tudósításaim nyilvánositják.)2

Ezeket különös tekinteteknél fogva közleni, érdekesnek gondolám, 
valamint azt is hogy Balogh és Descwffy tartózkodás nélkül beszéljék: 
hogy ha egyenlőségben állnak vala a voxok, követtársaiknak szavazat- 
jait ellenkező voxaikkal elenyésztették volna.

Eként megállván a kitérés pontjára nézve is a kerületi izenet 
javallata;3

Julius 5-én tartatott 57-ik országos ülésben a KK és RR. tovább 
rostálták a vallás tárgvbeli 6-ik izenetet, s minden pontokra nézve 
kerületi üléseik alkalmával terjedékenyen közlött végzéseik mellet min
den változtatás nélkül meg maradtak.

Gondolható hogy a kerületi ülésekben, és a két tábla országos 
ülésében immár öszvesen most tizenhetedszer előfordult tárgyban olyas 
mit mondani, a mi előbb már nem mondatott, s tisztelt levelezőimmel 
nem közölhetett vólna, alig lehetett, s azért unalmat gerjeszteni nem 
akarván csupán torlottan kívánom azokat megérinteni, a mellyekre 
nézve a Personalis ellenvetéseket tett, vagy valami új terjesztvénv 
tétetett — nevezetesen:

N iczky (Vas): Jelenté hogy tegnapi napon vett utasítása szerint, 
küldői a vallás tárgyabeli sérelmeket, a kivánatoktol clkülönözvén, az 
elsőbbieknek minél biztosb orvoslására nem a hosszas szóváltásokban, 
hanem a két tábla s a Fejedelem közötti egyesülésben találják a sikeres 
módot, s azért a tegnapi határozásokat illetőleg, a reversalisoknak 
múltra nézve is kívánt megerőtlenitésétől el állván, azoknak jövendőre 
nézve már országos állapodásba ment eltöröltetésével megelégszenek, 
úgy attól, hogy vegyes házasságokban a protestáns apának minden gyer
mekei attyok vallását kövessék, szintén elállanak, s inkáb arra hajlanak 
hogy a fiuk attyok, a leányok pedig annvok vallását kövessék. — 
Hasonló értelemben nyilatkozott Niczky követ társa Széli, a követ
kezet pontokra nézve.

Meg kell itt jegyeznem hogy a tárgynak hoszas vitatásából a tör
vényhatóságoknál nyilatkozható unalom, s elhidegülés már darab időtől

2 Ung megye első követe, Petrovay a május 2l-i kerületi (39S. 1.), május 
25-i (413. 1.) és a június 11-i országos ülésben (452. 1.) szólt hozzá a vallásos tárgy
hoz; mindannyszor a főrendekkel való egyezkedést pártolta a rendek többségé
nek álláspontjával szemben.

3 A július 4-i, 56. országos ü'és hivatalos jegyzőkönyvét 1. Jegyzőkönyv, II. k. 
34. s köv. 1. — V. ö. Kölcsey, VII. k. 311. s köv. 1.

34 Koasuth: Orszáfftryülési í'udösítások I.
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óta sok követek előtt kívánatossá kezdé tenni azon gondolatot, hogy 
tanácsosbb lenne, az egész ügyet ha nem javítva, legalább nem roszitva 
letenni, s a köz vélemény elhatározottabb kifejtésének oltalma alá hely- 
heztetni. Ez azonban ekkorig még csak a legroszabb esetre feltartott 
magános vélemény gyanánt szárnyallott, mint egy oly „ultima ratio“, 
melly még is jobb mint a félszeg törvény, vagy elkülönözött fel írásnak 
anticonstitutionalis eszköze. A FőRR következett ülésükben történt 
némelly kijelentések ezen előrebocsáj fásból érthetőbbek lesznek.

A recopulatiók tárgyában4 A sztalos ismételvén azon észrevételt, 
hogy a recopulatiónak végrehajthatása előtt elhalt atya törvénytelenség 
mocskával bélyegezett gyermekeinek sorsa nagyon szomorú — Lonovicí 
válaszolá, hogy ezen aggodalmat előzőleg elenyészteté ő felsége Zem- 
plin vármegyéhez 1817-ik eszt[endő], mart. 26-án 8911. szám alatt inté
zett parancsolatjával, mellyben jure reservatae gratiae azon gyerme
keknek törvényesitését fel tartja.5 * * — Ezt Péchy nem egyébnek, mint egy 
újabb törvénytelen parancsolatnak nézi, mert ha valósággal törvény
telenek az ilyen gyermekek, tagadja a kormánynak azon jusát hogy 
őket a törvény által kijelelt örökösök sérelmével törvényesíthesse. — 
Böthy a recopulatiót a reversalisok következésének, „matre pulchra filia 
pulchrior“ nak nevezi, — D ókus pedig jelenti hogy küldői az említett 
resolutiót szó nélkül nem hagyták, s ép ott van a valódi sérelem s a 
recopulatio eltörlésének legerősb oka, hogy közbe nem jővén a felség 
kegyelmétől függő törvényesités, az ilyes szerencsétlen gyermekek tör
vénytelenek maradnak.

A vegyes házasságoknak asztal s ágytuli elválasztása esetében meg
engedtetni javallott más házasságra léptetés tárgyában Lonovics meg- 
határoztatni kéré, ha váljon csak a jövendőben kötendő vagy a már 
kötött házasságok értetődnek e? s minthogy az illves elválasztható 
házassági kötésnél a Catholicus pap dogmája következésében nem assis- 
tálhat, felszóllitá a RRket, gondoskodjanak arról is, hogy a vegyes 
házasságokat protestáns egyházi személyek is esketethessék.

De a RR bajosnak tartván, az úgy is tövises pályán untalan újabb 
kivánatokkal fel lépni, előbbi értelmök mellet maradtak.

H orv át Oiszágra nézve Busán több rendbéli oklevelek felolvasásával 
hoszitott beszédet tartott. Nevezetesen anak megczáfolására, mintha 
Horvát Országnak kérdés alatt lévő kiváltsága csupán 2-ik Ferdinand 
alatt 1636-ban s igy a Linczi békekötés után8 venné eredetét, felolvassa 
a Társ országoknak Rudolf által megerősitett 1604-ki Statútumait, mely- 
lyekben a többi közt az van, hogy Concionatores pellantur, ejiciantur. 
— Továbbá a magyarországi protestánsok megegyezésével gyakorlott

4 V. ö. 211. I., 8. jegyzet. — A rendek általános eltör'ését kívánták, a felső 
tábla ellenben csak azokat akarta mentesíteni, „kik kisdedségektől fogva evange- 
lika vallást követvén, azon felekezet lelki pásztora á’tal jó lélekkel s minden tsa- 
lárdság közben jövetele nélkül köttettek öszve“. (Iratok, I. k. 252. 1.)

5 „Etsi intermissio copu'ationis per parochum catholicum pro casu mortis 
alterutrius parentum illegitimitatem prolium non involvat, id tamen nonnisi ex
gratia regia iuribus regiis innixa benigne constitutum est“. — A királyi leirat a
helytartótanács előterjesztését hagyta jóvá.

8 Nyilvánvaló e'írás. helyesen: a bécsi békekötés után. Busán itt Rohonczy- 
nak, Veszprém m. követének a jún. 11-i országos ülésben e’mondott beszédével 
vitázik (455. 1.). A két beszédet részletesen hozza a Jegyzőkönyv, II. k. 14. s köv. 1. 
és u. o. 100. s köv. 1.
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szokás bizonyságául felolvassa Orbán Personalisnak az 1681-ki diéta 
végével Horvát Ország követeinek arról adott bizonyság levelét, hogy 
a protestánsok kivánatinak azon követek ellentmondván, a protes
tánsok teljhatalmú képviselői ezen ellenmondásban nem csak meg
nyugodtak, sőt azt is kinyilatkoztatták, hogy a Társ országokban 
semminémü jussokat sem kívánnak.7 — Végre még azon okoskodásnak 
ellenére, hogy a görög nem egyesült hitüek, a Társ Országokba törvény- 
áltál bevétettek, azt feleié, hogy ezek kezdettől fogvást ott lakván, 
valódi rövidség nélkül a polgári jusokbol ki nem rekesztethettek, egyéb
iránt is midőn Lajos után Horvát Ország magára hagyatott, a Catho- 
licusokkal egyesülve véreket ontották a haza oltalmáért. — de polgá
rosításokhoz a Társ országoknak szabados megegyzésök is hozájárult.

Szóllottak hasonló értelemben Markovics albán és Püspök 
O.SEGOVICS.

A talált gyermekekről javallat iránt a Personalis ellenvetést tett 
hogy ez anyit tesz, mint mindennémü vallásokat törvényesen elfoga
dottaknak nyilatkoztatni. De igen számosán védették a pontot részint 
a keresztény vallás tisztelete miatt meg nem vethető emberiség, részint 
a Zsidóknak lépcsőnként! polgárosítása, s azon megvetésből, mellyben 
hevernek, kiemelése tekintetéből, részint mivel egy ember életének meg
tartása oly fő szempont, mellynek minden mást alá kell vetni. — 
Andrássy nem gondola hazánkat oly szomorú állapotban, hogy a talált 
gyermekeknek ápolása Zsidókra szoruljon, Esztergomban legalább nem 
maradnak pártolás nélkül. — Balogh kéré, gondolja meg hogy nem 
minden megyében van oly gazdag káptalan, melly ilyes intézetekre mél
tán adakozhatik. Egyébiránt ő a polgári jósokat nem szereti az emberi 
jusoktol megkülönböztetve látni. A Franczia kamarában már követ is 
volt zsidó, mi egy elhagyatott gyermeknek boldogitását sem akarjuk 
reá bízni, t— R udics ellenben embert nevelni úgy hogy a polgári jusok
bol kivetkeztessék, nem akar, pedig megengedni hogy Zsidó vallásban 
neveltessék, annyit tesz mint a polgári jusokbol kirekeszteni. Egyéb
iránt a zsidót nem a törvényhozó kamarában, hanem a gyapjú kamará
ban kívánja látni. —■ Böthy az ápoló intézetek hijányát hozta fel erő
ségül, mire a Personalis azt mondá hogy gondoskodni kell intézetekről, 
nem pedig a gyermekek kitételét elősegíteni — de N agy azt feleié, épen 
mivel gondoskodni kell, ez mutatja hogy nincsenek intézeteink, s provi- 
siora addig is szükség van, kivált hol annyi zsidó lakik mint nállunk, 
s megtörténhetik hogy egy megesett szegény zsidó leány leteheti gyer
mekét más gazdag zsidó ajtajánál, ezt el tiltani a neveltetéstől kép
telenség lenne. — Kölcsey példát vévén más köz intézeteink alkotá
sától, azt hiszi, ha most mindjárt hozzá fognánk is oly intézet alkotá
sához, a millyet ha bir Esztergom szerencsés; száz meg száz gyermek 
el veszne mig sikerét látnánk. — Meg maradván tehát ezen pontra 
nézve is az izenet,

a bérekesztő pontok iránt a Personalis két észre vételt tett: 1. hogy 
a RR kizárólag nem mondhatják hogy csak ők jelenthetik ki a nemzet

7 Orbán István személynök 1631. nov. 1-i bizonyságlevele szerint Antolchich 
Péter, Horvátország ítélőmestere és követe tiltakozott, hogy a protestánsokra 
kcd/ező királyi rezolució kiterjedjen a kapcsolt országokra, mire a protestáns 
követek ígéretet tettek, hogy azokban jogot vagy követelést nem fognak 
támasztani.

34*
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köz kívánságát,8 2. azt sem: hogy a föRR oly hatóságát melly a RR által 
kijelentett köz akaratot gátolhatná, el nem ösmerik, mert országos vég
zésre a fő RR egyesülése is csak ugyan okvetetlenül megkivántatik. — 
De egyik észrevétele sem nyert elfogadást, — ez utolsóra nézve Bort- 
siczky megjegyzé, hogy a collectivus veto hatalmával csak azért sem bír
hatnak a főRR, mivel két táblát de lege el nem ösmer — 1681 előtt nem 
volt két tábla, — ekkor a Sopronyi diétán nem férvén egy szobában, 
kettőbe mentek, de a test egv maradt. — Erre ugyan a Personalis felelt 
hogy 1681 előtt is volt két tábla, jelét mutatja ennek többi közt az 
1638 : 2. cz[ik,kely]9 de a RR maradtak az izenet mellett, s csupán a 
következő constructiobol „az utasítások szentségét azon jusbol szár
maztatják, mellynél fogva a megszüntetett személyes voxok helyet 
választott képviselők vesznek részt a törvényhozásban“, Bárczay 
(Torna) indítványára ezen szavak: „a megszüntetett“ köz értelemmel 
kihagyattak,10 — s az ekép meg állapított Izenet11 a FőRRhez által kül
detett,12 ott pedig fel olvastatván dictaturára bocsájtatott,

b)
Julius 6-án tartatott 58-ik országos ülésben pedig a fő RR tábláján 

tanácskozás alá vétetett.
Miután a bévezetésre nézve B. Szepessy pécsi püspök feltaglalgat- 

ván a dolog menetele rendjét, oly észrevételt tőn, hogy az e tárgyra 
fordított becses idő veszteségének vádja nem a főRRket érdekelheti, 
sőt hogy a FőRR már rég élhettek volna ezen szemrehányással, ha hogy 
azt az emberiség tekintetéből inkább elhalgatandónak nem itélék, a 
N ádor pedig feleletül adá, hogy a dolog fontossága hoszasb időt kíván 
ván, szemrehányással a RRket sem lehet illetni, i— a tárgy érdeme 
került vitatás alá; s legelőbb is a reversalisok. — Ezen kérdésben

B. Szepessy pontról pontra felvevén a RR argumentumait, azoknak 
czáfolatjába hoszasan bé ereszkedik, részletesen mutogatván hogy a 
resolutiókra való hivatkozásra magok a RR szolgáltattak alkalmat, 
s hogy midőn az 1791 :26. czikely 1-so §. a resolutiókat eltörli, nyilván 
ki mondja hogy csak azon resolutiókat érti, mellvck a valiás szabad 
gyakorlását korlátolták, és igy a reversalisokat, mellyek inkáb azon 
szabad gyakorlás következményei, nem értette, — továbbá hogy a főRR 
a reversalisoknak törvénytelenségét soha el nem ösmérték, — hogy a 
reversalisok a természeti jusokat le nem gázolják, másként századokra 
ható törvényt sem lehetne hozni hogy a gyermekek attyok vallását 
kövessék, pedig ez a RR kívánsága, ha tehát a törvény rendelkezhet 
századokkal előre a születendők vallásáról, annyival inkább réndelkez-

H Az üzenet szövege: „Miután a nemzet minden egészé részeinek képviselői 
lehetvén egyedül a köz kívánatnak tolmátsai, minden nemzeti kívánság a szaka
datlanul divatozott szokásnál fogva is tsak ezen tábla hatósága által hozathatik 
indítványba“. (Iratok, I. k. 254. 1.)

“ A törvénycikk elodázza a nemesek és főpapok, főurak közt a miatt kitört 
viszály tárgyalását, hogy az előbbiek beneficiális birtokaik ügyében dominate 
tribunal elé tartoznak-e.

10 A július 5-i, 57. országos ülés hivatalos jegyzőkönyvét 1. Jegyzőkönyv, 
II. k, 90. a köv. 1. — V. ö. Kölcsey, VII. k. 31. 1:

11 Iratok, I. k. 246. s köv. 1., azonban nem végleges, hanem az aisótábla tár
gyalása alá került szövegében.

12 A küldöttség tagjai: Jegyzőkönyv, II. k. 115, 1.
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hétnek a szülők, mivel ezeknek kötelességük gyermekeiknek kivált val
lásos nevelést adni, mert a vallástalan ember a köz társaság mételye; 
— Hogy íi. szokás Verbőczv előszavának 11-ik czimje szerint a világos 
törvény ellen is erőt, és divatot nyerhet, e jelen esetben pedig tulajdon 
azon királyi Felségnek, kit az Ország Rendéi önként arbiternek válasz
tottak, 1790. 9-ber 7-én“-* kiadott rendelése13 által is megerősitetett. Végre 
nem áll a RRnek azon állítása, hogy a reversalisok már az 1791-ki diétán 
az ország rendei által elvettettek, mert a dolog folyamatja csak 
abban van, hogy felolvastatván a Felségnek resolutiója, azt a napló 
könyv 298-ik lapja szerint a protestánsok annyival is inkáb törvénybe 
tétetni kívánták, mivel a Linczi béke kötés 4-ik feltétele szerint vallás 
dolgában a király a legfelsőbb bíró. Állapodás történvén a 46-ik ülés
ben,14 a 47-ik ülésben újra vitatásba kezdett jönni a dolog, s a perso
nalis szokottan leg utolsó adván voxát, a Clerus aggodalmának meg
szüntetésére azt is indítványba hozta: hogy ő felsége úgy kormányozza 
ezen elintézést, hogy a catholica hit gyarapodása meg ne szoritassék, 
de a protestánsok a dolognak újabb vitatásába nem ereszkedtek, hanem 
a 46. ülésbeli végzés mellett maradtak.15 Hogy pedig a javallatba hozott 
reversalisokat az Ország rendei el nem vetették, hanem pertractatióba 
sem vették, világos a 56-ik ülésből, midőn t. i. a 17-ik Januariusban költt 
2-ik resolutiónak16 törvénybe iktatását ellenző Egyházi Rend meg nyűg- 
tatására az Országbirája tulajdon azon szavakat hozta fel,17 miket a Per
sonalis a 47-ik ülésben mondott volt.

Ezen utolsó pontot a Fő Pohárnok (B. ötvös) szintén részletesen 
fejtegette. —· A reversalisoknak erőben fentartása mellet pedig még 
szóllottak Horváth és Palugyay Püspökök, a ki különösen úgy véle
kedett hogy a reversalisok nem csak egyedül resolutiókban, hanem a 
RR által is elösmért azon két elvben is gyökereztetnek hogy 1. a szü
lök nevcitetésbeli természeti júsoknak sértetlen kell maradni, 2. hogy 
a törvény által nem tiltott dologban a szabadságot csonkítani nem 
lehet. A reversalisokat, valamint az 1791 :26. 1-ső §-ussa a resolutiók 
eltörlése alatt nem érti, úgy a resolutiók közönségesen véve nem is 
ellenkeznek az 1791 : 12. czikellvel, mert ott van hogy a felség úgy fogja 
megőrizni az igazgató hatalmat, a mint azt eleitől ált vette,18 már pedig 
valamint az 1715 : 30-ik czikely vallás dolgában a felséget legfelsőbb 
bírónak rendeli, úgy az 1791 : 12. s 26-ik törvények is e tárgyban a reso- 
lutiókat ki nem zárják. Sőt mivel az Ország Rendei a felség Ítéletében 
compromittáltak, hahogy a választott biró értelme felett kétség támad, 
azt nem a választók hanem a választott oszlathatja el, a ki ön értel
mének legjobb magyarázója. Magyarázatot adott pedig ő felsége a 
reversalisok iránt csakhamar Brezno Bánya Várossá kérdésére költ 
válaszában.H

a)  Az eredetiben hibásan: 1791 g-ber 17-én.
13 Az 176'0/1-i országgyűlés iratai (Acta), 262. s köv. I.
14 1790. dec. 7-én.
15 Az 1790/1-i országgyűlés jegyzőkönyve (Diarium), 306. 1.
16 Az országgyű'és hutai, 312. 1., azonban 1791. jan. 18-i dátummal.
17 Az országgyűlés Jegyzőkönyve, 363. 1.
18 A király elismeri az országgyűlés törvényhozói jogát és kijelenti „se ius 

hoc statuum illibatum conservaturam atque prout illud a divis suis maioribus acce
perat, ita etiam ad augustos suos successores inviolatum transmissuram“.

,e Az 1791. nov. 17. királyi leiratban. V. ö. 490. 1, 5. jegyzet.
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Továbbá szóllottak a reversalisok mellet a Tárnok, G. Keglevics 
(Bars), B. Bedekovics (Kőrös) ki viszaható törvénynek nyomára tör
vénykönyvünkben még a legártatlanabb esetben sem talál, mint p. o. 
midőn a Banális Táblánál folyt perek felyebvitel utján egyenest csak 
a hét személyi főtörvényszékre vitetni rendeltettek20 — az Országbírója, 
a Fő Lovászmester, a két érsek, Vurum nyitrai és Jordánszky czim- 
zetes püspökök.

Gr. D esewffy Jósef indítványba hozá, múltra határoztassék elvá
lasztó vonat a reversalisok erejére nézve p. o. az 5-ik vagy 6-ik esz
tendő. — Ezt G yürky hajlandó volt elfogadni — ellenben

G r. K árolyi G yörgy mint máskor, úgy most is a KK és RR véle
ményében osztozott. —- Vannak esetek úgymond, midőn meggyőzeivé 
lenni dicsőség. Nem is azért hogy győzzek, hanem nehogy azt lehessen 
mondani, hogy egyesült érteimmel elvettetett a RR kívánsága, bár ha 
magam, vagy igen kevesed magammal maradjak is, kimondom véle
ményemet. — Ezt előre bocsájtólag nem dicsekedhetvén a pécsi püspök 
bámulandó emlékezetével, csupán némely elvekre válaszol, s ezek 
között nagyon veszedelmesnek tartaná, hogyha valamely tárgyban a 
két tábla nem egyesülhet, a kormány választott bíróságra szóllitassék, 
ez annyit tenne mint törvényhozási részvétünkről lemondani, ö  leg
alább mint sem ez történjék, inkább kívánná az egész dolgot letenni, 
s által adni a hazának, a maradéknak. Talán ád még a Magyarok Istene 
egy Országgyűlését, midőn a főRR is köz értelemmel el fogják ösmérni 
a KK és RR kivánságinak igazságát.

N ádor: Nem látszatott ugyan az előttem szólló Gróf oly érte
lemben venni a letételt, mint azt én venni foogm, mert azt mondá: 
hogy irikáb k ív á n n á  m in t se m  s  a t. ezen ősze köttetésben nem akarok 
a kérdésbe ereszkedni. De ha az volt értelme, hogy ezen ügy a mara
déknak áltadassék, meg kell jegyeznem: hogy mióta a társaságos viszo
nyok tekintetei szaporodtak, intézeteink előlépése halkal, s lábról lábra 
történt, —- s őseink oly bölcsességgel munkállódtak, hogy ha valamely 
tárgyra nézve kívánságukat teljes mértékben el nem érhették, az ügvet 
le nem tették, m ert úgy ítéltetnek, hogy jobb valamit tenni a köz bol
dogságra, mint mivel mindent elérni nem lehet, semmit sem tenni. — 
Ezt azért mondám hogy a főRR előtt, az én értelmem is tudva legyen.

B. Vay: Annak hogy egyik tábla a másikat capacitálja, persvadeálja, 
többé sem ideje sem helye, a dolgot megérve, de különben is azon per
czen látom, hogy egy vagy más oldalra végének kell lenni, ma holnap 
azon ponton leszünk, hogy vagy el kell a dolgot ideig óráig ejteni, s a 
régihez, a fenállóhoz ragaszkodni, vagy a mi szintén nem lehetetlen, 
bár később is érkezhető instructiók miatt végképpen el bukik. Ezt nem 
akarhatják mások, mint a kik az idő lelkét, annak igazságos kivánatit 
nem ösmerik, s a kikre nézve tanúság nélkül maradtanak az újabb idők 
hatalmas leczkéi, a kik nem tanulták még meg hogy a nemzetnek erő
szakkal elnyomott kívánságai halgatnak ugyan kevés ideig de elfojt- 
hatlanok, — igen is csak a kik az emberi természetet nem ösmerik, 
s törvényhozói magas állásokat nem értik, azok kívánhatják a tárgy 
elbuktatását. Elejteni ép oly veszedelmes lenne; egy nagy résznek fel
gerjesztett kívánságai nyugtató teljesedést várnak, s ha elejtetnék az 
ügy, meg lehet hogy a magokat követjeik által oly erősen kijelentő 
törvényhatóságok a kormány által kiadni szokott vallásbeli parancsok

20 1741. évi 53. te. és 1764/5. évi 38. te.
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végrehajtásában legalább is késedelmesek lennének. A tárgy elejtését 
tehát én mint protestáns sem kívánhatom, mert hitem sorsosit, kik 
42 éveken ált a Fejedelemnél zörgetvén, orvoslást nem nyertek, innen 
is elutasitatva, nem akarnám azon gondolatra hozatva látni, hogy kérel
meik, és sérelmeik előterjesztésére nézve a főRR által el vannak feje
delmektől zárva. Éhez vagyunk közel, rajtunk áll megakadályoztatni, 
ehez azt tartom, a ki csak a zavart el akarja kerülni, a kinek nincs 
kinézésében hogy ezen organicus diétán semmi jó, és hasznos ki ne 
vitessék, — örömest kezet fog nyújtani. Ugv de azt mondják hogy a 
főRR már eleget engedtek, elösmerem hogy a legvastagabb viszaélések, 
legégrekiáltóbb igazságtalanságok megszüntetésében némileg meg nyu
godtak, de a fő dologban nem csak nem engedtek, sőt azon elvet hogy 
vallásbeli ügyeinkre nézve ezentúl is nagy részben resolutióktól füg- 
jünk, mind inkáb kifejtvén, azon látszatnak iparkodni, hogy a mellyek 
eddig resolutio utján létesítettek, törvénybe mennyének. Mig erre nézve 
meg nem lesznek a Statusok nyugtatva, kevés reménységem van az 
egyeséghez. így a reversalisok kérdésében is ezen elvet kívánom eléb 
kifejtetni, s akkor örömest alkuszom, — addig a Statusok izenetje mel
let maradok.

Azonban úgy ezen pontra, mint a következőre is, melly arról szóll 
hogy a gyermekek attyok vallását kövessék, a főRR többsége előbbi 
értelme mellet maradott.

Ezen 2-ik pontra nézve21 több hoszas, de kevés vagy semmi újat 
magokban nem foglaló beszédek tartattak. — B. Szepessy azon állítást 
hogy a 2ó-ik czikely csak egy részben fundamentalis, úgy magyarázta 
hogy a mennyiben kedvez az evangelicusoknak annyiban változhatlan, 
de amennyiben még némely jussokat meghagyott az evangelicusoknak6·1 
ezeket is el kell venni. Azonban vigyázzanak magokra az evangelicusok, 
reájok is viszonyos veszély háromolhat. — A N ádor felelt, hogy ezt 
a RR soha sem mondották, s méltányosságukról fel sem lehet tenni, 
hogy mind a két felekezet jussit egyenlőn feltartani nem akarnák.

Kopácsy a tökéletes egyenlőségnek nyomát a békekötésekben, bár 
azokat a RR oly promptuariumnak tekintik is, a honnan mindent lehet 
meríteni — teljeséggel nem látja. B. Ötvös pedig ezen egyenlőséget 
egvnek mondja az izenetben foglalt azon tiz elvek közül, mellyek még 
akkor is sántikálnának, ha hogy m ost kellene újon szerkezteim  a köz 
társaságot.

Gr. Keglevics (Bars) pedig azt tartá, kár más országokra hivat
kozni, mert csak Ausztriában is templomot, tornyot sem szabad a 
protestánsoknak különös engedelem nélkül bírni. Az uralkodó vallás
nak, mellvet t. i. a fejedelem követ, minden országban nagyobb jusai 
vannak. — Végre olvasta valamikor a Basini praedicatomak kevéssel 
1791 után mondott praedicatióját, mellyben híveit inti, hogy az ural
kodó vallás jusára soha se vágyódjanak, s elégedjenek meg azzal, a 
mit kaptak, ha ezt is el veszteni nem akarják.

Erre B. V ay M iklós m eg fe le lt: h o g y  m eg nem  foghatja  h o g y  le h e t  
ép en  A u str iá t h ozn i fe l hason lításb a , e g y  o ly  o rszá g o t h o l tö rv én y  
s  a lk o tv á n y  álta l ju sa i sen k in ek  b iz to s ítv a  n in csen ek . A z  h o g y  a fe je 
d e lem  va llása  m in d en ü t ura lk od ó  va llá s, e g y e n e st  e llen k ez ik  a v ilág

b) Helyesen: a katolikusoknak.
21 A gyermekeknek apjuk vallásában neveléséről.
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állásával, mutatja ezt Saxonia.22 De egyébiránt is nagyon aggódik az 
uralkodó vallás emlegetése miatt, ő ilycst, melly más valláson uralkod
hasson, a keresztény vallás leikéből is el nem ösmérhet, ámbár azt 
nem tagadja hogy egyik felekezet Clerusának nagyob befolyása lehet 
mint a másiknak. Különben akár mit beszélt a nem tudja hová való 
praedicator, a protestánsok jusainak elvesztéséről, bizonyossá teszi a 
Barsi főispánt, hogy ez ellen elegendő garantiájok van a fejedelem sze- 
méllyességében, a nemzet erejében, s a törvényben, mellynél kevesebbet 
adni nem lehet. Egyébiránt mennyire sarkalatos a 26. czik[kely] nem 
vitatja, megvalja azonban, hogy midőn az egészen más kérdés, ha vál
jon a jelen körülmények között megadja e a felség a mit a RR kér
nek? ide pedig csak mint kérés, kívánság jő; a felmenetelt ennyire hát
ráltatva látni sokaknak, és neki is nehezen esik.

Az O rszágbirája  nyugtatólag szól! hogy magyar catholicus ember 
az uralkodó vallásnak oly értelmet nem tulajdoníthat, hogy az más, 
kivált törvényesen be vett valláson uralkodhassék. Egyébiránt hogy a 
sarkalatos törvényt semmi esetben sem lehet változtatni, azt ő nem 
tartja. Legfőbb törvény a haza jusa, bár ez soha senkinek emlékezetéből 
ki ne esnék, bár senki indulatosan ellene ne szegülne. Csak arról van 
szó hogy nincs szükség a változtatásra, s hogy az ország 5 millió lakosi 
alkotványunkkal egyidős vallásának, az örök béke végett hozott tör
vény által is biztosított jusai tiszteletben tartassanak.

Gr. D e&ewffy Jósef csudálkozott hogy a RRnek eszökbe nem 
jutott hogy inkáb minden gyermek anyja vallását kövesse, mert az 
anya bizonyos.

A transitusra nézve23 24 — Gr. Majláth (Zemplén) úgy vélekedett 
hogy a főRR szelíd felszóllitására, a RR által javallott mód, a törvény 
s a főRR által kívánt feltételeknek egyátaljában meg nem felel. A vak
merő kitérés elhárítása tekintetéből bé kell minden esetet ö  felségé
nek jelenteni, — jusa van ehez a fejedelemnek a 26-ik ez. 4-ik §-ból,2* 
a főfelügyelés hatalmából, a törvények végrehajtásának kötelességéből, 
s magoknak a protestánsoknak is ama tanításukból: Cujus regio ejus 
religio, ö  azt hiszi a főRR oly közelitő lépéseket tettek ezen kérdésben, 
mellyek a nemzet háláját meg érdemlik.

E szerint végzésbe ment hogy a Felség főfelügyelői hatalmának 
sértetlen kelletvén maradni, sajnálják a főRR, hogy a KK és RR által 
javallott módot el nem fogadhatják. Az ülés 3 óra után eloszlott.

Julius 7-én Vasárnapi szünet. — Julius 8-én 59-ik országos ülés a 
iőRendeknél.

A többi következett pontokra nézve is a főRR mindenekben előbbi 
értelmük mellet maradtak. A más házasságra lépbetés tárgyában a 
Pécsi Püspök Márk Evang. 10. Lukáts 16. Pauli ad Corinthios 1:7. ad 
Romanos 7. vers 2. 3. szent textusokból mutogatván a házasságnak 
dogma szerinti állapotját, minthogy Istennek inkáb kell engedelmes
kedni mint az embereknek, azt mondá: ha bár ilyes törvény hozatnék, 
is ők nem engedelmeskednének. — Erre G. Károlyi G yörgy felelni 
akart, de mivel már a végzésnek kijelentése után, más pontnak vita

22 Erős Ágost utódai katolikusok voltak.
23 Az üzenet 3. pontja.
24 E szerint a királyt „potestas supremae inspectionis“ illeti meg, továbbá 

más — közelebbről meg nem határozott — jogok „circa sacra evangelicae eccle
siae utriusque confessionis“.
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tása alatt állott fel, a N ádor emlékeztető hogy már bé van végezve. — 
Horvát Országnak municipialitása mellet többen, de különösen K ujojlye- 
vics azon Ország követje terjedékenv előterjesztéssel harczoltak.

B. V écsey Szathmári főispán meg nem foghatja, hogy a mai szá
zadban, midőn a szabadságot pengetjük ajkainkon s egyes személyek 
jusai is respectáltatnak, egy egész nemes nemzet jusait némileg el akar
juk tiporni.

A N ádor oly értelemben nvilatkoztatá végzésnek az előbbi értel
met, hogy a dolog belső érdemének ellene nincsenek a FőRR, sőt kíván
ják hogy a társ országok gyülekezetében, ezen kérdés mihamaráb ked- 
vezőleg eldöntessék. — Ezt Gr. D essewfy Jósef is helybe hagyja, s 
javalá a RRnek hogy méltó fájdalmokat egész nagylelkűséggel nyel
jék el.

Végre a talált gyermekekre nézve25 a Pécsi Püspök úgy nyilatkozott 
hogy ha csak egy csep szemérem lenne a RRben elösmernék, hogy 
örökös szeny bélyege üttetnék ezen országgyűlésére, ha annyira meg 
vetné á keresztény vallást, hogy a keresztény gyermekek neveltetését 
zsidókra bízná. — Az Országrirája sem hiszi a vallástalanság szellemét 
annyira elterjcdctnck, hogy a keresztény vallásbuli elidegenítést fel se 
vegye az Ország, de nem is tartja nemzetünket oly mocskosnak, és 
fösvénynek, hogy az emberiség kötelességének teljesítése véget a Zsidó
kat kellessék segedelemre fel szóllitani.

De leg hoszabb fejtegetésre szolgáltattak alkalmat a RR izenetjé- 
nek bérekesztésében foglalt juris publici kérdések. Gr. M a jlá th  torlot- 
tan, a Pécsi Püspök pedig temérdek törvény czikelyeknek és Decretu- 
mok hővezetésének idézgetésével harczoltak a felső tábla jussai mellett.

B. Ö tvös két praejudicata opiniót vett czáfolás alá t. i. hogy a két 
tábla csak az 1681-ki Sopronyi diétától veszi eredetét, s hogy régenten 
mindég minden nemesek személyesen vettek részt a törvényhozásban. 
Ez úttal a hely nem engedi a terjedékeny közlést. Csupán az elsőre 
nézve megjegyezzük hogy Kovachichnak Vestigia Comitiorum munká
jából több adatokat idézett név szerint, hogy l-ő Lajos alatt 1342-be 
Domokos testvérek Criminis falsariatus postulati a főRR által ítéltet
vén a Nádor Vajvoda, és az Ország bírája processerunt ad Status, meg
kérdezni ha meg elégesznek e.26 így a Mohácsi veszély előtt 1521-ben 
a főRR a Statusok értelme ellen meg adták az 1 ft. subsidiumot.27 
Továbbá a törvénykönyvből 1442 : 36.,28 a subsidium, 1550:64. a prímás 
és Lövöldi Apát esküje felett különbözött a két tábla véleménye. 
1625:61. Horvát ország egyik követjének a főRR tábláján adatott 
ülés s a t.

Az Országrirája: A Sopronyi diétáról mondot mesét annyira meg- 
czáfoltnak vélé, hogy nem hiszen oly tudatlan embert, a ki azon véle
ményt pártolná. Azonban majd el jő az idő, midőn a homály fel vilá- 
gositatik. Most csak röviden felelni hogy a főRR jusaikhoz erősen 
ragaszkodnak. — S ez végzésbe ment.

25 Az üzenet 9. pontja.
26 Kovachich Márton György Vestigia comitiorum apud Hungaros c. mun

kájában (Buda, 1790) nincs szó az említett 1342-i esetről.
27 Az 1521-i — helyesen: 1522-i — decretum 1. cikkét 1. i. m. 514. 1.
28 1442-es decretum egyálta'án nincs; az elírás feltételezésével szóbajöhető 

egyéb törvénycikkelyek nem szólnak a subsidiumról.
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A N ádor két jegyzést tett: 1. Arra Hogy a törvényhozó test vala
mely részénél minden polgári karzatok repraesentáltatva mondassanak, 
nem elég hogy képviselőink üléssel bírjanak, de szükség hogy jusaikat 
is gyakorolhassák. 2. A mit egy helyüt Verbőczy mond, azt az utasí
tásokra nézve igen úgy lenni tapasztalta: hogy t. i. nonnunquam valent 
et nonnunquam non valent.

E szerint Végh Ítélő mester nyomban röviden fel tévén az izenetet,29 
az a Statusokhoz által küldetett.30

A KK és RR pedig ugyan azon nap előbb kerületi utóbb országos 
ülésökben megállapitvát a Buda Pesti állandó hid iránt minap31 elhatá
rozott izenetjöket,32 azt a FőRRhez által küldötték, kik is azt egy érte
lemmel jóvá hagyák. A Nádor ítélő mester által nyomban szóval érte
sítvén a RRket, hogy a kívánt Országos biztoság kinevezésében töké
letesen megegyeztek.33

Egyébiránt a KK és RR. Julius 7-én és 8-án kerületi — 9-én pedig 
küldötségi üléseikben az Urbarion magvarra fordításával foglalatoskod
tak. — Julius 10-én pedig Nagy és Szilassy előlülésök alatt felvévén 
a főRRnek utolsó vallásbeli izenetjét, — Balogh indítványára, és Ber- 
náth, B. Prényi, Böthy, Dubraviczky támogatására 36 megyei, és 2 kerü
leti voxal elhatározták, hogy a tárgyat ez úttal bizontalan időre felfüg
gesztik, az Idvezitőnek ama szavai szerint: nem holt meg a leányzó, 
csak nyúgoszik. (Bőven jövő leveünkben.)

59 .

a)
. 1833 julius 10—12 

Kerületi ülések.
Tárgy: A rendek hetedszer vitatják meg a vallásos izenetet. Határozat: 

Bizonytalan időre elhalasztják a kérdés tárgyalását.

b)
A vallás tárgyában a főrendeknek küldött hetedik, utolsó izenet szövege.

a)
Mielőtt a KK és Rendek Julius 10-én tartott kerületi ülésének rész

letes előadásához fognék, még meg kell jegyeznem, hogy a Fő RRnél 
berekesztetvén a vallás tárgyabeli utolsó tanácskozás, ennek nyomában 
a N ádor ő FőHferceg]sége midőn az ítélő mesternek, végzés kijelen
tése közben az izenet szerkesztetése iránt szorossan utasítást adna; 
többi közt a válasz izenetbe tétetni rendelő; hogyha most sem tenné
nek a K és RR elfogadható javaslatokat, a dolog jelen helyzetében alig

29 Iratok, I. k. 256. 1.
30 V. ö. Kölcsey, VII. k. 314., 317. s köv. 1.
31 Június 26-án. V. ö. 498. 1.
32 Iratok, I. k. 255. 1.
33 A július 8-i, 59. országos ülés hivatalos jegyzőkönyvét 1. Jegyzőkönyv, II.

k. 116. s köv. 1. V. ö. Kölcsey, VII. k 317. s köv. 1.
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van egyéb hátra, mint a RRket felszóllitani, hogy miben a két tábla 
között az egyesülés megtörtént, az őfelségének felterjesztessék, mert 
úgymond súlyos dolog, s az 1791 : 13. czikely tetemes sérelme lenne az 
országos állapodást nyert sérelmeket törvényes orvoslás végett fel nem 
terjeszteni. —■ Erre J ordánszky mindjárt a még az első sark izenet 
alkalmával közlött Felirási javaslat1 stylja iránt kíván szóllani, de az 
O rszágrirája megjegyzé: hogy „előbb meg kell lőni a  farkast, úgy a 
bőréről alkudni“.

Most tehát a 10-ik Júliusi kerületi ülésre: Elölülők Nagy és Szilassy. 
— Napirend: vallás heted ízben, i— D essewfy felolvassa a fő RR hato
dik válasz izenetét.2

Balogh: Ela valamely tárgyban, bizonyosan a vallás tárgyában 
kívánta és forrón óhajtotta közülünk mindenki, a fő Rendekkel az egye
sülést, de ezt elérni fájdalom ekkoráig nem lehetett, mert a főRRnek 
elvei a KK és RR alap állításai ellen úgy állanak, mint két egymással 
küzdő elementumok. Hat izenetek váltogatása után ott állunk most is, 
ahol bár soha sem állottunk volna; bár soha se adott volna a kormány 
önkénye alkalmat arra, hogy azokkal kellessék egyezni, kiknek szivei
ket három millió polgártársainknak az éghez is elható szava, az emberi
ség legszentebb érzelmei elfogadására bírni nem tudta. Miből állott, 
s miből áll most is a KK és RR kívánsága? abból hogy a Linczi és Bécsi 
békekötések ellenére gyakorlott önkény megszüntessék, és az 1791 : 26. 
t. ez. azon részei, mellyeknek egyoldalú bal magyarázatjából az érintett 
önkénynek tágas kapu nyittatott, felvilágosittassanak, s igy a különben 
is 'minden tekintetben szélt darabolt hazánkban az egyetértés eszkö
zöltessék, a nemzeti erő gyarapodjék, s a különböző vallásos feleke
zeteknek különböző érdekei egybepontositassanak. De különbözőleg 
magyarázta az 1791 :26. czikelyt mind a két tábla. A KK és RR magya
rázták úgy, mint azt a felvilágosodott jelen század lelke, a Linczi és 
Bécsi békekötéseknek értelme, mellyen az említett törvény alapul, meg
kívánja, a Fő RR pedig azoknak értelméhez képest magyarázták, kik 
az egyébiránt dicső 26-ik czikelyben a „fernere“, a „possint“ és más 
mesterkélt kifejezéseket3 úgy elszórták, valamint a legtisztább búzában 
a konkolyt. Ezen konkolyt kívánták a K és RR kiirtani, a főRR pedig 
meghagyni, vagy talán még szaporítani. Ily különböző nézetek mellet 
hogy lehet közöttünk egyezést elérni? meg nem foghatom.

Azt kívánják a főRR, hogy eredeti izenetünknek azon pontjai, mely- 
lyekben velünk megegyeztek, őfelsége kegyes színe elébe terjesztesse
nek, a többit, minthogy halgatással elmellőzik, alkalmasint végképen 
elhagyni akarják. — De vizsgáljuk csak mi az és mennyi a mit a fő 
RR elfogadtak? Megegyeztek abban hogy az Evangelicusok a Catho- 
licusokkal egy temetőben nyugodjanak; tehát nem az élőket, hanem 
a holtakat akarják egyesíteni. De váljon lehet e azt a mit az élőktől 
az életben el vesznek, az által hogy vélök a síron túl, egy kerítésbe 
foglaltatni nem ellenkeznek, kipótolni? Megegyeztek továbbá hogy az 
ezeredeknél evangelicus káplányok is lehessenek; de hiszen ezt meg
tagadni annyi lett volna, mint az evangelicus katonákat vallástalanságra 
ingerelni; és azoktól kik hazánkért véröket ontják, minden figyelmet

1 I r a t o k ,  I. k. 70. s köv. 1. (A rendek első vallásügyi üzenetéhez mellékelt, 
latinnyelvű felirattervezet.)

2 l r a i o k ,  I. k. 256. 1.
3 V. ö. 262 1., 10. jegyzet és 272. 1., 12. jegyzet.
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elvonni. Megegyezni látszanak végre ha bár csak félig is abban, hogy 
az evangclicusok külföldi universitásokra kimehessenek, de hiszen ezt 
a törvény úgyis mindég megengedte és csupán a kormány önkénye 
tiltotta, s egyébiránt is ezt minden ifjúnak, Catholicusnak, úgy mint 
evangelicusnak nem csak nem tiltani, sőt inkáb ajánlani kelletik, tanul
jon ott, hol a tiszta szabad előadásból többet tanulhat, mint hazánk
ban; hol a tudományok előadása a kormány politicájának és más fonák 
nézeteknek alája vetve lévén, a serdülő ifiu szabad lelke, szabad fel- 
emelkedését már csirájában megfojtja. — Ezek azon csekélységek, 
mellyekbcn a EőRR megegyeznek; mert hogy a reversalisok eltörlését 
jövendőre nézve, de azt is csak mint kivánatot, s nem mint sérelmet 
elfogadták; ez figyelmet nem érdemel, minthogy azokat a múltra nézve 
feltartani kívánják, a mi valóban annyit tészen, mint törvényt hozni 
arról hogy a mi erőszakosan, vagy törvénytelenül elfoglaltatik, visza 
adatssék, de a mi már elfoglaltatott, annak birtokában maradjon az 
elfoglaló. Midőn tehát a főRR, a Karokat és Rdeket arra szóllitják fel: 
hogy az egyezést értt pontok felterjesztessenek, a többiek pedig 
elmaradjanak, egy czitront vesznek kezökbe, ennek minden levét, ned
vét kifacsarják, száraz héjával pedig a KK és Rendeknek kedvesked
nek. És ily száraz héjnak felterjesztése nem borítaná a növelt világ 
előtt homályba nemzetünket? nem volna e a magyar országi törvény- 
hozásnak bizonyos jele, s czimere? Ily szomorú helyzetben az a kér
dés, mit kell cselekedni? véleményem szerint két ut nyílik előttünk, 
t. i. a vallásnak kérdéses tárgyában vagy épen törvényt nem hozni, 
vagy a főRR módosítását elfogadni, s igv velők egyezvén, nem csak 
három millió polgártársainkon talán soha se gyógyítható sebet ejteni, 
sőt constitutiónk talpköveit megrendíteni. Mert ha minden mást elmel
lőzvén, csak a liber transitus kérdését veszem is fel, e részben az indul- 
tust, mellyhez a főRR elannyira ragaszkodnak, törvény által legalizálni 
annyi lészen, mint alkotmányunkat sarkaiból kiemelni. Constitutionalis 
Országban a törvény ád mindenkinek mindenre indultust, hol ezt más
tól kell kérni, hol ezt más adja, ott nincs Constitutio, hanem önkény 
és absolutismus, melytől mint a világ legundokabb legfertelmesebb ször
nyetegétől, minden szabad embernek leiké borzad és irtódzik. Nem 
szoktam Tfekintetesl RR! amit e helyen büszkén mondhatok, nem 
szoktam elcsüggedni, a természet megáldott anyi erővel, hogy az elkese
redést igen, de a kétségbe esést nem ösmerem, látom mindazáltal, hogy 
a Fő RRkel csak messziről sem lehet egyezést reméllcni, ha csak a mint 
mondám szabad alkotmányunk omladékáiból az absolutizmusnak pyra- 
mist emelni nem akarunk. Hoszas és érett megfontolásomnak szüle
ménye vala tehát azon elszánás, mellynél fogva kész vagyok inkáb tör
vény nélkül elmenni, mint több millió polgártársaimnak, s azok leg
később maradékinak átkát magamra hárítani. Az tehát már a végső 
kérdés, mit kellessék a főRRnek felelni? Csekély véleményem szerint 
szóllitsuk fel még egyszer, és utólszor a FőRRket; hogy ezen tárgyban, 
mellytől hazánk boldogsága füg, s melly már annyira ki vagyon emelve, 
velünk kezet fogni méltóztassanak, előre bocsájtván pedig azt, hogy 
minden e tárgyban ekkoráig kibocsájtott, vagy ezentúl kibocsájtandó 
resolutiókat törvényeseknek lenni nem csak el nem ösmerjük, sőt azo
kat törvényteleneknek lenni örökké vallani fogjuk s az 1791 : 12. czi- 
kelyhez4 legszorosabban ragaszkodván, mondjuk meg, hogy ez az utolsó

4 V. ö. 520. 1.. 2. jegyzet.



Izenet, mellyet e tárgvbain a főrendekhez küldeni szerencsénk vagyon, 
megkérvén őket egyszersmind, hogy ha csak ugyan velünk egyezni nem 
akarnak, bennünket több izenetjeikkel megkimélleni méltóztassanak, 
mert mi e tárgyat pro hic et nunc ez úttal függőbe tartván és félbe- 
szakasztván, boldogabb jövendő reményinek engedünk.

B eb n á t ii: Harmadik országgyűlésében lévén immár szerencsém 
résztvenni, fájdalommal tapasztaltam, hogy valahánszor az országnak 
constitutionalis jusait tárgyazta kérdések forognak fel, a KK és RR 
őszinte iparkodásainak sikere mindég ott akad fel, ahonnan legnagyobb 
támaszt és ápolást méltán várhatnók u. m. a M[éltósá]gos fő Rendek
nél! E jelen tárgyban is a KK és RR fáradhatlan szorgalma erányainak 
a főRR egy oly kozbesujtott kérdéssel vetettek gátat, melly mint a dér 
a fakadt bimbót, azon erányok létesítését csirájában elfojtani képes. 
Rövid kívánok lenni, azonban megvallom még is: hogy a főRR izenetét 
olyasnak találom, mellyet semmi logica sem képes felfogni. Azt mond
ják a főRR: alig van egyéb hátra, mint hogy a miben egyesültünk, azt 
felterjesszük. Ez röviden magyarul igy áll: Kegyelmetek javallatára mi 
nem állunk, nincs tehát egyéb hátra, mint hogy kigyelmetek álljanak a 
mienkre. S miben áll azon egyesülés? én azt, midőn a panaszt csak kére
lemnek ösmerik cl,' egyesülésnek nem vehetvén, valóban csak a Barsi 
követ által említett két pontot tudom, s e kettő között mi a temet
kezést illeti: valóban ha valahol, itt eltalálták a főRR a közvéleményt, 
midőn azt mondják hogy gyalázására válnék a nemzetnek, ha hogy a 
temetőről törvényt hozna. Igen is gyalázatára válnék, ha hogy az egész 
vallásos ügyben csak a temetőről hozna törvényt, mert különben azt 
tartom hogy midőn constitutionalis országban ut, mód nyittatik vala
mely felekezetnek, hogy mások jusait lábbal tiporhassa, ez válik a nem
zetnek gyalázására, nem pedig az hogy törvény által kíván a sérelmek
nek orvoslást szerezni. Meghagyták nékem ugyan küldőim, hogy a KK 
és RR sark izenetének minden szavához ragaszkodjak, de miután látom 
hogy a főRR constitutionalis kérdéseket zavartak ide, meg kell valla
nom: távol volt küldőimtől az a szándék, hogy valamely vallásbeli fele
kezetnek a constitutio sérelmén kiválóságokat szerezzenek, sőt mélyen 
meg vagyok győződve, hogy bár mely nyomattatást is inkáb készek 
szenvedni, mint az alkotmány sérelmébe megegyezni. Ez igy lévén én 
is elmondhatom a fő Rendekkel hogy alig van egyéb hátra, mint a mit 
Bars V[árme]gyének érdemes követje javallott; s miután a resolutiókról 
parancsolatokról nyilvános törvényünk van hogy ezek által országunkat 
kormányozni nem lehet, miután az sem szenvedhet kétséget, hogy a 
törvény magyarázat jusa egyedül a törvényhozó hatalom körébe tar
tozik, ezen törvények által az időközbeli állapotra nézve biztosítva 
kívánom én is, maradjon ez úttal függőben az egész dolog; —- adja a 
magyarok Istene, hogy azt a T[ekintetes] KK és RR egy boldogabb 
törvényhozás állapotjára felfüggesztve hagyják, melly áldva azon nagy
lelkű férfiak érzését, és felállított elveit, kik azokat nemzetünk körében 
köz véleményé tették és meggyökereztették, kedvezőbb körülmények 
között szerencsésbb sikerrel fogják ezen ügynek pártját, mint ahogy 
azt mi tehettük. Maradjon addig boldogabb jövendőre.

A czél: Senki sincs közöttünk a ki részint meggyőződésből, részint 
az alkotványhoz való ragaszkodásból ne kívánná hogy a törvény önké
nyes magyarázatából, s homályos bántalmaiból eredhető sérelmek meg-
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szüntessenek, nekem legalább ez kötelességemmé is tétetett. Minden 
szavam, mellyet e tárgyban szóllottam, mutatja: hogy én elösmértem 
azt, hogy vannak az 1791 :26. törvény ellen világos sérelmek, mellyek 
orvoslást kivannak. De épen ezért, s mivel nem lehetvén az előttem 
szóllókkal egy véleményben, hogy azon pontok, mellyekre nézve a fő 
RR is megegyeztek, semmi tekintetet sem érdemlő csekélységek, sőt 
mivel azok közöt igen nyomósokra s azon nyilvános készségre is talá
lok, hogy a fő RR minden törvényes módok elfogadására hajlandók, 
azt vélvén hogy egyikünknek sincs hatalmában a haza javával, a tör
vény ellen elkövetett sérelmek felhagyásával disponálni, a tárgynak 
javallott letételében meg nem egyezhetem, hanem kívánom hogy a fő 
RR által egész nyiltszivüséggel kijelentett kézség következésében a trac- 
tatust folytassuk, s elfogadható lépésekkel közelítsünk az annyira kívá
natos két tábla közötti egyesüléshez.

Bötiiy: Igaz hogy a jelen s a jövendőben van élet, az elmúltban 
halál, s azért én a múlttal nem is örömest foglalatoskodom, itt még is 
kéntelen vagyok arra, a mik történtek vissza tekinteni, s erre a K és R 
figyelmét alázatosan ki kérem. Ha e tárgyát tekintem, a KK és RR 
azon hazafi szent kötelességből vették fel azt, melly az 1791 : 12-ik és 
13-ik czikkelyből6 reájok háramlóit, melly szerint a törvényeken ejtett 
sérelmek orvosolhassanak, homályos részeinek kétségei eloszlatassanak, 
s azon hijányok, mellyek iránt a törvény világos rendelést nem tesz, 
de mellyekre a haladott század lelke igen erősen hivatkozik, kipótol
tassanak. Ezen három igazságos kívánság volt azon 6 izenet alapja, 
mellyet a főRendekkel e tárgyban váltottunk. Mit nyertünk a fő RRtől, 
azt az előttem szóllók nagy részben kifejtették, én csak némellyekre 
kívánom észrevételeimet szorítani: Ezen ügy a midőn itt felvétetett, 
talált ellenkezésre, és kellett is nekie találni, mert a representationak 
lelke, s rugó ere lévén az oppositio, ahol ez megszűnik, amannak mun
kássága is csökken. Azonban a többség győzvén, végzéssé vált, s által 
küldöttük a Fő Rendekhez. Ott ismét oppositióra talált, én részemről 
nem is vártam egyebet, s a ki mást hitt, várt és remélt, arra csak azt 
mondhatom: „legyen erős az ő hite“. Megfelejtkeztünk e az 1822-ki 
gyász esztendő szomorú időszakáról?7 nem azon teremből keletkeztek e 
azon lelkes hazafiak kik a kormány törvénytelen rendeléseinek hazánk 
némelly részeiben fegyveres erővel való végrehajtására magokat önként 
ajánlották? Nem élnek e még közülök némellvek? nincsenek e még 
most is soraikban? s annyira megváltoztak e minden körülmények, 
hogy most már tőlök egyebet várnunk lehetett volna? Én legalább 
hiában csigáznám elmémet, csak szappan buborékokat szülne, ha azt 
akarnám magammal elhitetni, hogy ugyan azon főRR a jelen' körül
ményekben megváltoztanak. Tudom azt, hogy törvényes alkotványunk 
aristocratico monarchica, de tudom azt is, hogy a KK és RR a jelen 
időben gondosan megfontolván a jövendőt, institutióink hijános részeit 
egyengetni és hazánk többi 8 millió lakosira is néminemüleg ki terjesz
teni igyekeznek. És épen akkor, midőn a K és Rendek a polgári kar
zatok külön osztályainak egymástoli elkülönözését kiegyenlitgetni lel-

6 Az országgyűlések háromévenkinti tartásáról szóló törvénycikkben a ki
rály a sérelmek orvoslását ígéri.

7 A kormány az országgyűlési megajánlás nélkül kivetett adót és újonc
kontingenst erőszakosan, királyi biztosok kiküldésével és katonaság alkalmazásá
val szedte be.
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késén iparkodnak, épen most látom azt hogy a főRR egy uj nemét 
kívánják felállítani az oligarchiának. Ha tekintem a múlt századokat, 
mellyek az idő csendes enyésztében nyugosznak, kéntelen vagyok meg- 
vallani, hogy mind azon rázkódások, mellyek a nemzeteket s Fejedel
meket érték, egyedül az oligarchia szüleményei. Azonban hahogy az 
elmúlt idő képes volt magát eme keletkező felekezet ellen megoltal- 
mozni, biztosan el merem mondani, hogy a jelen és jövendő, melly 
az elmúltból szokott tanúságot meritni, nem fogja megengedni, hogy 
az diadalmas lábra kaphasson.

Már most ált megyek N[eme]s Bars V[ármegye] érdemes követé
nek előterjesztésére. Tegnap vala hat hónapja, midőn a Tekintetes] 
KK és RR közepette indítványomat megtettem.8 örökké fog elmémben 
élni azon dicső nap, midőn a Tekintetes] KK és RR gyenge előadásom 
szülőijét magokévá tévén, azt egész a mái napig dicsőségesen ápolták, 
nevelték. És ha lenne valami, a miért bánkódhatnék, csak az lehetne, 
hogy a KK és RR által nyújtott ápolgatás annyira nevelte a gyenge gyer
meket, hogy természetfeletti nevekedése miatt csontjai ingadozásba jő
vén, továbbá erős lábbal közöttünk meg nem jelenhet. Le teszem tehát 
én is őt a Jézusnak Mark és Máté evangélistáknál található ama szavai
val: nem halt meg a leányzó, csak nyugoszik, nyugodjon pompásan a 
dicső gyermek, mert hiszen készítettek neki a Tekintetes] RR oly nyu
govó helyet, mellynél pompásabban még hazánk egy szülőije sem nyu
godott. Nyugodjon békével, mig szendergő álmából őt ismét fel nem 
ébresztem, mert nyilván kimondom, hogy fel fogom őt ébreszteni, melly 
esetre a RR pártfogását előre is egész bizodal ómmal kikérem. Most 
tehát, midőn ezen érzelmünket egy rövid, fontos, és a törvényhozó test 
méltóságához illő izenetben a fő RRkel tudatni kívánom, bizton el me
rem mondani, Ítéljen közöttünk Europa, az egész miveit világ, ítéljen a 
haza, s a maradék, kit illet a vétek súlya, hogy hazánk boldogságára 
alkalmatos törvényeket nem alkothattunk, hogy számos polgártársaink 
nyugalmát, egyesülését nem biztosíthattuk, szenvedéseiket meg nem 
szüntethettük! Jaj, s háromszorosan jaj azon kormánynak melly csak 
egy felekezetet pártol, a másikat pedig ellenséges indulattal visza taszít
ván, el vonja tőle pártfogó kezeit.

H'Ertelendy: Miután ez a többség által elfogadott, s 6 hónapig vita
tott ügy, az többé nem Bihar indítványa, s kérdem miképen fogunk szá
molni a haza előtt, hogy ily temérdek drága időnek reá fordítása után az 
egészről lemondunk csak azért, mivel a főRRkel ellenkezésbe jöttünk. 
Csak a reversalisokat vegyük fel, mennyire vitatták a RR ezeknek tör
vénytelenségét, váljon kívánják e polgártársainkat ezen keserves bizon- 
talanságba hagyni? Le mondani valamely ügyről, mivel a főRR ellen
keznek, egy oly veszélyes elvet foglal magában, a mellyet én soha el 
nem fogadhatok, sem a főRR hatóságát olyannak, hogy a Nemzet kép
viselőinek akaratját gátolhassák el nem ösmerhetném, ha pedig leten- 
nők az ügyet, tettleg ösmérnénk el a főRR collectivum vétóját.

C s e p c s á n y i : A Balogh indítványának értelmében szóllván, nem esik 
kétségbe az ügynek jövendő diadalma felől, mert a nap felköltét aka
dályozni nem lehet. Azon kérdésre, hogy fognak számolni? azt feleli: 
igen könnyen, mert igaz ügyet pártolnak, de most nem akarnak többé a 
pusztában siketeknek prédicálni.

Beöthy jan. 9-'\ beszédét I. 88. 1
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D ubraviczky: Miután a fő RR olyan alternatívát állítottak élőnkbe, 
melly között választásnak helye nincs, én is Bars V[ármegye] javalla
tához állok. De midőn ezt teszem, a főRRnek azon hatását, hogy a Nem
zet akaratját gátolhatnák, egyáltaljában el nem ösmerem, legfeljebb 
csak hátráltathatják. De ezért is lássa a jelen és jövendő kor, kit fog 
megítélni. Hogy hat hónapi tanakodás után törvényt nem hozunk igaz, 
sajnos dolog, de váljon olyait hozzunk e, melly constitutionkat sarkában 
megrendítse? mást pedig nem hozhatunk. A mi pedig a bizontalan- 
ságból eredhető zavarokat illeti, csak azt mondom, hogy azon 3 millió 
polgárok, kik eddig békével szenvedtek, ezentúl is készebbek lesznek 
mindent szenvedni, mint sem azt követni, mit a másik törvényhozó 
teremben hallottam, bár soha se hallattam volna, „hogy a törvénytől az 
engedelmességet megtagadhatni.“ És ámbár az elnyomottaknak utolsó 
segedelme: „Una salus viciis nullam sperare salutem“,9 még is azt 
hiszem hogy evangelicus polgártársaim minden védelmüket, segedelmö- 
ket az 1791 :12. czikelyben fogják keresni, s fel is találni.

Kocsi H orváth: Nem akarja azon vádat magára hárítani, hogy a 
szegény paraszt, vagy kik az igazság helyesebb kiszolgáltatását esde- 
kelve várják, miatta várakozásuknak teljesülését nem láthatják, kívánja 
tehát inkább az egész ügyet letenni, mintsem a legtetemesb részek ki
hagyásával ezeket törvényességektől megfosztani. Ez az ő meggyőző
dése, s méltatlannak tartaná magát követi helyheztetésére, ha akár a 
közvélemény elvesztésétől való félelem, akár czirogatás reá bírhatná, 
hogy meggyőződését megtagadja.

Borsiczky: Én e dolgot már nem vallás, hanem alkotvány kérdésé
nek tekintem, mert constitutionalis országban csak törvény és nem más 
adhat engedelmet. Hagyjuk tehát boldogabb jövendőre midőn a főRR 
is kéntelenek lesznek a törvénynek, igazságnak engedni. Ezt én nem 
tartom újságnak, igy történt az már az informátorok, a hadizenés, béke 
kötés, circulatio, a pénzviszonyok, s a t. kérdéseiben. Egyébiránt is bár 
a főRR tábláján egyik zászlós ur10 jónak látta engem tudatlansággal vá
dolni, hogy a két táblát egy testnek s csak az 1681-ki diéta óta külön 
szobában tanácskozónak tekintém, a mi ugyan az üzenetbe nem ment 
s igy a főRR tanácskozásának is tárgya nem lehetett és a mire én orszá
gos ülésben meg fogok felelni, — még is újólag azt állítom hogy a FőRR 
táblája nem külön test, és igy collectivum vetőt nem gyakorolhat, ezen 
elvet minden óvással meg lehet, meg kell menteni, s azt tenni az ize- 
netbe, hogy azért függesztjük fel, mivel más tárgyakat hátráltatni nem 
akarunk.

B. P rényi: Midőn a jelen szomorú körülállásban szóllanék, nem tar
toztathatom meg magamat, hogy visza ne emlékezzek azon édes remé
nyekre, mcllyek jobb jövendővel biztattak vala bennünket, ha hogy a 
KK és RR előterjesztései kívánt czélt nyernek. De valamint szépek 
valának ezen remények, úgy keseredéssel kell eltelni minden igaz hazafi 
szívnek, midőn a Hon érdekeiben leginkább azokkal, kik az ország osz
lopainak neveztetnek, s kiknek e szerint annak javát előmozdítani főbb 
kötelességük lenne, annyival is inkább mivel az ország legtöbb javaival 
élnek, a KK és RR egyet nem értenek, egyet nem is érthetnek. Tettel és 
nem szóval kívánták a RR bébizonyitani azt, mit a tiszta hazafi érzés
ből származó lelkesedés kívánt, midőn a vallás ürügye alatt megsértett

9 Aen. II. 354.
10 Cziráky országbíró. (V. ö. 537. I.)
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törvényeket orvosolni s mind azt, mi az egyetértést gátolhatná, megvál
toztatni óhajtották. E tekintetben két fő pontból mentek ki a RR: 
1. Hogy nincs ott közönséges szabadság, ahol bár kinek is, bár csak egy
nek is szabadsága tekintetbe nem tartatik. 2. Hogy alkotmányos ország
ban egyedül a törvény parancsolhat, s csak ennek lehet kötelező ereje. 
A fő RR izenete egyik czélnak se felel meg, mert hol a kormánynak sza
bad önkény hagyatik, ott kegyelem, s nem változhatatlan jus egyesek 
szabadsága, s hol a hatalom egy szempillantás alatt a törvényei ellenke
zőt hozhat bé, ott hiában valók a törvények. Ily körülállásban én a két 
vélemény egyeztetésére közép módot, melly ezen táblának a törvénye
ken épült elveit nem veszedelmeztetné, nem tudván, egyéb módot nem 
látok, mint hogy a jövendő idő szerencsésb kifejlődésére bízzuk azt, 
mit a KK és RR buzgó iparkodása mindeddig ki nem vívhatott. Remél
tem, hogy midőn majd e tárgyban az egyetértés, az egyérzés, egy lélek 
alapja eszközöltetik, e jelen országgyűlését a nemzet, s a maradék há
lás érzésre fogja méltatni, minden esetre pedig hiszem hogy mi mindent, 
a mit tenni lehetett elkövetvén, a Nemzet átkát magunkra nem huzzuk. 
Hagyjuk tehát ezen tárgyat, mig meggvőződésünk, vagy küldőink utasi 
tása egyebet nem kíván, függőben kedvezőbb körülállásokig, addig is 
minden a törvénybe ütköző parancsolatok ellen, mellvek úgy is az 
l-ő Mátyás 3. Decr. 12. czik. 3 és 4 §-ussa szerint minden erő nélkül 
valók11 és azoknak meg nem tartása vétkül senkinek nem tulajdonitha- 
tik, jelesen pedig azok ellen, mellyek az 1790 : 12. czikelybe ütköznek, 
nyilván egyenesen és íinnepélvesen ellene mondok.

Voxolásra kerülvén a dolog ezen kérdés felett: Felfüggesztetik e ha
tározatlan időre a tárgy? Nyitra, Moson, Szepes, Arad, Torontál nemre 
voxoltak. Poson, Vas, Bács, Verőcze, Szerém, Esztergom, Heves, Sopron 
voxolni nem akartak. Horvát Ország jelen nem volt — a többi 36 megye 
a Jász Kun és Hajdú kerületek igenre voxoltak. Voxolás közben a 
Honthi M a j t i ié n y i  ugv szóllván: hogy akár küldői akaratja, akár meg
győződése szerint feltartja magának hogy újra indítványba hozhassa — 
több más megyék is úgy voxoltak. Böthy pedig hozzá tévé, addig fogok 
trombitálni, mig Jerikó falai ősze nem dőlnek. — Voxolás után Pázmándy 
némely elveket fejtett ki az izenet szerkesztetésére nézve, különösen 
óvást szükségesnek nem tart, ez akkor kellene, ha a RR azt tennék, a 
mit a főRR kívánnak nem pedig midőn egyenest ellenkezőt tesznek s 
teszik azért, mivel ezt látják legsikeresebb módnak azon czél elérésére, 
mellyet a főRR gátolnak.

b)
Ennek végzetével az urbarialis czikelyek szerkeztetésének, s magyar 

fordításának meghitelesitése folvtattaték — valamint Julius 11-én is — 
a midőn egyszersmind D e s s e w f y  felolvasta az előtti nap határozott ize
net javallatát, melly a dietaturára bocsájtatván s Julius 12-én megros- 
táltatván, igen csekély szóbeli változtatással úgy a mint következik 
helyben hagyatott:

Hetedik izenet a vallás tárgyában: Sokat ígérő reményekkel lelke
sítve kezdék meg a KK és RR e jelen országgyűlésén munkálódásaikat, 
mert magától az uralkodó királyi felségtől a haza belső boldogságának

11 Az 1471-i decretum idézett pontjai szerint a kirá'y önhatalmúlag nem 
avatkozhat bele a bíróságok munkájába, ítéletleveleket nem érvényteleníthet.

35  K o ssu th : O rszággyűlési 'tudósítások T.
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megállapítására, s a hazafiak közti kölcsönös kapcsolatok szorosb egybe 
fűzésére lévén felszóllitva, itt lenni vélték az időt, midőn a törvény min
den sérelmei, s ezek által az országnak okozott minden sebei megorvo- 
soltatnak. E sebek közt a legfájdalmasabbak közé tartozának azok, 
mellyek a vallást érdeklő törvények önkényes magyarázatjából a pol
gári szabadság és alkotvány sértésével származtak s ugyan azért nem 
késtek azokat országos tanácskozás alá bocsájtani, nem késtek a M[éltó- 
ságos] főrendeket kölcsönös egyezésre felszólítani, hogy a nagyfontos- 
ságu s már huzamos idő óta törvényes eligazítást váró tárgy a nemzet 
atyai királya elibe terjesztessék. De minekutánna hat rendbeli izeneteik- 
ben mind a sérelem nagyságát, mind az orvoslás szükségét és módjait, 
mind a nemzet forró kívánságát újra meg újra előadták, minek utánne 
azt hitték, hogy előadásaikat nem csak Magyar Ország fő rendei, hanem 
a világ legtávolabb, legidegenebb népei is részvételre méltóknak fogják 
tartani, tikolhatlan fájdalommal látják végtére, hogy sem a megsértett 
törvények tekintete, sem az országos népesség harmad részének bizon- 
talan, sőt törvénykivüli állásban léte, sem a törvényhatóságoknak az or
szággyűlésében vetett bizodalma a M. fő Rket kívánt egyezésre nem bír
hatják. Mondják ugyan a M. főRR, miképen a KK és RRket az óhaj
tott egyesülés módjainak elválasztására felszólították remélvén, hogy a 
K és R ugyan azon tiszta hazafiul érzéstől lelkesitetve a kitűzött czél el
érésére segéd kezeket nyújtanak; de az egyesülésre semmi elfogadható 
módot nem mutattak. Most hogy némely kisebb fontosságú, már az 
1790 :26. czikelyben foglalt pontokban megegyeztek hogy az ezeredbeli 
káplányok és a közös temető iránt tett kívánság felterjesztését nem 
ellenzik, az nem enyhíti a keserűséget, mellyet lehetetlen nem érezni, 
midőn minden nagyobb sérelmekre oly orvoslást ajánlanak, minélfogva 
azoknak némely része csak úgy enyésztetnék el, ha nagyob része tör- 
vényesitetnék. Ily ajánlat mellet szóllitani fel a K és Rendeket, hogy a 
két tábla megegyeztével már elhatározott pontok annak rendje szerint 
felterjesztessenek, nem egyez meg a nagy érdekű tárgy, s a nemzet azon 
függő kivánatai iránt tartozó tekintettel. Azért a KK és RR világosan ki 
jelentik, hogy előbbi nyilatkozásaik mellett álhatatosan maradván, a 
19-ik századdal, a tárgy szentségével s a hazai törvényekkel ellenkező és 
a nemzetre s ez országgyűlési testre homályt hozó egyezésbe nem eresz
kednek, sem sérelmet sérelemmel tetéző s a jelen és jövő kor kemény 
ítéletét maga után vonó törvényalkotásban soha részt venni nem fog
nak. A mit midőn ö  Cs. Kir. fő Herczegségének, s a M[éltóságos] 
főRnek teljes eltökéllésel tudtokra adnának, egyszersmind világosan 
kimondják, hogy ha az ügy felterjesztését még most is viszatartóztat- 
ják, akkoron a KK és RR az egész tárgyat ez úttal felfüggesztik,' minden 
esetre az 1790 :12. czikely értelméhez szorosan ragaszkodván, a törvé
nyek önkényes magyarázatából költ, s netalán még kelendő minden ren
deléseket törvényteleneknek, s kötelező erő nélkül valóknak kinyilat
koztatják.12

Ezen izenet e szerint helybe hagyatván, Julius 13-án a KK és RR 
országos ülésében felvétetett s kemény (majdan közlendő vitatások 
után)13 szórni szóra megerősitetett, s a Fő RRhez által küldetett, kik is 
azt dictaturára bocsájtották.

12 Kölcsey fogalmazványa. V. ö. Minden munkái. VI. k. 223. s köv: 1., V II.k. 
323. I. — Iratok, I. k. 257. s köv. 1.

13 Olv, a következő számban.
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Julius 12-én az izenet rostálása közben Bernáth a legtávolabb, leg
idegenebb népekre való hivatkozást „legmiveltebb“ szóval kiváná fel
cseréltetni.

N a g y  ellenzé: nem jól jön ki a miveit világra hivatkozni, mert lát
juk, az annyira miveit Anglia mint szedi be katona erővel a dézmát, s a 
catholicusokat legalsóbb hivatalokra is alig juttatja.

B a l o g h : A népre ott is méltán lehet hivatkozni: csak a Pai- 
rekre nem.

A ndrásy: Protestáns atvánkfiai nem igen lennének megelégedve, ha 
őket oly lábra tennők, mily lábon vannak Angliában a catholicusok 
emancipatio után. De a miveletlen világra sem helyes a hivatkozás, mert 
bizon Siberia lakói, s a t. nem igen győződnének meg a RR kívánságnak 
igazságáról.

P é c h y : A z első tennészetes, mert ott uralkodó vallás az Anglicana 
Egyház, nálunk mind a 3 vallás egyiránt recepta. Hogy pedig olyasokra 
akadjunk, kik nem ösmerik el, hogy a század lelke ezeket megkívánja, 
nem szükség Siberiába mennünk, csak a másik táblához.

B orsiczky : Maradjon a mint van, erő fekszik benne, hogy még a 
miveletlen végekre is merünk hivatkozni. Egyébiránt a felvilágosodott 
Anglia, hol most legközeléb a Ministerium diplomatice kijelentette, hogy 
a papi jószágok a „Status javai“, még nem igen lenne a mi csekély kí
vánságunkkal megelégedve.

Julius 14-én vasárnapi szünet

60.
1833 július 13 
Országos ülés.

Tárgy: A vallás tárgyában a főrendekhez küldendő hetedik izenet vitája.
Julius 13-án 60-ik országos ülés tartatott a KK és RR tábláján. — 

Napirenden volt a vallás iránti hetedik izenet javallata.1
Melly is felolvastatván — a P ersonalis felszóllitá a RRket, álljanak 

el a felfüggesztéstől, s folytassák a tractatust, a mit annyival inkáb 
óhajt, mivel a múlt országos ülésben sok lelkes hazafi követeket a két 
tábla közötti egyeségre hajlandóknak tapasztalt, s igy reménvsége van, 
hogy a nemzet boldogságának talpköve az ország rendei közötti egyet
értés eszközöltetni fog. Ha pedig ezen kérése teljesítést nem nyerne, 
legalább arra kéri a RRket, hogy a miben megtörtént az egyesülés, az 
felírásba menjen; annyival is inkáb, mivel már tulajdon ezen elvek sze
rint, más országgyűlésekből is tétettek felterjesztések, hogy lehet tehát 
az elösmért s dietalis végzésé vált sérelmeket az 1791 : 13. t. ez. elle
nére fel nem terjeszteni, meg nem foghatja. Első szólott a Personalis 
véleményének ellenére, s az izenet mellett meleg energiával

B er n á th : Ki is meg volt győződve hogy a türelem, lélek isméreti 
szabadság és polgári egyenlőség iránt oly tiszta, oly minden előitéletek- 
től távol elveket fejtettek ki a KK és RR ezen tárgy lelkes pártolásának 
lefolytában, hogy mindaddig, mig a miveit szónak érdeme lesz a miveit 
világban, a K és RR dicsősége ragyogó fényben fog élni a történetek 
hírlapjaiban. Tapasztalván azonban hogy ezen lelkes pártfogás sem volt 
képes a dolgot kívánt sikerrel ki vívni, az első izenet szavaival kiált fel:

1 hatok, í. k. 257. s köv. 1.
35*
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„Titkos bu lepi meg minden jó polgár szivét az emberiség legszentebb 
jusainak ily méltatlan sértésénél, s nem akarva is ébreszxi a törvény
hozás figyelmét a bizodalmatlanságot nemző káros gyomnak kiírta 
sara“.2 — (Jgyan is: Sokat ígérő reményekkel biztatott ezen lel
kes pártfogás, s bíztatott azért, mivel ezen teremben a 19-ik századnak 
felvilágosodott szelíd lelke uralkodott, de a mint áltjutott a tárgy a 
másik terembe, hol még a 14-ik század homálya borong, mellyel még a 
planéták királya sem volt képes felvilágosítani, lépcsőnként csökkent a 
talált remény, mig végtére az egész tárgyat veszély is fenyegeti vala, ha 
csak valamint minden a bekövetkezett éjre nyugalmat, enyhelyet keres, 
úgy ez is envhelyt nem talál az alkotványnak oltalma alatt.

A KK és RR az isteni morálnak amaz örök szabályain építették 
munkálkodásaikat: Szeressed felebarátidat, mint önnön magadat, s a mit 
magadnak nem kívánsz, másnak se tedd. A ki ezen elveket magáénak 
nem valja, arról biztosan el meri mondani, hogy nem az Isteni Krisztust, 
hanem az Antikrisztust követi. Beszédje folytában a constitutionalis 
létei természetét fejtegetvén az ezzel ellenkező absolutizmusra való ten- 
dentiát emlegeti és ámbár szokatlannak ösmeri ugyan túl az izenet tar
talmán kiereszkedni azokra mellyek a másik terem falai közt történtek, 
de midőn a hozandó törvények iránti engedelmességet a törvényhozók 
sorából előre fel mondatni halja, borzadással telik el s erővel is eszébe 
tolódnak a hatalmas Római szónoknak ama szavai: „Senatus videt, Con
sul audit“.3 — Ö egyébiránt nyugodtan van, mert meg van győződve, 
hogy dicsőségesen országló királyunk az ő legfelsőbb hozájárulása és a 
nemzeti akarat szabta törvénynek minden ilves fenyegetések ellenére is 
fog tudni engedelmességet szerezni, s hogy fog tudni, azért 12 millió hü 
alatvalói kezeskednek. — Végre midőn engedvén a körülmények kén- 
telenségének a felfüggesztésre voxol, s a kerületi izenet javallatát bá
natos érzéssel pártolja, vigasztalhat úgymond bennünket az hogy min
den hazafi kötelességet teljesítettünk, vigasztalhat egy boldogabb jö
vendő kilátása, s azon meggyőződés, hogy valamint ez, úgy a nemzeti 
egyetemülés eszközének másik iker testvére, a honi nyelv, mint a me
sés haj dánkor Phőnixe uj erővel s dicsőséggel fog hamvaiból felébredni.

A P ersonalis m eg jeg y zé , h o g y  a szab ad  ta n á csk o zá so k  e lső  prin 
c íp iu m a a m ások  v é lem én y e  irán ti tü red elem , —  h o g y  a tan ácsk ozások  
tá rgya  csak  ezen  terem  falai k ö z t forogh at s  h o g y  absolu tizm usra  sen k i 
se m  tö rek sz ik , hanem  k ik i tö rv én y  szer in t akar éln i.

Palóczy: A z Izenet javallatát pártolván alkudozásnak helyét egy- 
általjában nem látja, midőn a főRRnek egy része azt kívánja, hogv az 
egyoldalú kormányrendelések által okozott sérelem törvényesitessék, a 
másik rész pedig azon iparkodik, hogy az evangelicusok azt is elveszít
sék, mit nékiek a törvény adott, ő  a protestánsok lélekisméreti szabad
ságának sírásója lenni nem akar, de abban sem egyezik meg hogy azon 
részletes csekélységek, mellyekre nézve megtörtént az egyesülés, a töb
biek elmellőzésével felterjesztessenek, mert a vallás szabadságának elvei 
nem partialis obligatiók melyek hálá Istennek! a KK és RR körében 
még úgy sem igen ösméretesek. Végre a háladatos érzés szent kötelessé
gének ösztönétől ingereltetve, köszönettel, áldással és a dicsőségnek her-

2 Iratok, I. k. 67. 1.
3 Helyesen: Senatus haec intelligit, consul videt. (Cicero in Catilinam I. 1.)
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vadhatlan immortel koszorújával adózik azon nagy férfiaknak, kik ma
gas lelkesedéssel a lélekisméret szabadságának ügyét itt, s a másik táb
lánál is pártolták, s felszóllitja a RRket, fussák azon dicső pályát, 
mellyre polgártársaiknak megbecsülhetetlen bizodalma által meghivat- 
tattak.

D e á k : Súlyos átok gyanánt nyomja nemzetünket a hajdan korhol 
úgy látszik örökségül reánk szállott irigy viszálkodásnak minden köz 
bizodalmát elfojtó indulatja. Sok kincsekkel áldotta meg a természet 
hazánkat, de az irigy sors megtagadta tőlünk legszebb áldását, a köz 
érzelmet és egyetértést, talán azért, hogy a magyar soha virágzó nagy
ságra ne emelkedhessék, soha igazán szabad és független ne lehessen. 
Nem is a külső erőszak fog minket egykor elnyomni, hanem belső egye
netlenség, melly a köz erőt és köz lelkesedést kifejteni nem engedi, 
s polgári szabadságunk éltető gyökerein rágódva dúlja fel végre nem
zeti létünket; mert íme most is a legszentebb tárgy, a vallásnak, s lélek
isméret szabadságának tárgya boldogító áldások helyett a viszavonás 
és indulatos gvülölség magvait szórta el közöttünk!! Küldőimnek egye
nes utasítása, hogy a KK és RR izeneteikben kifejezett kívánságokat 
nyilván pártoljam, örömmel teljesítem ezen kötelességet, mert a pol
gári társaság czéljaival megférő minden szabadságot és igy a vallás 
szabadságát is, sértetlen szentség gyanánt tisztelem. Szivemből óhaj
tanám én is hazánkban az egyetértést és rokon bizodalmát helyre állítva, 
sőt jövendőre is biztosítva látni. De fájdalommal tapasztalom, hogy 
a törvényhozó test pártokra szakadott, s annak egymással ellenkezés
ben álló részei naponként több keserűséggel távoznak inkább egymás
tól, ahelyet hogy egymásnak testvéri szeretettel békülő kezet nyújta
nának. Minél tovább lesz tehát vitatáts alatt a vallásbeli tárgy, annál 
kevesebb a reménység egy oly törvény alkotásához, melly a sérelmeket 
orvosolva köz elégedést szülhessen, de annál több a gyülölség, melly 
a vitatások folytatásából szármozhatik. Ezeken felül még egy oly kér
dést is látok a vallásbeli tárgyal összeszőve, melly polgári szabadságun
kat érdekli. A vallásbeli átmeneteire nézve sark izenetünkben az fog
laltatik hogy annak esetei ő Felségének csak tudomás végett jelentes
senek bé, ha tehát mi most ettől elálva a Fejedelmi felügyelés jusának 
olyan magyarázatját ismerjük el; hogy a törvények által meghatározott 
kérdések megvizsgálását és helyben hagyását a kormány még végre
hajtás előtt, mintegy birtokon belől gyakorolja, könnyű lesz ezen értel
met a kormányzás egyéb tárgyaira is kiterjeszteni, s akkor az 1791 : 12. 
ellenére, főbb parancsolatok intézik köz dolgainkat, s a végrehajtó hata
lomnak nemzetünket illető része ki lészen játszva. Mivel tehát a főRR 
ezen magyarázattól elállani nem akarnak, mivel az izenetinkben elő
adott, s egymással szoros öszeköttetésben álló sérelmek és kívánságok 
legfontosabb részének felterjesztését gátolják, a csekélyebbeket pedig 
kiszemelni s ezek felterjesztése által a többinek törvénytelenségét hal- 
gatva, törvényesíteni sem igazsággal nem egyező, sem a más tárgyakra 
is alkalmaztatható rósz példa miatt nem tanácsos, nincsen egyéb hátra 
mint az, hogy az egész tárgyat ez úttal felfüggesszük. Az idő leikével 
haladó mivelődés, melly sem visza lépni, sem megállani többé nem 
képes, ki fogja v'ivni a most kívánt szabadságot, mert a miveltség és 
szabadság azon elválhatlan két testvér, kiket a jótévő végzet az emberi
ség boldogitására küldött a világra. Én ugyan az egyszer fel vett tárgy
nak abban hagyását általában véve nőm szeretem, mert ez közönségesen 
csüggedésre, a csüggedés pedig erőtlenségre mutat. Azon idegen, ki
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belső körülállásinkat nem ismérve olvasni fogja iroványink között, mily 
meleg lelkesedéssel pártolta e tárgyat kezdetben az országgyűlése, ha 
majd a kezdetet a kimenetellel össze hasonlítja, gúnyolva fogja rólunk 
megjegyezni: hogy az oroszlán rettentően tátotta fel száját, de — i— 
csak ásitozott.* Minden gúnynak ellenére azonban választásunk csak
ugyan nincsen. Mert az Izeneteinkben kifejezett kívánságok teljesedésbe 
nem mehetnek, a további vitatások időnket is vesztegetve, csak a meg- 
hasonlást nevelnék, a rósz törvény legtöbb megelégedetlenséget szülne, 
mert a jövendő reményeket is elölné, a felügyelési jusnak említett 
magyarázatja pedig nemzeti jusaink sérelmével az önkénynek hatal
mát könnyen terjeszthetné; — ismételve mondom tehát, hogy a fel
függesztés szomorú kénytelenség, de kénytelenség. Fájdalommal jelen
tem én ki ezeket Tekintetes] KK és Rendek! mert mélyen égető fáj
dalom dúlja keblemet, midőn látom, hogy a nemzet egy oly tárgyat, 
mellyet hat holnapokig a haza köz kivánatának vitatott, a hetedikben 
siker nélkül abban hagyni kénytelen. Jaj nekünk! ha ez a nemzeti belső 
erőnek hiányából eredett, akkor a magyarnak egykor virágzást ígérő 
nagysága csak hiú gyermeki ábrándozás, akkor a nemzeti függetlenség 
csak szappan buborék. De ha ezt az országgyűlésünk hibás elrendelése 
szülte, akkor az orvoslás nem lehetetlen, és sok időre talán, már nem 
halad. Majd ha a nemzet számot kér tőlünk a köz bizodalómról, azon 
legszebb ajándékról, mellyet szabad polgárok nyújthatnak, ha számot 
kér arról, miképen orvosoltuk a hazának vérző sebeit, s a köz kivánatot 
mennyire teljesítettük? ha számot kér az elrepült, de soha visza nem 
hozható drága időről, el keseredve fogjuk megváltani, hogy heteket, 
hónapokat vont el tőlünk egy oly tárgynak vitatása, mellyet végre 
felfüggeszteni valánk kénytelenek. De el fogjuk mondani azt is, hogy 
az irgalmat nem ismerő sorsnak vaskeze épen azon örvénybe sodrottá 
e tárgyat is, hol már több országos köz óhajtás elsüllyedett. A feje
delmi szónak meghallása végett külföldre idézett hazafiak eránti sére
lem,4 a békének és háborúnak nemzetünket illető jussa,5 épen itt szen
vedtek hajótörést, sőt az 1830-ki országgyűlésének azon legszebb mun
káját, hogy a kívánt ujonezok megigérése előtt a köz szükségnek való
sága a törvényhozó test előtt is felfedeztessék, egyedül a fejedelemnek 
közbe jött reseriptuma mentette meg azon örvénynek pusztító hatal

* Lásd Zschokke mondását az olaszokról.0

4 A megyei ellenállás során Bars megyének a törvénytelen adó- és, újonc- 
rende'etek ellen fellépő vezetőit, köztük id. és ifj. Balogh Jánost idéztette Bécsbe 
Ferenc király s egyenkint maga elé bocsátva, megdorgálta őket. Hasonló esetek 
megakadályozására az alsótábla 1827-ben ismét a király elé akarta terjeszteni az 
1811/2-i országgyűlésnek „de evocatione ad audiendum verbum regium“ szóló 
gravamenét, azonban a főrendek ötszöri visszautasítása miatt 1827. márc. 23-án 
kénytelen volt szándékával felhagyni. (Az országgvűlés írásai, 402., 837., 949., 
955. 1.)

5 Az 1790-i előzményekről 1. 416. 1. Az 1811/2-i országgyűlés , Circa 
ius belli et pacis“ előterjesztett gravamenét 1827-ben a rendek ismét fel 
akarták venni a sérelmek jegyzékébe, azonban a felsőtábla ezt megakadályozta. 
(Az országgyűlés Írásai, 808., 836. s köv., 975. s köv., 1101. 1.)

8 Zschokke, Johann Heinrich ( t 1848) német szü'etésű svájci történész és 
drámaíró, liberális szel’emű munkái, különösen a „Stunden der Andacht“ a XIX. 
század elején rendkívül népszerűek voltak.
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mától.7 — El fogjuk mondani mind ezeket, s a nemzet látván e sok Tosz
nak forrását, az orvoslást halasztani nem fogja, mert előttünk ezen 
országgyűlésen az alkalom, hogy változtatva javítsunk. Tisztelem én a 
vélekedések szabadságának szentségét, tisztelem még akkor is, midőn 
az a többség gondolkozásával nem egyez, nem is utalok a miveit világ 
Ítéletére egyes embernek tetteire nézve, mert úgy hiszem, minden ember 
saját kebelében hordozza tetteinek legigazabb biráját, a lélek isméretet. 
Csak az előttem a nyomorult, az a megvetést érdemlő, ki tetteiért ön 
keblében megnyugtatást nem talál. Nem fejtegetem én, ha váljon a 
főRR eddigi ellenkezésének okai, helyesek és alaposak voltak e? ismé
telve bizonyossá tettek ők minket, hogy egyedül a köz jó vezette lépé
seiket, s én ezt mint képviselő most vizsgálgatás alá nem veszem, sza
bad legyen azonban bérekesztésül nyilván kijelentenem azon forró 
óhajtásomat, hogy a nemzetek sorsát intéző hatalmas Isten boldogító 
áldását, vagy súlyosan ostorozó csapásait mi reánk is, de ő reájok is 
olyan mértékben árassza, a milyen tiszta lélekkel egyedül hazánk köz 
boldogságát viseltük szemeink előtt mindenkor.8

(Meg kell jegyeznem, hogy ezen követ ur eddig sohasem szóllott 
a vallás tárgyában, mivel utasítása csak most érkezett, — követ társá
nak kezdetben tett némely nyilatkozásai pedig, a mint egyizben kije
lenté, meggyőződésével nem egyeztek.)

A P ersonalis erre is megjegyzé, hogy a múlt diéták folyamat ja 
olyan volt, hogy inkább hálát, mint szemrehányást érdemel a Nem
zettől.

B alogh: Nincs keservesebb, nincs az emberi szivet inkább meg
rázó és szorongató érzés, mint ember társaival jót tenni akarni, s ezt 
az emberi tehetségen kegyetlenül uralkodó sors, vagy mások ellenséges 
törekedései miatt kivívni nem tudni, érzi ekkor a felemelkedett szív 
ön hatalmának semmiségét, érzi azt, hogy ha bár keblében a legtisztább 
érzelmek virulnak is, ő még is örökké a sors és körülmények vas kezé
nek rabja marad. — Ily szomorú eszméletekbe merítettek bennünket a 
főRR, midőn nem ügyelvén a RR kívánságainak szentségére, nem tekint
vén három millió polgártársainkon több évek leforgása alatt elkövetett 
égbe kiáltó törvénytelenségekre, nem akarván a majdan valaha fenyitő 
kezét felemelendő köz véleménynek és szabad léleknek hódolni, a leg
édesebb jövendővel kecsegtető reményeinket, ön jussaik korlátlan 
kiterjesztésének és nézeteik fonákságának feláldozák; s igy a RRket 
oly valóban siralmas állapotba tevék, hogy a haza boldogságának czél 
irányos törvényekkel eszközlésére lévén ide küldetve, készebbek tör
vényt nem hozni, mint olyan csonka, félszeg és alkotmányunk termé
szetével ellenkező törvényt alkotni, mellyért nem csak küldőiknek szá
molni nem tudnának, de azoknak és a legkésőbb maradéknak is átkát 
bűnös fejökre hárítanák.

Nem akarja a vallásbeli tárgy viszontagságait a szónok elszámlálni, 
minthogy azt 13 izenetek ki merítették. De annak jeléül, hogy egy 
tárgy sem érdeklette annyira a közönséget, mint ez, hivatkozik a hal-

7 Az aisótábla óhaját a főrendek elutasították, Ferenc király azonban, amint 
a nádor az 1830. okt. 23-i c'cgycs ülésben bejelentette, hozzájárult, hogy Gr. Gyu- 
lay Ignác, a haditanács elnöke a szükséges felvilágosításokat egy bizottság előtt 
megadja. (Az országgyűlés Írása i, 173., 176. s köv. L, Jegyzőkönyve, 120. s 
köv. 1.)

8 Kónyi: Deák Ferenc beszédei, I. k. 20. s köv. 1.
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gatók sokaságára, melly az üléseket mindég elárasztotta, s az első ize- 
nethez való ragaszkodást mindég öröm zajjal fogadta. Az Isten és ter
mészet ama törvényének: Szeresd felebarátodat s a t. szebb ábrázolatát 
nem látta, mint itt Posonban egy nyomorult alházban lakó kesztyűs 
czimer tábláján, hol egy Zsidó, egy Keresztény, s egy Mohamedanus 
karon fogva szövetségesen le festve állanak s alatta ezen igék: „Der 
Himmel auf Erden“. Bár a sok ragyogó s régi nemzetségekre büszkél
kedő czimerek helyett, minden pompás kastélynak ez lenne homlok 
Írása! Bár a Szent Szövetség annyi jót árasztott volna e világra, mennyi 
áldást hozhatnának ezen szent igék a szenvedő emberiségre, hogy ha 
azokat országunk nagyjai, s püspökjei eltörülhetetlen betűkkel szivök
ben viselnék!! — Fátyol t vet a vallásbeíi tárgy által kiemelt Juris publici 
kérdésekre, mert az ezek feletti eszmélkedés mindég jobban elhiteti 
vele, hogy ezen országgyűlését a diéta coordinatioján kellet volna kez
deni. Hol van most a küldők garantiája arról, hogy az általok szorgal
mazott törvényeket követ jeik által kivívni tudhassák? hova feszül azon 
moralis erő, melly a RR törvényhozói tehetségének impulzust ád? i— 
Ha a főRR ezen három betűvel N E M !  a nemzeti kívánság fonalát 
elvágni képesek. — Midőn elkeseredett szívvel kintelen a vallásbeli tár
gyat félbe szakítani, fájdalom és remény foglalja el kebelét. De azt 
hiszi, van egy felsőbb lény, ki a főRR fejők felett is lebeg, s ez a 
Magyarok Istene! ez fogja hazánkat a vakság sötét felhőiből kiemelni, 
s keresztül törni azon gátakon, mellyek az emberiség ösvényeit a RR 
előtt elzárták. —· Beszédjét azzal végzi, hogy megyéjében ő lesz az első, 
ki a vallás tárgyában kibocsájtandó. törvénytelen resolutiók el nem 
fogadására szavát még akkor is, ha Damocles kardja fog feje felett 
lebegni, felemelni fogja, s ezt oly szent kötelességének ösmeri, hogy 
annak teljesítésére minden rokon érzésű hazafit felszóllitani bátor — 
végtére a most letett vallás tárgyának szerencsés nyugvást, de még sze- 
rencsésb feltámadást kíván.

P ersonalis: ö felségének leg kegyelmesebb igazság szerető kirá
lyunknak parancsolatjai, hogy mindenkoron törvényesek lesznek, arról 
még csak kételkedni sem lehet, s meg vagyok győződve, hogy azoknak 
mind Bars vármegye Render, mind ezen provocatio mellett is az egész 
nemzet, minden koron ösméretes hü készséggel hódolni fog. E tárgy
ban később még némi szóváltás volt B alogh és a P ersonalis közt, az 
első kötelességének nyilatkoztaié a törvénytelen parancsolatok ellen 
az inertia erejével élni, — a P ersonalis nem szóllott a resolutiok erős, 
vagy erőtelen voltáról, s azt hitte, nincs is azok erejének az ő szavára 
szüksége, hanem ismételő, hogy kegyes Fejedelmünktől mást, mint tör
vényes resolutiót nem is várhat.

N agy: Előre bocsájtván, hogy ő a religiókat úgy tekinti, hogy vagy 
rítusra, vagy dogmára nézve különböznek egymástól, az elsőre véleménye 
odamegy, hogy a mindenható Isten a bölcsesség kútfeje, ki csak a szi
veket nézi, rítusokért büntetni senkit sem fog, a dogmák pedig hit 
dolgának, s olyannak tekinti: quae prudens celavit Deus — s azért a 
vallásbeli viszálykodások eredetét onnan látja, hogy a vallás örve alatt 
földi dolgokat vadásztak az Istennek fogiadatlan prókátorai. És igy ő 
nem ultra liberális, de nem is ultra apostolicus. S ezen nyugodt kebel
ből eredeti meggyőződésből kimondja véleményét: — Nagy kérdés, 
kik tettek nagyobb kárt az emberiségnek, azok e kiket: vultus instantis 
Tyranni, vagy akiket Civium ardor elrettentett meggyőződésük köve
tésétől. — ö  tehát sem egyikre, sem másikra nem tekintve, őszintén
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meg valja, hogy némelly elveket nem pártolhat, ilyen: a tökéletes egyen
lőség, ami magában igen szép, de valamint a természetben seholsem 
találtatik, úgy a Protestáns Fejedelmek alatt sincsenek a catholicusok 
a jusok tökéletes egyenlőségében. Ilyen elv az is hogy aut Caesar aut 
nihil, ez is szép és theoretice nagy lelket mutat, séd non datur saltus 
in natura, nem a mi személyeinkről van szó, s a körülményekhez sza
bott engedély sokkal több jót szül, mint a legelszántabb heroismus. 
Ha 1811-ben a Corelatdók tárgyában azokat, mellyek meg adattak, 
elfogadták, e mellett a törvénytelenségek ellen óvásokat tettek volna,9 
ezernyi famíliák meg nem rontatnak. De azt mondották, aut Caesar 
aut nihil, s a kormány igazságtalan financz systemáját egy betűig végre 
hajtotta, a privatusok pedig egymást kizsebelték! ő  azt hiszi, még van 
az egységnek helye s módjául javalja a reversálisokra nézve a dernar- 
catiomalis lineát, a transitusra nézve hogy jelentessék ugyan fel ő Fel
ségének birtokon belől, de ha megtartatik a törvény rendelése, az enge
dőimet meg ne tagadhassa. Ő nem az idegen népekre, hanem magokra 
a magyar protestánsokra meri ítéletül bízni, nem lesznek e ezzel inkább 
megelégedve, mint ha minden siker nélkül abban marad az egész, s az 
önkény és bizontalanság meg nem szűnik. Azért a többi kivánatok sem 
szenvednének kárt, sőt azt hiszi lábról lábra haladva az idő, a felvilá
gosodás ki fogja vívni jussaikat.

Erre D ubraviczky, P rónay és B ernáth feleltek különösen az egyen
lőségre nézve. P rónay, hogy a tökéletes egyenlőség még igen túl fek
szik ezen kivánatokon, a FundationaLis értékek arányos felosztását senki 
sem kívánta, — B ernáth pedig hogy a szabadság és nem szabadság, 
polgári jusok egyenlősége és nem egyenlősége közt középút nincs, s a 
szabadság eránysulvja oly állapot, mellvnek equilibriumát egy fuvallat 
felháborítja. — D ubraviczky egyébiránt szintén mint Palóczy hálás 
érzést fejez ki a tárgynak pártfogói eránt, s örök tiszteletet a RR táb
lájának, melly meg mutatta hogy a vallásbeli türelemben minden más 
mivolt nemzeteket felül haladott.

A ez él ellene van a felfüggesztésnek, s kívánja folytatni a tractatust, 
okai ezek: 1. Kívánja a sérelmeket orvosolva, s a törvény homályából 
eredeti önkényes magyarázatot törvény által kipótoltatva látni. 2. Ezek 
nem annyira a protestánsok kívánságai, mint a nemzetnek a törvény 
sértéséből eredeti kívánságai. 3. Azon hoszú időt, melly az országgyű
lésnek kitűzött czéljából elvonatott, hasztalan elveszíteni csak azért, 
mivel mindent elérni nem lehet, káros dolog. 4. Hogy fogunk tudni 
felelni küldőinknek, hogy az egész tárgy vitatása alatt soha egy lépést 
sem engedtünk, s azért az evangelicusok javára semmit sem tettünk. 
A főRR mindenre ajánlkoznak, csak azt kötik ki, hogy a javaslatok 
megegyezzenek a törvénnyel, s a catholicusok jósainak sérthetlenségé- 
vel. Ez nem törvénytelen kívánság, kötelességük a RRnek módokat 
keresni az egyesülésre Azonban ha csak ugyan folytatni nem kívánják 
a tanácskozást, legalább terjesszék fel a miben megvan az egyeség, 
mert ez többé nem egy, vagy más tábla tulajdona, hanem a nemzeté. 
Beszédjét egy bölcsnek eme szavaival végzi: ne kívánd, hogy a dolgok 
mindég úgy történjenek, a mint ahajtod, hanem akarjad, hogy legyenek 
a mint történtek, s a mellet is jól fogod magadat találni.

8 A rendeknek az 1812. máj. 7-i resolutiora válaszul a királyhoz intézett fel
iratát I. az 1811/2-i országgyűlés Írásai közt, 507. s köv. 1.
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A ndrássy: Azon egyenetlenségre nézve, melly et a Szalai követ oly 
melegen festett, elhárítja küldőitől azon vádat, hogy az egységet hábor
gatják. Boldogtalannak ítéli a tárgy első felvételét, minthogy meghason- 
lást okozott, 's azért örömest megegyez hogy a vallás tárgya küldőinek 
utasítása szerint az operatumok utánra halasztassék. De ha hat holnapi 
tanácskozásnak semmi resultatuima sem lenne, nagyon szomorú karban 
látná feltűnni ezen tábla erejét, s ezért felterjesztést kíván. Nem is 
látja okát ezen letételnek, eleintén csak maga küzdött egy pár bajtár
saival a Catholica hit jusai mellett (kaczaj), utóbb ingadozott az ellen 
véleménvüek többsége, de azért többség maradt, s ez most is megvan. 
Fél a következésektől és szokása szerint felveszi a követeknek egyes 
mondásait, különösen pedig a házassági kötés oldozhatlan voltára nézve 
megjegyzi, hogy még a miveit Franczia országban is, a Kamarák Comis- 
sioja azon értelemben volt, hogy barbarus lenne azon törvény, melly a 
házasságokat feloldózhatóknak rendelné.10

Többektől kapott feleleteket, különösen
V a y  ezeket mondá: A Catholica Hit egyikünk küzdésére sem szo

rult. Engem sem hitem iránt hidegség, sem annak ágazatiban tudatlan 
járatlanság vezérelt e nagy ügy pártolására. Én catholicus vagyok és 
szeretem mondani, hitem ágazatait a Sz. Theologia bár mellyik tudós 
Baccalaureusa nálamnál jobban nem tudja. A kába indifferentizmus 
sem kisztetett az érdekes tárgy mellett vívásra, >— Catholicus vagyok, 
s mint olyan halok meg — de az irrationabilis megátalkodás és bár 
mely mellesleges tekintet sem tartóztat épen itt hol hitem sérthetet
lenségét tisztában látom. Egyedül a honszeretet emelé valómat, s a köz 
jó, melly ezen political mirigy alatt mind addig nyögni fog, mig a val
lásos felekezetek közt hazánkban a kölcsönös viszonyok egyen súlyban 
nem állandanak. Miután azonban látjuk mi forró volt a küzdő homok, 
s mint váltak füsté igyekezeteink. Az Izenetre voxol.

Kocsi H orváth a Franczia Commisio véleményére nézve figyelmez
tetést tőn, minő roppant különbség fekszik már azon ideában is hogy 
a házasságoknak oldozható, vagy oídozhatatlan kötése felett Franczia 
országban a polgári törvényhozás tesz rendszabást.11

Az irrationabilis megátalkodást rósz néven vette N émeth  s  az 
izenet ellen szóllván oly kifejezésekkel élt, a mellyekért P ázmándy, 
Prőnay, B ernáth  és mások igen szigorún megróvták.

P éciiy: Azért nem látja helyét az alkunak m ert itt a 19-ik század 
uralkodik, a másik tábla pedig még a 1.4-ik században létez. Az ellen
kezést nem a kormányban találja, hanem a FőRR azon hazafiul lelkese
désében, mellytől az Isten ezen táblát egyenként és öszvesen óvja meg.

B ezerédy: Azt látja hogy a vezér elv, a básis felett nincs meg a 
statusok és a fc RR között az egyezés. A RR princípiuma abban áll 
hogy minden hazafi religio tekintetében egyenlő helyzetben álljon a 
polgári hatalom, és kormány előtt. A fő RR princípiuma pedig abban 
áll, hogy a melly törvény alá tudta a hatalmasb felekezet a gyengébbet

10 A hivatalos jegyzőkönyv szerint: „Franczia Országnak ezen évi kamarájá
ból elrendelt kiküldöttség a házasság elválhatatlanságáról ily formán nyilatkoz
tatta ki magát: Csak a barbarus század, a hol az erő és hatalom uralkodik, álmod
hat a házasság clválhatóságáról“. (II. k. 137. 1.)

11 „ . . .  egy különösen catho'icus országba egy világi test értekezett a catho- 
licusok házassági állapotjáról, a mi bizonyosan nagy lépés az előrehaladásban“. 
(Jegyzőkönyv, II. k. 152. 1.)
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szorítani, az fentartassék és hogy amannak uralkodása, nem pedig a 
kölcsönös érdek és igazság legyen a czél. Midőn valamelly állapot kivet
tetvén természeti állásából, ennek visza nyerésére, s az aequilibrium 
helyreállítására a természet ereje által ösztönöztetik és az erőltetett, 
következőleg mulékony helyheztetésről állandóra törekszik, váljon meg
egyez e a stabilitás princípiumával, azt elzárni az állandóságtól és bizon- 
talan álhatatlanságra kénszeriteni. Czáfolás alá veszi a hallott ellen
vetéseket, különösen a más országoktól vett példára azt feleli, hogy a 
RR által felfogott princípiumok mindenüt tesznek előlépéseket, min
denütt javitr.ak a gyengébnek elnyomott sorsán. Ezt méltán serkentés
nek vehetjük, de hogy azért mivel más nemzetek a tökéletesség alsób 
lépcsőjén álnak, mi is leszabjunk, vagy várjunk mig elérjenek vagy 
elhagyjanak, ez se jó, se kívánatos. Az ajánlt alkura nézve megjegyzi, 
hogy birtok és materialis érdek lehet alkunak tárgya, de nem a lélek 
isméret szabadsága, nem a mindenkit egyenlőn illető igazság, — egy 
hóid földet fel lehet a perlekedők közt osztani, de a napnak az egész 
emberiségre terjedő világa s éltető ereje illyan alkun felül van. Az ily 
alkudó félszeg intézetek, mellyek semmit tisztára nem hoznak, s úgy 
szóllván megtagadva adnak valamit, jót sohasem szültek még hazánk
ban. — Az izenetre voxolván megjegyzi, hogy a felfüggesztés nem 
letétel —- és miért is tennénk le, van az igazság eleven megismerésében 
hatalom is, melly azt feltartja, és a felettünk lévő Isten, ki nekünk 
értelmet adott az igazságot meg ismérni, szivet azt érezni, ád erőt is 
azt mindannyiszor, mikor kell, újra meg újra nyilatkoztatni, vallani és 
idvességes következéseit kivívni.

Prónay Báró Szepessynek azon mondását „hogy ha ily törvény 
alkottatnék is annak nem engedelmeskednénk“ szigorú rovás alá veszi, 
s minden ki adandó törvénytelen resolutióknak itt előre ünnepélyesen 
ellene mond. — Mit a P ersonalis nem a maga helyén valónak nevez, 
s felel mint már előbb Baloghnak felelt.

A hely nem engedi a tömérdek kijelentéseket közölni, Borsiczky- 
nak azon feleletje, mellyet a kerületi ülésben ígért volt, jövő levelem
ben következni fog.12

A Personalis látván az izenet elveire nyilatkozó igen nagy több
séget, az izenet stylusát vétette rostálás alá, s ellene tett részletes ellen 
vetései el nem fogadtatván, sőt az izenet szóról szóra helyben hagyat
ván, az a fő RRhez által küldetett.13

Kik is azt a 14-ik Júliusi vasárnapi szünet után Julius 15-én felvet
ték, s majdan közlendő tanakodásaik következésében a RR izenetének 
némely kifejezéseire adandó felelet mellett oly tartalmú választ hatá
roztak, hogy a tractatust e jelen tárgyra nézve ezen formában megszün
tetnek tekintik, de kívánják, s nem is kételkednek, hogy az egyesülést 
nyert pontok, ha nem most, legalább a többi országos sérelmek társa
ságában ö  felsége elébe fel fognak terjesztetni.

Ezen választ Julius 16-án megrostálván és igen érdekes rövid vita
tás után, melyben az O rszágbirája azon elvre nézve, hogy a RRnek az 
1791 : 12. törvényre tett hivatkozásuk a törvény valódi helyes értelmé
ben, valósággal constitutionalis dolog, csak nem az egész tábla ellen 
győzedelmesen harcolt, —- a RRhez átal küldötték. — Kik is azt Julius

12 Olv. 557. 1.
13 A július 13-i, 60. országos ülés hivatalos jegyzőkönyvét 1. Jegyzőkönyv, 

II. k. 120. s köv. 1. — V. ö. Kölcsey, VII. k. 323. s köv. 1.
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17-én Palóczy és Marczibányi előlülésök alatt tanácskozás alá_vévén, 
különösen azon tekintetből határoztak rövid izenetet hogy a RR kez
deményt jusa a főRR azon kifejezése által, hogy a tárgyat megszűntet
nek tekintik, csonkulást ne szenvedjen. Egyébiránt feltartván jusokat 
a felfüggesztett tárgyat felvenni, úgy és akkor a midőn, s a mint tet
szeni fog, a felterjesztésbe se most, annál kevésbé a többi sérelmek 
között meg nem egyeztek.14 — Egyébiránt Julius 16-án a KK és RR első 
országos ülést tartottak az Urbárium tárgyában s a regnicolare opera- 
tűm szerint szólva az l-ő t. ez. 6-ik §-ussáig a kerületi végzéseket min 
denekben jóvá hagyva haladtak.15 16 — Egyszersmind Julius 16-án a Buda 
Pesti állandó híd tárgyában mindkét táblától az országos biztoság 
kineveztetett. Elölülője Gr. Keglevich Gábor korona őr.10 -— Végre ugyan 
ez nap H ertelendy indítványára a praeferentiálék s a többi felterjesz
tett tárgyak iránt17 18 királyi választ sürgető újabb felírás határoztatott.1'-1

61.

a)
Néhány beszéd a julius 13-iki országos ülésről a vallás tárgyában.

b)
1833 julius 15—16 
A főrendek ülései.

Tárgy: A rendek hetedik vallásos izenetére adandó válasz.

a)
A K és Rendeknek múlt levelemben közlött 13-ik Júliusi 60-ik 

országos üléséből megjegyezzük még
BöTiiYnek beszédje közben tett nómelly mondásait: t. i. általáno

san emlékeztetvén a Statusokat hogy miben egyeztek meg a FőRR, 
egyet még is, nehogy igazságtalan legyen mivel dicséretökre válik, 
kéntelen megemlíteni: u. m. a temetőket. A FőRR első válasz izeneté- 
ben olvasván a törvényhozói bölcs előrelátásra való hivatkozást, midőn 
ezt a temetőket tárgyazó pontra alkalmaztatja, nem győzi eléggé csu
dáim a FőRR mély bölosességű előrelátását, kik áltlátván, hogy az ezer 
indulatok által izgattatott emberi gyarlóság miatt az életben tökéletes 
egyetértést elérni nem lehet, módot nyújtanak, hogy az indulatokbul 
ki küzdött tetemek legalább a síron túl békés egyetértésben nyugod

14 Mindezekről a tárgyalásokról olv. részletesebben 55H. s köv. 1.
15 Olv. részletesen 565. s köv. 1.
16 A bizottság tagjainak névsora: Jegyzőkönyv, II. k. 162. és 178. 1.
17 Az előleges sérelmeket az országgyűlés 1833. márc. 30-i feliratával kül

dötte fel. (V. ö. 263. 1.) A többi felirat az országgyűlés Pestre helyezése, a ma
gyar nyelv és a királynak az országban lakása ügyében készült.

18 Hertelendy azt javasolta hogy a feliratot az országos ülésből azonnal ter
jesszék elő, az alsótábla azonban a kérdést a szokásos mód mellett döntve, a ke
rületi ülés elé utalta. (Jegyzőkönyv, II. k. 163. s köv. 1.) — V. ö. Kölcsey, VII. k. 
325. 1.
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hassanak. A többi pontokra nézve oly alakban látja a FőRR megegye
zését, hogy inkább ellenkezőt várt volna. Ö ugyan is természetesbnek 
látná, ha hogy az eddigi törvényeken túl terjedő kivánatoktól egyezé- 
söket megtagadják, de az élő törvényeken ejtett sérelmek orvoslásában 
megegyeznek. Ök azonban éppen ellenkezőt cselekedtek. Az egyik pos- 
tulatumot, az Ezeredbeli protestáns káplányokat megadták, a sérelmek 
orvoslását megtagadták. Sajnálja hogy a FőRR gyengéded érzését soká 
nyugodni nem hagyhatja, mert nyilván kimondja hogy úgy ezt, mint 
a hasonló sérelmeket szenvedett nem egyesült ó hitűek ügyét ismét elő 
fogja terjeszteni, s beszédjét igy végzi: Ne is aggódjunk Tekintetes] 
RR hogy hiáhan, hogy siker nélkül küzdöttünk. Fejünk felett lobog a 
világosság szövétneke, azt többé homályba boritni lehetetlen. A T tekin
tetes] RR hazafi lelkesedése oly dicsőséggel vívta ki a vallás szabad
ságának ügyét, hogy az eljutván a közönséges tudományra, nem csak 
hazánk, de a sajtó segítségével az egész emberiség véleményének oltalma 
alatt helyheztetik. S amit ez fogot pártfogása alá, mit a haladott kor 
lelke parancsol, annak semmi hatalom sem képes ellentállani. Túl men
tünk mi a Rubiconon és többé semmi elentállás bennünket visza nem 
tartóztathat. Látok magam előtt egy arany vidéket, mellyet addig csak 
kezeimmel valék képes érinteni, de biztosan reméllem, nem sokára 
lábaimmal is elérhetem.

B o r s i c z k y  pedig ily formán szóllott: Én a tárgyra nézve Szala 
V[ármegye] követének okainál fogva röviden csak azt mondom: le kell 
tenni. Nincs reménység hogy azon főRendekkel megegyezzünk, kiknek 
egy része nyilván azt meri mondani etiamsi lex condetur non obtempe
rabimus, másik része pedig azt állítja hogy negyven egynéhány ember
nek mindnyájunk ellen, az ország minden törvényhatóságai ellen, collec
tivum vétója van. Egyébiránt nem volt ugyan soha szokásban hogy a 
mi itt az izenetben nem foglaltatik, az vitatás tárgyává legyen, de mi 
után a főRR erre példát adtak, s azt amit én itt mint követ küldőim 
nevében kijelentettem, a mi azonban az izenetbe nem ment, tudatlan
ságnak, mesének nevezték,1 engedjék a Tekintetes] RR hogy ezt a palam 
publice megczáfoljam. Azt mondottam hogy a főRR táblája nem külön
vált test és igy collectivum vétója nem lehet, s hogy a két terembe 
vonult tanácskozás csak az 1681. Sopronyi diétával veszi eredetét. 
Szóllottam mint követ, s kijelentettem küldőim véleményét, melly utasí
tásomban szóról szóra kifejezve igy van: (Felolvassa).2 Azt mondottam 
tehát a mit mondani követi kötelességem volt. A mi tulajon meggyő
ződésemet illeti: másut. ahol két kamara van, hogy a Pairek kamarája 
collectivus hozzájárulás, vagy ellenkezés jusával bir elösmerem. De hogy 
az nállunk is igy lenne, törvényhozásunk, s alkotmányunk typusánál 
fogva soha el nem ösmerem. Magok a fő RR elösmerték már á jelen 
országgyűlésen, hogy a két tábla egy test, a Publico Politicumban mun- 
kállódott országos küldöttség pedig, meílynek azon két zászlós urak 
is, a kik engemet tulajdon azon állításért tudatlansággal vádoltak, tagjai 
valának, az Operatum 6-ik lapján3 ezeket mondja: In patria nostra SS.

1 V. ö. 537. 1.
- A J e g y z ő k ö n y v  (II. k. 146. 1.) tartalmazza a felolvasott szöveget.
3 O p in io  e x c e lsa e  re g n ico la r is  d e p u ta t i o n s  m o t iv i s  s u f fu l ta  p ro  p e r tr a c ta n 

d is  in c o n s e q u e n t ia m  a r tic u li  67 :1790191 e la b o ra tis  s y s te m a tic is  o p e ra tis  a r tic . 8. 
182517. e x m is sa e  c irca  o b je c ta  a d  d e p u ta t io n e m  p u b lic o -p o li. ic a m  re la ta . Poso- 
riii, 1830.
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et OO. Regni comitialiter congregati consiliorum duntaxat causa non 
item quod separatum Corpus efficiant, in diversis coetibus integrantes 
unius ejusdemque corporis partes constituentibus consident“. Ezt azon 
zászlós urak sokkal az én beszédem előtt tanították, midőn tehát tulaj
don azon állításért egy vármegye követjét tudatlansággal vádolnák 
hová háramlik ezen vácinak terhe? köz elítélésre bízom. .— Végezetre el 
nem titkolhatom fájdalmas érzésemet, hogy tulajdon azon férfiak, a kik 
1823-ban tűzzel, vassal, tisztviselők becsukásával, Curiák megtámadásá
val alkotmányunkat sarkából akarták kifordítani, a milly törvénytelen 
parancsolatokat akkoron bajonetek erejével igyekeztek végrehajtani,4 
most a törvény balmagyarázatjával akarják feltartani.

A P e r s o n a l is  kívánta volna hogy a szólló követ maga is követte 
volna, a mit mondott, t. i. hogy a mi nincs az izenetben, az tanácskozá
sunk tárgya nem lehet. A mint szabadságában állott követ urnák a 
diaeták iránt maga véleményét előadni, úgy szabadságában van másnak 
is ellenkezőt hinni, — ő maga is az 1681-ki diétára nézve nincs követ úr
ral egy véleményben, egyébiránt 1825-ben minden sérelem a haza köz 
megnyugvására elannyira orvosoltatott, hogy valóban az előbbi időkre 
visza menni szükségtelen.

Az ülés kimenetelét, úgy az itt is jóvá hagyott izenetet immár köz- 
löttük5 6

b)
Ezen izenetet“ Julius 15-én a főRR tanácskozás alá vévén — első 

szóllott
A T á r n o k : Egyenlő értelemben van a K és Rendekkel az ezen or

szággyűlés egybehivása gerjesztette remények felől, de megvalja, reménye 
tetemesen csökkent, midőn az 1830 :6. czikely ösvényétől eltérve, előle- 
gesen nem azon tárgyak vétettek fel, mellyek az ország organizmusát, a 
nemzet újra születését illetik, ö  maga, de a főRR közönségesen is egy 
értelemben valának a K és Rendekkel a vallásos tárgynak nagy fontos
sága felől, ezt a vitatásnak egész folyama nyilván bizonyítja, melly is 
az elegyes országos biztoság első javallatától kezdve, 7 melly talán egyet
len egy mód lehetett volna az indulatoskodás kikerülésére, egész e mái 
napig oly alakban tűnik minden részrehajlatlan szemlélő szemébe, hogy 
az bár melly miveit kor törvényhozásának is becsületére válnék. 
A figyelmes olvasó előtt csak az lesz hihetetlen, minő igazsággal lehe
tett a fűRRket vádolni hogy ez egyesülésre semmit sem tettek, csak 
aprólékokban egyeztek meg, s a század szellemével ellenkeztek. Ö ten- 
nen tetteit az egész világ Ítéletének alája vetni kész, s bizton mondhatja, 
a főRR sem vonakodnak a haza, s az igazságos világ Ítéletétől. Ugyan 
is mik azok, mellyektől a főRR hozáj árulásokat megtagadták? — Hogy 
a törvényesen kötött szerződések megsemmisitessenek, — hogy a tör

4 A megyei ellenállás megtörésén mint királyi biztos tevékenykedett Nyitra 
és Trencsén megyében br. Eötvös Ignác abaúji főispán, Sopron és Vas megyében 
gr. Cziráky Antal udvari kamarai alelnök, a mostani főpohárnokmester, ill. or
szágbíró.

5 V. ö. 555. 1.
6 I r a to k ,  I. k. 257. s köv. 1.
7 A  főrendek legelső vallásügyi válaszukban azt javasolták, hogy a sérelmek 

és kívánatok megvizsgálásával foglalkozó bizottság tárgyalja meg a vallási grava- 
meneket. (Í r a to k , I. k. 114. 1. V. ö. 227. 1.)
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vény által is tiltott vakmerő kitérésnek tárt kapu nyittassák, s a feje
delemnek főfelügyelési jusa megcsonkitassék, — hogy keresztények 
zsidó hitben neveltessenek, — hogy a világos törvények által tisztán 
megszabott jusok egyik félnek megszorításával ingadozásba hozassanak, 
— hogy a házasságban leoninus kötések divatozzanak, — hogy a frigy 
erejével hozzánk kapcsolt szabad társ nemzet, az egyesülés kötésével 
ellenkező erőszakot szenvedjen. — Ezek a megtagadott pontok. ítéljen 
ezek felett bár a természet törvényéből, bár a politicának elveiből az 
igazságos, a méltányos világ, ő nyilván kimondja meggyőződését, a 
főRR azt tették, mit a hon hű polgárjának tenni kötelessége. Tovább 
menvén a RR izenetében, nem akarja ugyan hinni, de kéntelen, hogy a 
K és Rendek, az elesmért sérelmeknek, a nem csekély könyitést nyújt
hatott kivánatoknak felterjesztéséből eredhető kedvezést nem akarják 
polgártársaiknak nyújtani, — egyedül azért, mivel mindent meg nem 
nyerhettek. Hogyan lehet ezt a sérelmek orvoslásáról szólló törvénnyel 
megegyeztetni, ő meg nem foghatja. De miután a táblák viszonyos füg
getlenségét a fő RR mindig nyilván hirdették, nincs egyéb hátra mint: 
hogy a RR felszóllitassanak, tegyenek eleget a törvénynek s amiben meg 
van az egyezés, azt fel terjeszteni ne vonakodjanak. Ha ez nem tetszik, 
nincs más mit tenni, mint az egész alkudozást (tractatust) bérekesztett- 
nek, s megszűntnek tekinteni Ezt kívánja a rendes szokás, ezt az előt
tünk lévő nagy munkákra olyanyira megkivántatott nagy lelki nyuga
lom. Fájdalommal megyen a K és Rendek izenetének végső §-ussára,8 * ezt 
oly kötésben látja az alkotmánnyal, az ország csendjével, s a belső rend
del, hogy remegve nyilatkozik, ne hogy sértsen, vagy többet látszassák 
mondani, mint akar. Úgy véli leglágyabban fejezi ki magát, midőn azt 
mondja: hogy a RR kijelentése kétes értelmű s azért szükségesnek véli, 
hogy a főRR oly nyilatkozást adjanak, melly a jövő századok előtt is 
biztonságot tegyen hogy ezen kétes értelemben meg nem egyeztek. Ha 
hogy ezen kétes értelem azt rejti magában, hogy a nem szorosan a tör
vény szavai szerint költ resolutiok magokban teljesen erőtlenek, úgy ez 
ellenkezik a sarkalatos törvényekkel, a 2-ik rész 3-ik czimjével,® melly 
szerint minden imperium a felségre ruháztatott, az 1791 :12. t[ör]vénvei, 
melly a végrehajtó hatalomnak nem a törvény betűje szerint, de törvény 
értelemben gyakorlását rendeli,10 az 1791 :26. czikelyel, melly által a 
főfelügyelési jus sértetlenül feltartani rendeltetik. Ha tehát ez lenne 
azon végső § értelme, ugv azt alkotvánvunkkal ellenkezőnek s anarchiára 
vezetőnek nyilatkoztatná. De meg van győződve hogy ez nem volt a RR 
értelme, s azért nem is kíván egyebet, mint a bal magyarázatot eltávoz- 
tatni. ö  királva iránt hűséges volt és marad, — nincs honszeretet, a feje
delem iránti engedelmesség nélkül. >— ö  tehát, ha törvénytelen paran
csolatok érkezhetnének is (a mit csak feltenni is szentségtörésnek tart) 
egyedül a törvény által engedett eszközökkel élne, úgy mint alázatos 
felírásokkal, s országgyűlésén a sérelmek felterjesztésével. — Ez az ő 
érzelme, igy kíván élni, igy meghalni.

8 Ebben a rendek kijelentik: „minden esetre az 1790 : 12. törvény czikkely 
értelmében szorosan ragaszkodván a törvények önkényes magyarázatjából költ s 
ne talán még kelendő minden rendeléseket törvényteleneknek s kötelező erő nél
kül valóknak az egész haza színe előtt kinyilatkoztattják“. ( h a to k ,  I. k. 258. 1.)

° H á r m a s k ö n y v , II. 3. 2. §.
10 in sensu legum.
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G yürky: A letételt nem javalhatja, mert a sérelmeket orvosolatlan 
hagyni, a csend, s egyetértés alapítását elmellőzni, a bizontalanságot fel
tartani nem akarja. De más részről abban sem egyezhet meg, hogy oly 
csonkán s némileg a törvénytelent is törvényesítve tétessék felírás, mint 
a mikép azt a fő RR kívánják. Bár ugyan a K és RR felszóllitás után 
sem tettek közelítő lépést, azt hiszi még is midőn fontos a czél, midőn 
a körülmények nehezek, a fő RR nem csak compromissio nélkül közelít
hetnek, sőt közelítni kötelességök is, annál inkáb, mivel a két tábla hely
zete különböző, a képviselők utasítások által vannak korlátozva, a fő RR 
szabad akaratját semmi sem tartóztathatja, hogy a haza kitündöklő kí
vánságának előmenetelét ne segítsék. Vannak az egyesülésnek töbféle 
sikeres eszközei, a nélkül hogy a fő RRnek már felállított vezér elvei 
sérelmet szenvednének. (A mint hogy több rendbéli módosításokat javal- 
latásba is hoz.) Kéri a főRRket, tegyenek közelitő lépéseket, ha pedig 
erre nem hajlanának, ne akadályozzák, hogy a RR felírása ha máskép 
nem lehet, a Fő RR ellenkező akaratja kijelentésével is felterjesztessék.

B. O rczy: Megvalja, hogy a jelen országgyűlése által gerjesztett re
ményei hajó törést szenvedtek, ő  a vallást nem számította a mostani 
diaetának tárgyai közzé, mert az 1791 :67. törvénybe nem foglaltatik, 
nem vélte oly kimondhatatlan sürgetőnek, mert a múlt diaetákon fel 
nem vétetett, s azt sem tapasztalta, hogy e részben szerfelett forrók len
nének az ország kívánságai, ha csak ezen kívánság 1832-ki December 
16-ától nem eredeti. Fejedelmünknek egyesekre is kiterjedő igazság sze- 
retete mellett, törvénykivüli helyzetben hazánkban egy embert sem ös- 
mér. Nem viseltetik ugyan irigységgel evangelicus polgártársai törvényes 
állapotjának kedvező helyzete iránt, de állítani meri, hogy ez idomzó- 
lag sokkal boldogabb, mint mellyel más országokban a különböző fele
kezetek dicsekedhetnek. A RR szeretnek hivatkozni a 19-ik század szel
lemére. ö  elismeri hogy őseink, kiknek kard volt az iró tollok, némely 
tudományokban hátra maradhattak, de adott szavukat Írás és intabula- 
tio nélkül is megtartották. Ha csak abban áll a 19-ik század felvilágoso
dása hogy a szabad akaratból kötött, reversálisokban adott szót meg
törni szabad legyen, úgy inkább kíván a régi homályban tapogatódzni, 
mint a 19-ik század fénye által szeme fényét vakitatva látni, vagy hite 
ágazatjait, lélekisméretét a kor szellemének feláldozni. Egyébiránt az 
1791 : 12. törvényre hivatkozást oly értelemben, mint a RR, száján ki
ereszteni is borzad. A RR hevesen harczolnak a kormány önkényes ma
gyarázatja ellen, s itt azon elvet állítják fel, hogy a kormány parancsait 
minden ember önkénye szerint magyarázhassa. Ö pedig még is csak lát 
némi különbséget a királyi felség, s egyes emberek között. — A RR ize- 
netének utolsó §-ussa tehát nem egyez meg az 1687-ki 4-ik czikellyel," 
ö  felségének az 1825-ki diétán mondott arany szavaival,11 12 s a tartozó 
jobbágyi hűséggel, s abban nem lát egyebet, mint az anarchiának, s fel- 
dúlásnak princípiumát. — Egyébiránt úgy voxol mint Tárnok.

A Nádor felszóllitja a fő RRket, hogy az úgy is már bőven kimerí
tett tárgyban röviden nyilatkozzanak.

K e g l e v ic s  (Bars) az előbbiek értelmében szóll. Az egyesülést nyert 
pontokat többé nem tekinti a táblák tulajdonának, ezeket tehát felter
jeszteni, a többieket megszűntéknek nyilatkoztatni kívánja. Az utolsó

11 Az aranybulla ellenállási záradékának eltörléséről.
12 Ferenc király 1825. szept. 18-i trónbeszédét az alkotmány körülsáncolá- 

sáról 1. az 1825/7-i országgyűlés J e g y z ő k ö n y v e ,  I. k. 41. 1.
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§-ust ha úgy értik a RR hogy megtagadják a királyi parancsolatok iránti 
engedelmességet, a szónokot irtózás fogja el s nincs is kívánsága a 2-ik 
András idejére visza kerülni.

A l m As s y  (Gömör): Az előtte szóitokhoz még azt adá: hogy ha ezen 
tárgy törvényes szokás szerint elegyes országos küldötség utján vétetett 
volna tanácskozás alá, némely pontok elfogadtatnak vala sérelmeknek, 
mások nem. És így azt sem lehet mondani, hogy mivel azok összefüggés
ben vannak, egyet a másik nélkül felterjeszteni nem lehet, ö  egyszerűen 
tagadja azon just, hogy az egyesülést nyert pontok felterjesztését aka
dályozni lehessen. Ha nem nézik oly nagynak a RR. ez ügyet, hogy 
a különös felírást óhajtanák, ám maradjon mint országos végzés, a többi 
sérelmek sorára. A többire nézve pedig szűnjék meg a tractatus Isten 
nevében végképen ez országgyűlésére. Az utolsó §-ra nézve mint a töb
biek —- ez anarchiára vezetne, s ő ily társaságban élni nem kíván, mint 
hű alattvaló élt, s mint ilyen akarja hátralevő kevés napjait áltélni.

O r s z á g b i r a j a : Jelen országgyűlése méltán duzs reményeket gerjesz
tett, táplálta ezen reményt hogy a rendszeres munkák előre a törvény- 
hatóságokkal közöltettek s e kép az idő vesztésnek és a pótoló utasí
tások szükségének is eleje vétetve lenni látszatott. Hogy a kitűzött ma
gas czéltol eltávozott tárgyak huzamos időt elemésztettek, hogy maga a 
kérdés alatt forgó tárgy is országos küldöttségre nem bízatott, s ekép az 
ország gyűlése immár 7 hónapokra terjedett, s minő sikerrel? említeni 
nem akarja, mind ezeknek a főRR nem okai. A tanácskozás alatt lévő 
izenet azon szavai, hogy a hazafiak harmadrésze törvényen kivül hely- 
heztetik, igazságtalan őseinknek tiszteletet érdemlő hamvai, igazságta
lan a haza, igazságtalan a Felség iránt, s újabb jele annak, hogy a ki so
kat kivan bizonyítani, semmit sem bizonyít. És váljon a reversalisoknak 
jövendőre lett eltörlése, az; hogy 18 éves korán túl tetleg követett val
lása miatt senki háborgatást ne szenvedjen, — a recopulatiónak, ha hogy 
ármány és csalás fel nem forog, eltörlése — s hogy a vakmerő áltmenetel- 
nek esetei törvény és nem egyoldalú hatalom által magyaráztassanak, oly 
csekélységek e hogy említést sem érdemelnek? valóban a főRR mind 
azokban megegyeztek, miket a kötések szentsége a törvény, hitök ága
zatai, s a fejedelmi felügyelési jus sérthetlensége megengedtek. S ezen 
helyzetben senkinek igazságos, méltányos ítéletétől nem félhetnek. 
A felfüggesztésre nézve ámbár sajnálja hogy ennyire jött a dolog, úgy 
vélekedik mint a Tárnok. Az utolsó §-ust illetőleg pedig óhajtotta volna 
ugyan, hogy azt említetve ne lássa, mind azáltal úgy vélekedik, hogy az 
ön magok a RR által is felhívott 1791 :12. czikely valódi lelke, a végre
hajtó hatalom és az alattvalói hódolat, sőt e jelen esetben a felügyelési 
hatalmat biztosító 1791 : 26. czikelynek is helyes értelme szerint kelles
sék venni, hogy az a RR által is így értetett, s máskép nem is értethetik.

B. V a y : Nem igazságtalanok a protestánsok őseink hamvai iránit. 
Nem a 26-ik czikely miatt panaszkodnak ők, hanem inkáb a miatt, hogy 
az születése órájától soha teljes értelmében meg nem tartatott. A szó
nok három szempontból nézte minduntalan a vallások tárgyat: 1. Hogy 
a sérelmek orvosolhassanak, 2. hogy ezeknek forrása bé dugassék, az az 
semmisittessenek meg a resolutiok, s ezeknek helyökbe törvény magya
rázatja tétessék. 3. hogy a mellvekre nézve nem volt a protestánsok álla- 
potja a békekötési lábra állítva, vagy a mellyeknek használásában nem 
voltak ugyan, de lenniek ideje, elintézhessenek. — A főRR az első szem
pontnak nagyrészben megfelelni, a 3-ikat elmellőzni, a 2-ikat pedig ha
tározatlan állapotban hagyni óhajtották. Mig tehát azon elv a főRR által 
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el nem fogadtatik, hogy mindenekre nézve csak egyedül világos törvény
től fügjenek az evangelicusok, — egyezésnek helye nem lehet. A felfüg
gesztésre egyébiránt kezet nem foghat, mert az nem depositio, hanem 
sepositio lenne. Bár hónapok múlva vegyék is újonnan fel a RR, a 
főRRre nézve csak ott lesznek, a hol ma vannak, ha pedig egész ország
gyűlése alatt ismét fel nem veszik, az egyetértésnek hatalmas nagy esz
köze függőben hagyatik, pedig ezen organicus diétán lehetetlen nem kí
vánni, hogy ki ki elfelejtse mit hiszen, s csak a haza javát tekintse. — 
Hasonló értelemben szóllott

Gr. D e s s e w f f y  J ó z s e f : Boni civis est nunquam desperare de salute 
patriae. A felfüggesztésnek két következése lenne: 1. A RR akkor fog
nák felébreszteni, midőn utasításaik következésében jónak látnák, meg
lehet épen mikor ezen tábla az extirpaturákrol fog tanácskozni. 2. Mint
hogy ezen táblának nincs jegyző könyve és igy az ország nem olvassa 
Izeneteinek genezisét, könnven hajlandó lesz az egész ezen érdekes 
tárgy félbeszakítását a főRRnek tulajdonítani. — Javaljanak a főRR 
egyesülési módokat.

B. S z e p e s s y  pontonként vévén fel a RR izenetét, különösen annak 
megmutatására, hogy már régib időkben is gyakran megtörtént, hogy a 
két tábla némely dolgok felett meg nem egyezett, de azért segéd módra 
mindég találtak az ország rendei, — de contributione unius floreni — de 
juramento abbatis de Lövőid s más számtalanokról temérdek törvény 
czikelyeket. Decretumokat idéz13 s azokat szorul szóra el is mondja, j—s 
igy keresztül menvén a 16-ik, 17. és 18. századon, ált akar menni az or
szággyűlési irományokra, de a N á d o r  ezen szavakkal szóllitja meg: Tes
sék Excellentiádnak véleményét kijelenteni, mert a mit eddig mondott 
az a dologra mind nem tartozik. — Mire is B. Szepessy a Tárnokéval 
egyezően mondja ki véleményét. — Miután még a Veszprémi Püspök, a 
Fő Pohárnok, a Fő Lovászmester és B. Perényi szóllottak volna, a vég
zést igy jelenté ki

A N á d o r : Csaknem közértelme a főRRnek, hogy a K és Rnek 
adandó válaszban megemlítvén röviden, hogy a főRR teljes megnyug
vással érzik hogy a fontos tárgyat minden lehető gonddal fontolgatták, 
s azért a hazának Ítéletét magoktól el sem is hárítják, meg lévén győ
ződve, hogy mikor az 1791 : 26. t ez, s lelkiösméretök engedett, minde
nekben megegveztenek, a mint hogy azt is hiszik, hogy ezekben a leg
súlyosabb sérelmek orvoslást találtak volna. — Ezeknek előre bocsájtá- 
sával a főRR továbbra is előbbi felszóllitásuk mellet maradnak hogy t. i. 
az egyesülést nyert pontok felterjesztessenek, mire ha most sem hajla
nának a Statusok, a főRR úgy vélekednek hogy az országgyűlési végzés
től elállani nincs hatalmokban, igy a többi országos sérelmek sorában 
kell a felterjesztésnek megtörténni. A tárgyat egyéb iránt ezen formá
ban megszűntnek tekintik. Az utolsó §-ra nézve gondolom köz értelmét 
fejezem ki a főRRnek, midőn azt mondom, hogy a K és Rendekről fel 
sem tehetik, hogy annak törvényelleni értelmet tulajdonitanának, s hogy 
a főRR, a törvény s alkotmány világos tartalmához ragaszkodnak.

Mielőtt bérekesztenénk tanácskozásainkat, kötelességeimnek ösme- 
rem tennen véleményemet is kinyilatkoztatni, amit önként halasztottam 
ekkorára, nehogy a főRR végzésére hatni akarni látszassak.

El nem titkolhatom fájdalmas érzésemet, hogy ezen fontos és ké
nyes tárgy oly szerencsés végre nem hajtódhatott, hogy immár most 
mind a két félnek teljes megnyugvása mellet felterjesztetnék. És hogyha

13 V. ö. 573. 1.
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visza tekintek a dolgok folyamatjára, talán nem hibázom, midőn azt 
hiszem, hogy ha elegyes küldötségben vétetett volna fel az ügy, leg
nagyobb részben eléreték az egyesülés. De igv a mint pertractáltatott, a 
RR félve az engedés következéseitől, első értelmektől távozni nem akar
tak, a főRR pedig, minthogy a kezdeménvi jog a Statusoknál van, egye
sülési javallatokat nem tettek, s a kívánt egyesülés el nem érethetett, 
— gondolom kezdetben volt az ok, s a hiba. — Egyébiránt: a RR izenete 
iránt némellv megjegyzést kell tennem.

1. Azt mondják hogy a népességnek egy harmad része törvény- 
kívüli helyzetben van. — Nem hiszem hogy ezt a RR ily betű szerinti 
értelemben vegvék, de ily széles értelemben meg nem engedhetném azt, 
ha csak az előbbeni törvényhozások, a jurisdictiók, s az egész nemzet 
iránt is igazságtalan lenni nem akarnék. A K és Rendek ugyan is állít
ják hogy ezen vallásos sérelmek iránt ö  felségénél 40 esztendő óta pa
naszkodnak az evangelicusok, mondják más helyüt azt is hogya mi kez
detben törvénytelen volt, az idő folytával sem válhat törvényessé. Ezek
ből logical követeltséggel azt húzom ki, hogy ezen sérelmek már 40 év 
előtt is léteztek, s ha miattuk a törvénykivüli helyzetben van most a 
népességnek harmad része, 40 év előtt is abban volt. Már pedig nem is 
említvén legkegyelmesebb királyunk igazság szeretetét, a ki ezt bizo
nyosan meg nem engedte volna, mit kellene mondanunk a törvényható
ságokról? hogy minden gondoskodást elmulattak, mit az országos gyűlé
sekről? hogy 40 évek lefolvta alatt segéd módot nem kerestek. —- Van
nak az evangelicusoknak méltó sérelmeik, de hogy egyes esetek miatt 
általánosan a lakosok ily nagy része törvénykivüli helyzetben lenni álli
tathatnék, azt magoknak az evangelicusoknak, de a Nemzetnek becsüle
tével is megegyeztetni nem tudom.

2. Már minap is megérintettem,14 hogy a mi mind a két tábla egyesü
léséből akár mint sérelem, akár mint kívánat országos végzéssé vált, 
annak felterjesztése az 1791 :13. czikely15 következésében mellőzhetetlen.

3. Legtöbb figyelmet érdemlő az Izenet bérekesztése. — Ez oly kö
vetkezményű dolog, hogy arról legjobb mi kevesebbet szóllani. De én 
figyelmeztetem a főRRket, helyén, s idején van e ily kijelentést tenni, 
mint a RR tesznek? — Helyén nincs, mert itt nem a Fejedelem és a RR, 
hanem a két tábla közt forog fel a dolog, s igv ezen helyzetben mást 
nem is lehetett volna mondaniok annál, hogy a resolutiók iránt nincse
nek a FőRRkel egy véleményben. De idején sem volt ezt mondani. Nem 
tudjuk ugyan, minő resolutiót ád ö  Felsége, de ha viszatekintünk 1825- 
ben mennyi és minő sérelmek orvosoltattak, bizton remélhetjük, hogy 
ö  felsége a nemzetnek igazságos kivánatit meg fogja halgatni. így lévén 
a dolog, idején van e előzőleg kijelenteni, hogy a Felség által kiadott, s 
kiadandó resolutiók mind törvénytelenek? könnyű megítélni *— Euró 
pának példája (mellvre a RR örömest hivatkoznak) e tárgyban is vezé
rül szolgálhatna. — Nem régiben olvastuk, hogy egy a törvényhozásban 
valóban járatos férfiúnak azon ellenvetés tétetett, hogy javallatát a jö
vendő lehetőségekre kívánta építeni. Én azt hiszem Ö Felségének gon
dolkozásától igen távol van diéta alatt egy oldalú resolutiókat adni, 
jövendőről gondoskodni pedig törvényhozói tisztünkhöz tartozik. Oly

14 V. ö. 533. 1.
lb A  király gondoskodni fog, hogy a sérelmek az országgyűlésen orvosol- 

tassanak.
36*
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értelmet adni a RR ezen nyilatkozásának a milyet talán adhatna, a ki a 
K és RRnek hódolati tiszteletét és hűséges ragaszkodását kegyelmes 
fejedelmünk iránt nem ösmeri, — úgy hiszem egyenest ellenkeznék a 
RR értelmével, mert minden magyar, de kivált a törvényhozó test tagja 
csak a törvény és alkotmány értelmében gondolkozhatik, s ennél fogva 
fel se tehetek oly értelmet a K és Rendekről, mellyet a törvényei, alkot- 
kotmányunkkal és a közboldogság feltartásával ősze egyeztetni nem 
lehetne. Azon mindenkori kézségem és hajlandóságom szerint, mellyel 
ezen kedvelt nemzet javának és dicsőségének öregbítése iránt viselte
tem, ezeket kinyilatkoztatni kötelességmnek ösmértem.

Az ekép elhatározott válasz izenetnek szerkeztetése Julius 16-án 
megrostáltatott. A végső §-usra szólló feleletben az volt kijelentve, hogy 
a fő RR az 1791 : 12-ik és 26-ik czikelyekhez ragaszkodnak, (értvén az 
első alatt a végrehajtó, a másik alatt a felügyelési hatalmat.) — B. S z e 
p e s s y  nyilván kitétetni kívánta, hogy a vallás tárgyára alkalmaztatólag 
a kir. resolutiók nem törvénytelenek. — Az O r s z á g b ir á ja  ellenben azt 
tartja, hogy az 1791 :26. t. ez. egyoldalú magyarázatául a 12-ik czikely 
ellenére költ resolutiókat törvényesnek nevezni nem lehet. Ez constitu
tionalis thesis, mellyet tagadni lehetetlen.

B. Ö t v ö s : Mindnyájan tagadjuk! — A Judex felolvastatja a RR ize- 
netének utolsó §-át16 s több Ízben közbe szóll ily formán: nem törvényes 
ez? lehet ezt tagadni? csak ép értelemben kell venni. — A N á d o r  kí
vánná, hogy a thesis pertractatiójába ne ereszkedjenek. — B. S z e p e s s y  
azonban csak ugyan bé ereszkedett a resolutiók törvényességének muto
gatásába, — mire a N á d o r  meginté, hogy a tanácskozás tárgyát kijelelni 
az Előlülő hatásához tartozik, s a püspök ur tartozott volna magát chez 
alkalmaztatni. — S z e p e s s y  felelt, hogy ő engedelmeskedik a Herczegnek, 
de kötelességét is teljesiti. — B. V a y  az országbírójával egy értelemben 
van, hogy applicative nem kell venni a nyilatkozást. — A N á d o r  vég
zésnek jelenti, hogy elég a 12-ik s 26-ik czikelvekre általánosan hivat
kozni.

Már meg irtuk17 hogy ezen viszon izenet18 ugyan az nap a RRhez által 
küldetett,— a RR pedig azt Julius 17-én kerületi ülésükben tanácskozás 
alá vették, s rövid óvó izenetet határoztak — annak javallatát Julius 
18-án felolvastatván, Julius 19-ikén kerületi ülésökben megrostálták, s 
a mint ott megállapitatott,19 ugyan az nap országos ülésökben is minden 
ellenvetés nélkül helybe hagyták.20 — Végre Julius 26-án az előkelő sérel
mek és más ez országgyűlési felírások tárgyában királyi választ sürgető 
újabb felírásukat megrostálták, s álapitották.21

Egyébiránt Julius 16-ik, 18-ik, 19-ik és 20-ik napjain az urbárium 
tárgyában országos ülések tartattak a K és RR tábláján. Vége lévén 
a vallás tárgyának, ezt egyfolytában fogjuk közölni22 — most csak ennyit:

1,1 V. ö. 559. I., 8. jegyzet.
17 555. 1.
ls I r a to k ,  I. k. 312. s köv. 1.
10 I r a to k , I. k. 314. 1.
70 J e g y z ő k ö n y v ,  II. k. 208. 1. — V. ö. K ö lc s e y ,  VII. k. 325. 1. köv. 1.
21 I r a to k ,  I. k. 315. 1., J e g y z ő k ö n y v ,  II. k. 334. 1. — A feliratok az ország- 

gyűlés júl. 27-én elegves üléséből küldte fel. (I r a to k , 319. s köv. 1., J e g y z ő k ö n y v ,  
II. k. 348. 1.) V. ö. K ö lc s e y ,  VII. k. 326. I.

22 L. a következő számok alatt.
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hogy az Operatum23 szerint 7, a kerületi szerkeztetés24 szerint 8 §-uson 
mentek keresztül. — Egyébiránt mindent jóvá hagytak, csupán ezekben 
történt változás: a kerületi szerkesztetés 7-ik §-ussa kihagyatott, ez a 
40 : 1-ae tartalmát leányágra és az extravillanumra is magyarázta, úgy 
azt is rendelte, hogy az ezen törvény jóvoltával élő földes ur csak azon 
esetben tartozzék az usufructuatio árát megadni, ha már szabad adás 
vevés utján, nem pedig uradalmi collatio által jött a jobbágy telkének 
birtokába. Ezen magyarázat helyébe sokan más szorító és nem tágító 
magyarázatot kívántak venni, de a töbség ezt elmellőzvén a 6-ik §-usnak 
ezen szavait dispositione 40 :1. in salvo permanente minden magyarázat 
nélkül hagyta.25 — Továbbá a regnicola1,ris redactionak azon szavai hogy 
in casu manifesti defectus a földes ur megtagadhatja az eladástól egye
zését, mellyek a kerületi végzés által kihagyattak, voxok többségével el
fogadtattak.26 — Végül az eladási summa 60. részét az uraság részére fizet- 
tatni is elrendelvén, igazságosnak ítéltetett hogy ez csak a telek haszon
vételének és nem a jobbágy investitioinak áráról értessék. Mikép kel
lessék azonban ezt elkülöníteni? Kerületi tanácskozásra visszautasit- 
tatott.27

62 .

1833 július 16, 18 
Országos ülések.

Tárgy: Az Urbárium kerületi javaslatának vitája. Az I. törvényeik első
hat paragrafusa. Az usufructuatio eladása ellen szólók beszédei.
Julius 16-án a KK és RR 62-ik országos ülésében az úrbéri munkálat 

tárgyában készített kerületi javallat vizsgálat alá vétetvén, azóta kevés 
közbeszakitással folyton folytattatik. Az országos küldötség munkája 
után a kerületi magyar szerkeztetés1 szokott olvastatni, s a tanácskozás 
a felett tartatik. — Az eddigi tanácskozások resultatuma az érdekesebb 
vitatásokkal imigy következik:

A bevezetést, melly igy szóll: Hogy az 1790/1:35. czfikkely] követ
kezésében a földesúri és jobbágyi kölcsönös viszonyok törvényesen és 
álandóul biztosíttassanak, határoztatik: a Personalis kihagyatni kívánta. 
Itt ugyan rendszeres munkában elösmeri, hogy maga helyén van, de ha 
több törvényekkel együt decretumba megy, nem lesz maga helyén. 1723- 
ban és 1729-ben is felvétettek némely operatornak,2 azért különös beve
zetés nem ment a törvénybe. De minthogy különös codexnek is kiván- 
taték az urbárium, azon hővezetés Deák, Gr. Andrásy és Pázmándy által 
támogatva3 meghagyatott.

23 A Proiectum és a Modificationes. L. 111. 1., 1. jegyzet. (V. ö. Kölcsey, 
VII. k. 325. L)

24 Iratok, I. k. 259. s köv. 1.
20 V. ö. 582. 1.
26 V. ö. 584. 1.
27 V. ö. 584. 1.
1 Az előző szám 23. és 24. jegyzetében említett munkálatok.
2 Az 1723-i decretumba az 1717—1722 közt működő rendszeres bizottság 

jogi javaslatainak egy része került be, az 1729-be pedig az országgyűlés által ki
küldött jogi bizottságé.

3 Deák „codexeket óhajt, mellyek osztályonként menjenek a törvény 
könyvbe“. (Jegyzőkönyv, II. k. 165. 1.)
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Az l-ő § szólt a szabad költözködésről s egyben foglalván az orszá
gos szerkezetés l-ő s 2-ik §-át azt rendeli, hogy „a jobbágyi kapcsolat 
költözés, vagy elmozdítás által megszűnvén, ha hogy az elköltözni akaró 
jobbágy vagy zsellér földes úri és köztartozásait leróvja, magános adós- 
ságira nézve pedig a hitelezőktől elfogadott kezességet állít, ötét letar
tóztatni nem lehet. Vagyon hijánya esetében pedig azt kell tenni, mit a 
hazai törvények rendelnek“.11)

A n d r á s s y  és V á g h y , nehogy a hitelező önkényének legyen a költöz
ködő kitéve, elfogadott kezesség helyett elfogadható kezességet javai
nak tétetni.4 —- B ö t h y  a Sz[olga]biró elítélésére kívánja bízatni. — G r . L a 
Μ ο τ γ ε  ellene szóll, mert ennek czéliránvtalan Ítélete esetében, ki fogja 
a hitelező kárát megtéríteni? — A s z t a l o s  sem akarja azt, mi a Contra
hens felekre tartozik, bíróra bízni. — M a j t h é n y i  (Bars) ugyan kérdé: 
hogy a felek meg nem egyezvén, ki tesz Ítéletet? vagy talán egy hitelező 
makacsága miatt a földes ur legven e kéntelen megszenvedni azon job
bágyot, kit elmozdítani kíván? de K. H o r v á t h  azt feleié, az adós fizetni 
tartozik, ez az igazság, kezesség elfogadása csak kegyelem, kegyelmet 
pedig bíró nem osztogathat. <— Az indítvány félre vettetett.

A 2 § értelme ez: A költözendönek földes urától elbocsájtó, az Al
ispántól vagy birótolb> utilevele legyen. Elmenés ideje Gergely napja? a 
helybeli elöljárók jelenlétiében történendő béjelentés ideje pedig Septem
ber l-ő napja.

S iskovic.s é s  H eg ed ű s  k ív á n já k  h o g y  h a  ta r to z á s a in a k  e le g e t te s z  a 
jo b b á g y , a k á r  m ik o r  s z a b a d o n  k ö ltö z h e s sé k .

Ezt C z i n d e r y  úgy módosítja, hogy ha maga helyet más alkalmas 
embert állít, a ki minden kötelességeknek meg tud felelni. Ezután is tar
tóztatni, személyes szabadság tetemes sérelmének tartaná. D e s s e w f f y , 
B ö t h y  pártolja, P a i. ó c z y  ellenben úgy vélekedik, ez áttol fog függni, mit 
fognak a RR a szabad adás vevésről határozni. Felkiáltás által helyben 
hagyatik a § amint van.

A 3. §. ezt tartja: A földes ur csak az l-ö §-ban érintett ókból tagad
hatja meg az elbocsájtó levelet, ha pedig azt ki nem akarná adni, s meg
tagadásának a költözni akaró jobbágy panaszára ötét meghalgató Al
ispán előtt okét nem adná, csupán az alispán bizonyítványa mellet is 
szabad a költözés. A z alispán bővebb megvisgálás végeit a dolog folya- 
matját köteleztetik a közelébbi közgyűlés elébe terjeszteni.

P á z m á n d y : Ezen felterjesztést kihagyatni vélé, mert ha nem ellen
kezik a földes ur, hogy jobbágya elmenjen, nincs vizsgálatra szükség, ha 
ellenkezik, brachium kell s e végett a következő §. szerint úgy is a gyű
lés elébe fog a dolog kerülni.

S is k o v ic s :6 Ezen két §. eseteit egészen különbözőnek ítéli- s arra 
nézve is csak kell bíráskodni valakinek, ha volt e oka a földes úrnak 
megtagadni az elbocsájtó levelet, s volt e igaza az al ispánynak bizonyít
ványt adni. —  M a j t h é n y i  (Bars) vigyázatot ajánl, ne hogy az alispányi 
hatalom kiterjesztése iránti aggodalom miatt a szegény embernek sza
badsága korlátoltassék. Nem azért szóll, mivel ő is alispán,.mikorra ezen

a )  A törvényjavaslat-idézetek általában nem szószerintiek.
b) szolgabírótól.
4 Javaslatuk visszatérést jelent a bizottsági munkálat szövegéhez: „praestita 

duntaxat acceptabili fideiussione“.
5 Március 12.
9 A J e g y z ő k ö n y v  (II. k. 170. 1.) szerint nem Siskovics, hanem Trencsén má

sodik követe, Marczibányi Antal volt a felszólaló.
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törvény foganatba megy, bizonnyára sem ő, sem társai nem lesznek 
alispányok, — . ő csak azt kívánja, kétszer ne fussa meg a dolog a gyű
lés hosszú útját, hanem először referáltatván, azonnal szükség esetére 
a hatalom kar is elrendeltessék.

A többség itt is a kerületi szerkeztetés mellett maradott.
A 4 §-us azt rendeli: hogy ha valamely földes ur még ezután is le

tartóztatná a jobbágyot, öt az alispán szükség esetében, de mindenkor 
a közgyűlés. által rendelendő hatalom karral is a le tartóztatás okozta 
károk és kölcségek megtérítésével rövid utón szabadságba helyezze, 
azon kívül a tiszti ügyésznek a letartóztató ellen 200 ft büntetés meg
vételére keresete leend, — ennek fele a megye házi pénztárát, fele a 
jobbágyot illeti. Bizonyság nélkül béfogadni valamely jobbágyot, szint 
azon felperesség alatt, egészen a házi pénztár részére megveendő 200 ft 
büntetés alatt tilalmas.

Erre nézve Gr. La MoTTEnak azon indítványa, .hogy valamint a 
jobbágy letartóztatásából eredeti kárt a földes úr tartozik megfizetni, 
úgy a jobbágy törvénytelen elköltözéséből a földes urra háramlóit kárt 
viszonyosán az tartozzék megtéríteni, ki a jobbágyot bizonság nélkül bé- 
fogadta — ámbár ezen indítványt a P ersonalis annálfogva, minthogy 
ezen egész munkálat az 1791 :35. t. czikelyen7 alapul, pártolta, — a több
ség által elmellőztetett, mivel harmadiknak tettéért senki sem büntete- 
tetik. — El mellőztetett azoknak indítványa is, kik a brachium különös 
megemlítését szükségesnek nem vélték. -— Továbbá

A P ersonalis azon észrevételt tette, hogy mivel azon summarius ut, 
mellvet a RR az urbáriumban több helvütt meghatároztak, eddigien tör
vényeink előtt ösrnéretlen s egy helyütt az alispánt más helyütt szolga 
bírót tiszti ügyésszel, más helyüt ismét csak magát a tiszti ügyészt ren
delték bírónak; talán a bíró határozását a törvényes munkálatra kel
lene halasztani, itt pedig a rövid utat csak általánosan említeni, annyival 
inkább mivel azon bíráskodásokba egyenlőséget szükség behozni. Ezt 
többen szükségesnek nem ítélték, ellenben megjegvzék, hogy ezt azért 
mivel rövid út. nem tekintik politicus útnak, a törvényes munkálat ide
jére tartozhatik, s tartozik is azon rövid út természetének meghatáro
zása, itt mindazáltal a bírót meghatározni annyival szükségesebb, mivel 
a Juridicum felvétele bizonytalan. — Az indítvány tehát el nem fogad
tatott, ámbár M ajth én yi B[ars] figyelmezteté a RR-ket, hogy azon gon
dossággal, mellyet a political kormányszékek befolyásának elhárítására 
fordítanak, nem igen egyez meg az, hogy a jelentés közgyűlésre tétetni 
rendeltetett.

Végtére hoszabb szóváltás forogván fel a felett, mi legyen azon rög
tön ítélő, s végre is hajtó útnak tárgya? csak az e hogy a letartóztatott 
jobbágy személye szabadságba helybeztessék, vagy egyszersmind szemé
lyivel együtt tartoztatott javai is kiadattassanak, s lucrum cessans, 
damnum emergens és büntetés megítélése pedig perre halasztassék? — 
PÁzMÁNDvnak azon kijelentéséhez ragaszkodva, hogy valameddig nálunk 
via facti szabad lesz kárt tenni a nélkül hogy hasonló rövid utón kár
pótlás eszközöltetnék, mindaddig az ököl törvényéhez közel vagyunk,

7 Ennek ide vonatkozó pontja értelmében a földesurat, aki bizonyítvány 
nélkül fogad be jobbágyot, terheli a szökevény jobbágyok rejtegetőire kiszabott 
büntetés, a jobbágy köz- és magántartozásainak, továbbá a perköltségeknek a 
megtérítése.
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fejenkénti felszóllamlás után a többség egyenest a kerületi szerkeztetés 
mellett maradott.8

Julius 18-án a 63-ik országos ülésben Napi renden következők az 
Úrbéri l-ő t. czikelynek a kerületi szerkeztetés szerint 5-ik §-ussa melly 
egész községeknek szabad költözködéséről rendelkezik. Az országos 
küldöttség javallata9 ezen pontra nézve annyiban változott a kerületi 
végzés által, hogy a Helytartó tanácsnak nem a szabad költözés meg
engedése, vagy megtiltása, hanem csupán tudomás végett fog ilyes 
esetekről jelentés tétetni.

P lathy: A z országos szerkeztetés szerént az elköltözés előtt re 
interea integre servata kívánta a jelentést megtétetni, mind azért mivel 
az 17234ci: 102. t. ez. szerint a Helytartó tanács hatóságához tartozik a 
törvény betöltésére felügyelni, mind azért mivel egész községek elköl
tözésének, a rajtok feküdött adózás tekintetéből az Adó- s Biztosi igaz
gatás ágával szoros ősze függése van.

Gr. D raskovics szintén attól tartott hogy ha minden gát és korlát 
nélkül megengedtetik a szabad költözködés egész helységeknek, a ke
vésbé boldog vidékek egészen elnéptelenülnek. ö  tehát a földes ur vét
kén kívül közbenjöhető ilyes elköltözéseket tilalmaztatni s a nép inger
lők ellen büntetést szabatni óhajtana. Ellenben

D ubraniczky úgy nyilatkozott hogy ha szabad egyes jobbágynak el
költözni, szabad többnek is egvüt, s földhöz ragasztani egész községeket 
nem lehet. Az előbbi §§-ban ellátás van az iránt téve, hogy el ne költöz
hessen, mig köz és magános tartozásait le nem róvja, kötelességeit nem 
teljesíti, s miután teljesítette, tartóztatnia az emberi szabadság termé
szeti jusának sérelme nélkül lehetetlen. Ezen eset egyéb iránt is nagyon 
ritka lesz. Már természettől is kiki szülőije földjéhez ragaszkodik, meg 
kell azt vele szerettetni, jól kell a jobbágyokkal bánni, s talán soha sem 
fordul elő egész községek kiköltözésének szomorú esete.

A P ersonalis: Elösmeri ugyan az eset ritkaságát de még is úgy vé
lekedik, hogy eggyes jobbágy és egész község elköltözése között igen 
nagy a különbség, valamint amazt gátolni már csak az 1791 : 35-ik tör
vényei is ellenkeznék, úgy emez oly fontosságú történet, hogy annak 
okait megbírálni, s ha lehet elhárítani valóban a Statusnak kötelessége.

M a jth én y i (Bars), B ü thy , C zin d ery , K. H orváth , B ezeréd y  és má
sok úgy látják, hogy a két eset közt magok a RR is tettek különbséget, 
midőn azt rendelték, hogy egész községek költözködési szándékának 
okait a törvényhatóság megvizsgálja s őket maradásra bírni igyekezzék.10 
Nagyon szomorú helyzetnek kell annak lenni, mely egész községeket 
arra biztat, hogy szülötte földjüket elhagyják. Lehet az physical vagy 
political ok, a elsőnek alatta (ha hogy azt elhárítani nem lehetne) szen
vedetni egész községeket embertelenség lenne, az utóbbit ha megszün
teti a törvényhatóság, önként lemond a község költözködési szándéká-

" Az a sopronmegyei javaslat tehát kisebbségben maradt, hogy a jobbágy 
„minden vagyonával együtt“ nyeri vissza szabadságát, ugyanakkor azonban el
maradt a javaslatnak reá nézve kedvezőtlen része is, hogy kárai és költségei 
megtérítését nem azonnal kapja meg az alispán intézkedésére, hanem bírói úton 
kell igazát keresnie. (Jegyzőkönyv, II. k. 176. s köv. 1.)

9 Proiectum, 2. 1.
10 A kerületi javaslat szerint a megyei hatóság, mihelyt értesül a földes

úrtól az elköltözők szándékáról, mindkét fél meghallgatása után igyekszik ki
nyomozni annak okát és eredetét, „és ha némelly alapos okok adatnak elő, eze
ket jó móddal elháritni“ iparkodik- (Iratok, I. k 261. 1.)
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rol. Hogy pedig valaki akaratja ellenére földhöz ragasztassék, vagy az 
elköltözködést okozó szomorú helyzet alatt huzamosbb ideig szenvedni 
kényszeritessék, ez annál súlyosabb lenne mivel a Helytartó tanács 
tömérdek foglalatossága között hoszabb időre haladhatna a szükséges 
intézkedés. Az adó tekintete sem tartozik a Consiliuimra, részint mivel 
az ilyes költözködésből eredő csökkenés tekintetéből az illető törvény- 
hatóság adóbeli járandóságát kevesbíteni a Helytartó tanácsnak hatal
mában nincs, mert az adónak portalis elosztása diaetára tartózik, részint 
mivel az ilyes csökkenés sokkal súlyosabban érdekli magát a törvény- 
hatóságot, mint a dicasteriumot, s azért amaz kétség kívül mindent el 
fog követni a lebeszélésére. Nem is tanácsos dolog a megyék hatóságát 
mindinkább szorítani, s köz dolgaikbani önállásuk függetlenségét nyir
bálni. De jusa is yan minden polgárnak ott keresni szerencséjét, hol azt 
leginkább elérhetőnek véli, a tiltó törvény csak elégedetlenséget szülne.

A többség tehát e szerint maradott a Kerületi szerkeztetés mellet 
s némely más aprób indítványokat is elmellőzött. Ilyen volt a G yer- 
TYÁNFyé, ki azt kívánta hogy egész községeknek csak azon esetben adjon 
a törvényhatóság engedelmet az elköltözésre, ha hitelesen bé tudja 
mutatni, hogy van helye, a hová költözik, mellyre feleletül adatott hogy 
ez a dolog természetében fekszik, hogy addig senki sem hagyja el házát 
hazáját, mig nem tudja hová mehet, s hogy ezen a Helytartó tanács sem 
segítene, mert az nem képes élelem módját mutatni, s  a ki élni nem tud, 
azt halni hagyja. Ilyen volt azon indítvány is11 12 hogy az 1795 : 35. czikelyre 
hivatkozás kihagyassék nehogy az egészen megerősitetni látszassák,1* — 
de ez is elvettetett, mert ezen törvényben vannak ama fontos okok, 
mellyeken épül a megyéknek ezen tárgyra nézve engedett hatalom. 
Végre az is, hogy a költözködés külföldre is megengedtessék — ennek 
a R utkay által kért módosításával egyetemben hogy csak azon orszá
gokba, mellyekből a beköltözés meg van engedve — mint az úrbéri sza
kaszba nem tartozó clmellőztetett.

Következék a 6-ik §. tudni illik azon szabadság hogy: feltartatván a 
40:1. rendelete, a jobbágyok vagy zsellérek nemcsak a telekbe fektetett 
javításokat, de a telek haszonvételét is (beneficium usufructuationis) 
szabad adás vevés utján a földes urat és községeket kivéve más akárki
nek eladhassák.**

Az usufructuatio szabados eladhatásának ellene szóllottak terjedé- 
kenyebb okoskodással e következcndők:

A ndrássy (Esztergom): Okai ezek: 1. A tulajdonnak mindenhol sért
hetetlennek kell lenni. A jobbágy teleknek tulajdona az úré, ha tehát 
annak haszonvétele másnak adatik, a földes úri tulajdon sértetik. 
2. A jobbágynak ezen ideális engedésből nem csak haszna nincs, sőt mi
vel azt pénzen fogja venni, mit eddig a földes ur jóvoltából ingyen ka
pott, helyheztetése úgy a telek szerzés, mint az osztály esetében rosz- 
szabb karba tétetik. 3. A földes ur és jobbágy közötti kötelék csökkenni 
fog, sőt ezen ut az, melly annak tökéletes feloldozására vezet.

B usán ily okokkal harczolt: 1. A ki mit nem vett, azt el sem ad
hatja, a jobbágyok pedig nem vették meg pénzen a telek haszon vételét,

11 Nógrád megye második követe, Szent-Ivánvi Anselm tette. (Jegyző
könyv, II. k. 181. 1.)

12 Az idézett törvénycikk érvényben hagyta a Mária Terézia-féle úrbéri 
szabályzatot.

13 Iratok, I. k. 261. 1.
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s igy azt el sem adhatják. 2. Az usufructuatio felől nem tud magának 
a jobbágy abstracta idaeát képezni, s magát tulajdonosnak fogja tar
tani, mind ezért tehát, mind különösen az osztályok és kibecslések alkal
mával csak zavarra nyújt okot ezen egész engedély, melly egyéb iránt 
is kárára van a jobbágynak, mivel 3. Azon oltalom fő jótéteményétől, 
mellyel addig a törvényből bírt, tudni illik hogy gyámság alatti árvának 
tekintetett, megfosztatik. A tékozló apának becsületes fia híjában folya- 
modand az ur kegyességéhez, nem lesz az képes ötét telekkel boldogí
tani. Csak a pénzes idegen, német, s talán zsidó is fogja hasznát venni 
ezen törvénynek, magyar pedig, ki vérét ontotta hazánkért, s országunk 
legrégibb honnos lakosa, a tót kizavartatik a telkek birtokából, szaporo
dik a koldusok száma s alkalmas ut nyílik felszedni a telek árát, s pén
zestől együtt elhagyni a hazát.14 Kívánja tehát, hogy vagy csak az ad
hassa el a telek haszonvételét, ki azt elébb maga is megváltotta, vagy 
pedig első eladás alkalmával csak a javítások árát kapja, a többi pedig 
földes urát illesse.

G r . La M o tte: Szintén ellene szóll az usufructuationak, s ezen oko
kat hozza fel: 1. Eddig a meg üresült telket ingyen kaphatta a szegény 
ember, ezentúl nem. 2. Kevesebb por az egész világon nincs, mint mi ná
lunk a helységbeliek közt, a mostani állapot mellet. 3. A birtoki egyenlő
séget, melly eddig minden irigységet és gvülöLséget ki zárt, a szabad 
adás vevés fel fogja zavarni. 4. Minden nemzetségben van három négy 
generatio alatt egy pazarló, ki az egész nemzetséget megronthatja. Ezt 
a nemességre nézve fidei commissumok, majorátusok által korlátozta 
a törvény, a minek ugyan a szónok nem barátja, mert az ilyes majo- 
rescókat úgy tekinti, mint a halas tóban a csukát, melly a kisebb hala
kat elnyeli, de a jobbágyoknál máskép áll a dolog, ott minden teleknek 
m. jurátusnak kellene maradni; ott a szabad adás vevés által fognak 
a csukák támadni. 5. Öröm látni, minő patriarchalis életet élnek a job
bágyi ház népek Ezen törvény által felzavartatik a testvérek közötti 
egyetértés, s amelly testvér a telek haszonvételéből ki fogja fizetni 
a többieket, adósságokba veri magát, s tönkre lesz. 6. Ingert foglal 
magában az eladásra, s igy elszegényedést szül, az elszegényedett pedig 
gyermekeit nem nevelheti, sőt azokat erkölcstelenségben hagyja ke
verni, de maga sem talál menedéket, kivált ha minden határ commas- 
sáltatik, s a legelő mindenüt elkülönöztetik 15 * * 18 7. Most ha szerencsétlen
ség éri a jobbágyot, a földes ur segíti, de meg csökken ezentúl az érzés, 
s a földes ur atyai jovoltának kapcsolata megszűnik. Végre sérti a föl
des ur jusait, nem engedi, hogy a 1 : 9le szerint javaival szabadon élve, 
telkét annak adja, kinek akarja, oly embert tol nyakára a földes urnák, 
kit el nem mozdíthat a vételtől, mivel nem tehetetlen a terhek elvise
lésére, de kivált compossessoratusban ezer bajt okozhat. De ha szabad 
lévén az adás vevés, négy különböző úrtol 4 telket vészén össze egy 
jobbágy, hogy fogja teljesíteni a földes úri kötelességeket? Azon ellen

14 Mint azok a stájerországi bevándorlók tehetnék, akiket egy uradalom 
kész telekre telepített, lakóházakat, gazdasági épületeket bocsátva rendelkezé
sükre. (Jegyzőkönyv, II. k. 189. 1.)

15 Kénytelen városba költözni — folytatja —, itt azonban, mivel a lakosság 
nagy része inkább földmíves, mint iparos vagy kereskedő, nem tudja kenyerét
megszerezni „s az i’lyen elszegényedett munka nélküli népesedésbeli szaporodás
csak városaink csendességének felbontásával lenne össze kötve“. (Jegyzőkönyv, 
II. k. 191. 1.)

18 Hármaskönyv, I. 9.
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vetés, hogy a Bánátban nem volt káros következése a már eddig is 
divatozott szabad adás vevésnek, semmit seim bizonyít, mert eddigien 
a ki ott eladta telkét az egész országban ingyen kaphatott mást, a mi 
most egészen megváltozik. Azonban Krassó vármegyében mily számos 
az elpusztult telek? habár terméketlen is, Gömör bizonnyal terméket
lenebb, még sincsenek elhagyott telkei. Az usufructuatio szabad elacl- 
hatása tehát káros az urnák, káros a jobbágynak, és így káros az egész 
hazának.

B en c sik : Küldői mélyen érzik, hogy a századokkal haladni, s a 
kor kivánatinak engedni kötelesség, ennek meg is fognak felelni; de 
oly kétes dolgot adni nem akarnak melly a nagyobb részint tudatlan 
népnél csak visza élésekre nyújt alkalmat. Az usufructuatiora tehát 
reá nem áll, mert ez valósággal sajátságot rejt, mellvről ha hogy a 
tulajdonos akaratján kívül egy harmadik rendelkezik, meg rendül a 
birtoki biztosság meg a l-ő R. 9-ik czimje által garantierozott szabad 
használás igaza, meg rendül a tanácskozás alá sem vehető 1741 :8. czik- 
kely, .mert valósággal onus inhaerebit fundo.17 Feltartatván továbbá az 
l-ő R 40-ik czimje,18 még földes úri ajándékból birt telek elbecsültetése 
esetében vagv nem kapja meg a jobbágy a telek haszon vételének árát, 
s ekkor megrendül az usufructuatio princípiuma, egyszersmind ösztön 
lesz az eladásra; vagy tartozik a kibecslő földes ur soha el nem adott 
saját tulajdonának árát megfizetni s ekkor semmivé tétetik a sajátság 
sérthetetlensége. Az országos küldötség nem volt eléggé bátor kimon
dani, hogy a jobbágy telkek tulajdonát a jobbágynak adja, s azért 
teremtette az usufructuatiot, mi hasonlít a polypushoz, a miről nem 
tudjuk, mellyik természeti országba tartozik. Itt is tudjuk, hogy lesz 
valakinél a telek tulajdona, de nem tudjuk kinél. Úgy de azt mondják: 
„csak a haszonvétel engedtetik által a jobbágynak, az ur marad a 
tulajdonos“, ő nem irigyli legyen akár ki, bár Croesus minden kincsé
nek tulajdonossá, csak engedjék neki annak haszonvételét. Annyi igaz, 
hogy az egész dolog olygarchicum principium, s csak a szegény nemes
nek árt. — Végre, valaha csak ugyan el jön azon idő, hogy sajátsági 
jusal is fel kell ruházni a jobbágyot, s ekkor vagy kétszer fogja meg
fizetni telkének árát, vagy a földes ur ingyen fog tulajdonától meg- 
fosztatni a mi egyiránt igazságtalan.

N agy: Nekem nincs kötve kezem, meggyőződésemet követhetem, 
mellyel ha utasításom ellenkeznék, a követséget soha sem válalnám fel. 
fin nem azon régi törvényekből okoskodom, mellyeket a feudalismus 
szennye bélyegez, a rendszeres munkákra nézve vezér elvet csináltam 
magamnak, s ez azon demarcationalis vonatban áll, melly a nemesi 
birtokot az adózótul elválasztja, ez utolsónak körében minden enge
délyt örömmel adok. — Tehát ezen elv sem állana ellent hogy az 
usufructuatiora adjam szavazatomat. Nekem egyetlen egy argumen
tumom az usufructuatio ellen, hogy a jobbágynak nem hasznos, sőt 
káros. Annak ki tegnap béresem volt, s én neki ingyen telket ajándé
koztam, mellyet ő holnap elád, s egy pár ezer ftot zsebre tesz, maga

17 Az idézett törvénycikk tiltja a nemesi kiváltságok, főleg az adómentes
ség és azon elv országgyűlés alá vételét, amely szerint a telekkel semmiképen 
sem jár együtt a közteher.

18 A Hármaskönyvnek ez a címe megengedi az apai örökségükön osztozó 
nemeseknek, hogy abban az esetben, ha hajlékokat nem építhetnének maguknak 
örökölt földjeiken, erre a célra jobbágysessiót is igénybe vehessenek.
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sem tudja hogy, és miért? ennek elhiszem, hogy hasznos, de a töb
biekre nézve mind örökre káros. A törvényhozásnak kötelessége nem 
pillantatnyi, de állandóan boldogító haszonról gondoskodni. Minő jóté
temény az? hogy a telek használásával járt minden terhek megmarad
nak, sőt szaporodnak, mert az eddig ösméretlen austriai Laudemium19 is 
hozájok járul, azon felül pedig még a vételbe fektetett tőke pénznek 
a kamatját is kéntelen a jobbágy számítani. Én ilyen jótéteményt ellen
ségemnek sem kívánok, s jó lélekismérettel nem is ajánlhatnám a job
bágynak. Itt következik: Salvo titulo 40 : 1. salva comassatione regula
tione20 s a t .  s a  szegény jobbágy olvas mit vészén, a minek se mennyi
ségéről, se minőségéről nem tudja, hogy mi? váljon birtok ez? Nyitra 
attól fél, hogy tulajdont adunk; nem csak hogy nem adunk, sőt még 
kizsebeljük a jobbágyot, adunk neki valóság helyett árnyékot, mert 
valóban csak árnyék az egész, jus fitogtatós, nesze semmi fogd meg jól. 
Adjunk, ha adni akarunk just, hogy magát szabad egyezés utján meg
váltván, telkét szabadon bírhassa, arra örömest reá állok, de az usu- 
fructuatiora nem. Most a hány jobbágy telek van az országban, annyi 
majorátus, bár a nemesre nézve is hasonló provisioval dicsekedhet
nénk, nem lenne annyi szegény nemes, kinek sorsa rosszabb mint a 
jobbágyé, másként nem iparkodna jobbágytelekre. A Banátus példája 
semmit sem bizonyít; ha törvény hozatik, minden ember neki tódul az 
eladásnak, kivált a kik adóval tartoznak. Ezen csoportok nem mennek 
a Bánátba, mert ingyen ott sem kapnak telkeket, hanem járni fognak 
fel s alá az országban. Gyáraink nincsenek, nem tudunk nekik kere 
setet nyújtani, zúgni fognak tehát egy uj törvényért, hogy Armen taxát21 
teremtsünk, mi pedig teremtettük a népnek egy uj különös osztályát, 
teremtettünk veszedelmes paraszt aristocratákat, s egy uj még ennél 
is veszedelmesebb nemét a democratiának.

B e z e r é d y : Tolna V[árme]gye az urbáriumban teendő intézetekre 
nézve is vezér elvül vévé, hogy egy részről a földes úri tulajdont, úgy 
mint akár melly tulajdont a törvény megőrizze. A polgári társaság ezen 
fő alapja megrenditésének kártékony következéseit még azok is meg
érzik, kiknek az talán szempillantatnyi nyereséget ígérne, mert a tulaj
doni jus ellen vétő principium ő ellenek szinte fordulhat. Szóllván pedig 
az urbáriumhoz, azon principium, melly az adófizető jobbágyság szük
ségeit, s a reájok szánt köz terhekre való elégtelenségét egyedül az 
urbarialis földes uraknak rovására akarná pótolni és ha kell segedelem, 
azt nem az egész Status által adatná, nem volna más mint a papiros 
pénz szerencsétlen emlékezetű devalvatiójának igazságtalan princí
piuma. Mellynek az urbarialis telkeket bíró földes urakra alkalmaz
tatása annál igazságtalanabb lenne, mivel a contributionalis fundust 
egyedül ők alkották s tartják fel tennen áldozattal és igy a puszták 
s allodiaturák tulajdonosai, a capitalisták, s mind azok, kik eddig 
amaz áldozatban részt nem vettek, tovább is menten maradnának, sőt 
mentségük, s az adó talán helyes ellenvetést szenvedő systemájának 
fentartása az urbariális földes urak ujabbi terheltetésökkel eszközöl
tetnék. — Más részről szinte vezér elvül vévé Tolna V[árme]gye, hogy

10 Hűbérátvételdíj, Lehenwaare, amelyet a hűbérúr kapott az investitura 
alkalmával. (V. ö. 584. 1.)

20 A commassatio és regulatio kérdését a törvényjavaslat itt nem érinti. 
L. az I. art. 9. §. és a III. art. tárgyalásánál.

21 Az angol szegényadóra vonatkozólag 1. 141. 1., 16. jegyzet.
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a tulajdonénál nem csekélyebb természeti jus, t. i. mindenki sorsa, 
s állapotja tehetsége szerinti javithatásának jusa Hazánkban a job
bágyság urbariális állapotjára s viszonaira néz/ve is törvény által életbe 
hozassák s a tulajdonnak becsét érző s azt szerezni is tudó szántó vető 
paraszt ne legyen a végett kéntelen elhagyni az életnek ezen tiszte
letre méltó nemét, hanem iparkodása után abban is tehessen szert 
tulajdonra, s maradékira bocsájthassa. E szerint küldőim a jobbágyi 
telek használatának szabad adása vevésére nézve a kérdésben forgó 
intézet határozását helyesnek nem látták, mind azért, mivel a földes 
urnák századok által erősített tulajdoni jusát s birtokát sérti és igy 
a tulajdon bátorságának statusi princípiumába vág, a mi jóra nem 
vezethet, mind azért, mivel a jobbágyság érdekeire nézve sem tesz 
eleget, sőt azokat igazi szempontból nem is fogja fel. Nem ad t. i. 
a tulajdon szereztetésére s birhatására utat, módot; hanem nyújt egy 
kétes birtokot, ez által pedig a jobbágyság polgári jusai kifejezésében 
és tágításában törvényhozásunknak nem kedvező irányt ád, mert ezen 
törvény mellet nem fog a jobbágy tulajdont szerezhetni, s ezen a ter
mészet leghatalmasb ingereivel ütköző hijány miatt mint hazafi, s ház- 
nép feje napról napra inkább fogja érteni, quod non e solo pane vivat 
homo, a haza pedig minden állapotban kárát fogja látni hogy legszá- 
mosb fiai polgári jusokkal nem élhetvén, nem élhet bennök a tulaj
donnal járó lelkesedés, mellynek hatalmas szüleményeit az itt ajánlott 
törvény soha pótolni nem fogja. Midőn tehát az usufructuationak sza
bad adása vevése ellen voxolok, egyszersmind a jobbágyság sorsának 
valódilag alapos emelése tekintetéből arra is voxolok, hogy a jobbá
gyok nem csak adózásaikat örökösen megválthassák, de magának a 
jobbágy teleknek is tulajdonát megszerezhessék, azt minden urbarialis 
függéstől ment szabad polgárokként bírhassák, s arra nézve oly felté
telek alatt mint azt magokévá tették, a szabad adás vevést is gyako
rolhassák, s ez által a tulajdon szerezhetés igaza minden hazafira kiter
jesztetvén, polgári alkotmányunk bázisa tágitassék, s erősitessék. Csak 
igy lehet a jobbágyság polgári jusait életbe hozni, egyszersmind a föl
des úri tulajdont is megóvni ,s az azt környékző sok féle zavarnak egy
szerűen véget vetni, igy eszközöltetik az is, hogy a változás ne egy
szerre öntse el a hazát, a mi materialis álapotokban mindég bajos, 
hanem a szerint történjék, mint azt a változást kívánó érdekek és tehet
ségek kifejlődése hozza magával.

V it é z  a bőven mondottakhoz ezt teszi: mi adatik el? azon tiszta 
haszon, melly a köz és úri terhek fedezéséért adott hasznon felül 
marad, adva jutalomul a földes űrtől a jobbágynak azért, hogy dolgo
zik. Ha megálapitatik a kérdésben forgó törvény, ki kapja ezen hasz
not? nem az, ki a telken van, nem az a ki dolgozik, hanem az ki a 
Status terhét le rázza nyakáról s a telket eladja. Valóban méltán fogja 
mondhatni a vevő: „Én robottot nem szolgálok, mert a hasznot, mellyért 
szolgálnom kellene, vettem“. Legyen csak sok ember, ki ezt kívánja, 
meglátjuk a küldötség javallatának irányát.

P ogány a t tó l  ta r t ,  h o g y  az  u s u f ru c tu a t io  n e m  c s a k  c z é l irá n y ta la n  a 
jo b b á g y  so r s á n a k  b o ld o g i tá s á ra  s  a  n e m e s i ju s o k a t  s é r t i ,  d e  m id ő n  az 
v o lt c zé lb a n , h o g y  az  a d ó z ó  n é p e n  s e g í ts ü n k , h a  le h e t  az  eg é szen , — 
h a  n em  le h e t  le g a lá b b  a  n a g y o b b , a  s z e g é n y e b b  ré s z e n ; ez  e g y e n e s t 
m e g fo rd ítv a  v e z e tn e .

N é m eth  fél, h o g y  h a  e z t  m e g a d ju k , n e m  lesz  v is z a lé p é s , s ő t  m in d  
ad d ig  fel k e lle n e  m en n i, m ig  a  te r h e k  e g y e n lő  v is e lé se  lé t r e  n e m  jő .
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Gr. A ndrássy s z o ro s  u ta s í tá s á n á l  fo g v a  k ije le n té ,  h o g y  k ü ld ő i m eg  
n e m  eg y e z n e k , s  h a  m ég  is a  tö b b s é g  e lfo g a d n á  az  u s u f ru c tu a t io  s z a b a d  
e la d á s á t ,  o ly  in té z e te k e t  k ív á n n a k  te n n i , h o g y  fö ld e s  ú r i ju s s a ik  m eg- 
ó v a ss a n a k .

Leginkább ezekben adattak elő az usufructuatio elleni nyilatkozá
sok, mellette csak H e r t elen d y , R ud ics, B orsiczky és némely részben 
M a jth én y i szóllottak terjedékenyebben, mivel a felkiáltás oly nyilvá
nosan jelenté a többséget, a szcrkesztetés és igy az usufructuatio sza
bad adása vevése mellett, hogy az végzésnek jelentetvén további vita
tásokra szükség nem vala.22 — Jövő levelemben közölni fogom az emlí
tett szónokok által felhozott okokat.23 — Egyébiránt minthogy a vallásos 
tárgynak részletes előadása több h e lv e t k ívánván , bár az urbarialis 
ülések resultatumait torlottan közlöttem is, de a tanácskozások detailja 
hátra maradott, azon véleményhez fogom szabni tudósításaimat, melly- 
nél fogva hiszem, hogy tisztelt levelezőim előtt kedvesebb lesz, ha a 
történteket mindég pontosan megtudják, egyszersmind a vitatások 
rendjét, bár egy posta nappal későbben is, de kimerítőbben megkap
ják, s e szerint az egész urbarialis munka felett systematicus tudósí
tásuk lészen, mintha sietőleg, de érdek nélkül félszegen és szárazon 
adnám.

Julius 20-áig a történteket immár megírtuk.24 Julius 21-én vasárnapi 
szünet, Julius 22-ik, 23-ik és 24-ik napjain folyvást tartatott országos 
ülések előtt kurta kerületi ülések is tartattak, mellyekben az eladáskor 
a földes urnák fizetendő 1/eo rész iránt az határoztatott, hogy azon 
summa melytől ezen hatvanad résznek fizettetni kell, egész telektől 
600 p. ftot felül nem haladhat, a kisebb telkektől arányos idom lefelé, 
a zsellér telek pedig 1/u rész jobbágy telekhez hasonlitatni rendel
tetvén.

Az országos ülésekben pedig az l-ő Urbar, t. ez. utolsó előtti §-áig 
haladtak a K és RR. E következendőkben változtatván a kerületi vég
zéseket:

A 10-ik §. melly azt rendelé, hogy a telkeket 1Ii alól szétdarabolni 
nem lehet, s igy 1I4 részig az uraság engedelme nélkül is megengedte 
az eldarabolást, úgy változtattatott, hogy a földes ur engedelme min
den szétdarabolásra szükséges. Meddig szabad pedig szétdarabolni? 
a 2-ik czikely 4-ik §-ában fog elhatároztatni.

Azon vélemény hogy a jobbágyok szabadsága a telkek számára 
nézve korlátozva ne legyen, úgy itt, mint a kerületi ülésben 20 voxal 
kisebb számban maradott.

A telkek elzálogosítására nézve az országos szerkesztetés fogad
tatott el, a hol nincs ki téve hogy az ilyes kötés a sz[olga]biró által 
semmisitethetik meg.

így az Amotio okai között az a) ponthoz, melly az úri és köz 
terhek viselésére elégtelen jobbágyról szóll, az „és“ helyett „vagy“ 
tétetett s nehogy a bűnös és szerencsétlen jobbágy között különbség 
nem tétetni látszassék, ez országos szerkesztetés ezen szavai: „propria 
presertim culpa“ elfogadtattak.25

22 A július 18-i, 63. országos ü lés h ivata los jeg y ző k ö n y v é t 1. Jegyzőkönyv, 
H. k. 179.

23 L. a következő szám alatt.
24 V. ö. 564. 1.
26 Az első határozat éppen ellenkezően hangzott: az „és“ megmaradt. (V. ö. 

594. 1.)
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Végre a desertáknak bejelentésére nézve a Szfolga] bíróra büntetésül 
szabott amissio officii, kihagyatott, valamint az is, hogy az ur kegyet
lensége miatt elpusztult telket a közönség minden jobbágyi adózás nél
kül használhatja, -—· mivel ítélet előtt senkit sem lehet büntetni, s ez 
egyébiránt is a büntető tförjvény könyvre tartozik.28

63.

a)
1833 július 18 

Országos ülés.
Tárgy: A z usufructuaiio szabad adásvevése mellett tartott beszédek.

b )

1833 julius 19 
Országos ülés.

Tárgy: Az Urbárium kerületi szövegezésének 1. te. 7. §-a.
Végzés: A paragrafus kimarad.

c)
1833 julius 20 
Országos ülés.

Az Urbárium kerületi szövegezésének további vitája. Az 1. te. 8. §-a.

a)
A jobbágy telkek haszonvétele szabad adása-vevésének ellene szól- 

lott követek okoskodásait múlt levelemben közölvén, most a mellette 
szóllók előadásai következnek.

R udics: Minden képnek van világos, van árnyék oldala. Legyen sza
bad a Sopron vármegyei követ által előadott árnyék oldalnak a világos 
részeket ellene vetnem. Megyém1 megelőzte a törvénynek ezen rendelé 
sét, nálunk teljes mértékben divatos a telek haszonélvezetének szaba
dos eladása, és nem tapasztaltuk, hogy a földes úri tulajdon sértve, a 
földes úri jusok csonkítva lennének, kárát sem tapasztaltuk a. job
bágyokra nézve, sőt láttuk naponként mint ingerlődik az ipar, mint ne- 
vekedik a bővölködés. Váljon hová tehette eddig az inger nem léte mel
lett is iparkodó jobbágy véres verejtékkel szerzett keresményét? bir
tokba nem fektethette, mert nem volt birtoka, kamatra ha kiadta, 
hosszú per után végre elveszett. Ellenben minő hitellel bírt a megszorult 
jobbágy? mire kaphatott pénzt? rongyos subájára, ingó vagyonnyára? 
mellyet egy éjjeli fosztás semmivé tehetet, kunyhójára? mellyet egy tűz 
megemésztet, marhájára? mellyet egy dög, termésére mellyet egy mos
toha esztendő tönkre tett? Sőt ha marhája elesett, az embertelen földes 26 *

26 A fenti tárgyakról oiv. részletesebben a 64. számban.
1 Bács megye.
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ur elkergette, mivel úgymond nem képes kötelességeit tellyesiteni, s a 
telkes jobbágyot egy szerencsétlen esztendő földön futóvá tette. így el
adja egész telkének haszonvételét, vészén egy félteiket, s a felülmaradott 
pénzel segít magán. — Úgy de azt mondják, a ki most épen történetből 
a telken lakik, azt adja el a mit sóiba sem vett. De váljon mit vészit a 
földes ur? nem maradnak meg minden urbarialis jövedeleméi, úgy mint 
az előtt? Int az idő, meg kell kezdeni az engedélyt, boldog a kit bir
tokban talál. Azt is hallottam, hogy irigységet szüli ezen intézet, de 
hiszen a szabad adás vevés nemesek, városi polgárok között eddig is 
divatozott, s oly közönséges lett e az irigység indulatja, hogy miatta a 
szabad adás vevést el kellene tiltanunk? Nem fér az becsületes kebel
hez, sőtt szomszédunk előmenetele minket is iparra ösztönöz. Mondot
ták, hogy egyenetlenséget okozand a jobbágy gyermekei között. Én azt 
hiszem ép ellenkezőt, eddig a melly gyermek urának, tisztjének kegyel
mében állott, benn maradt a telekben, a többi rongyos podgyászával 
földön futhatott, most minden gyermek részesül apjának örökségében, 
s ha együt meg nem férhetnek, eladják, s kiki kap még is valamit. Hát 
az árvák, a szegény nyomorult elhagyatott árvák, csak ezeknek sorsa is 
elegendő ösztön hogy a javallott törvényt két kézzel fogadjuk. Díszére 
legyen mondva alsó Magyar országnak nállunk alig akad egy kolduló 
árva. Mondották végre, hogy egyszerre minden telek áruba szakad, — 
de hiszen nemes a maga birtokát, polgár a házát eddig is szabadon ad
hatta s váljon egyszerre árunak eredt e az egész világ? így oszlanak el 
az ellenvetések, mellette ellenben még igen sokat szólhatnék, azomban 
legyen szabad csak egyetlen eggyet említenem. Mintegy 200.000 telek 
van országunkban, csak 100 ezüst ftal vegyük is egyre másra egy telek 
haszonvételének közép árát, 20 millió pengő forintal neveltük job
bágyaink értékét, hitelét, a nélkül, hogy magunk csak egy garast is 
veszítenénk.

H e r t e l e n d y : Szintén hivatkozik megyéjének* tapasztalására s biz
tosan mondhatja, hogy az usufructuatio volt az, melly megvéjében a 
jobbágyot alkalmatossá tette súlyos terheinek elviselésére. És méltán 
hivatkozhatik ezen példára, mert az intézet jótékonyságára nézve a jó 
vagy rósz föld különbséget nem tesz — különbség van és lesz is a telek 
árában, de mindenütt jótétemény marad. Nem is tágulnak az ur s job
bágy közötti kapcsolat kötelékei, a Bánátban is csak olyan ur a földes 
ur, mint másut, s ugv hiszi a földes urakból álló törvényhozó test által 
alkotott jótékony törvényért hálás érzéssel fog a jobbágy viseltetni, s 
bizodalma nevekedik. De nem is árt ezen rendelés régi törvényeinknek, 
már magában a 3-ik R 30-ik czimjében* is el van vetve a szabad adás 
vevésnek idaeája, világosan benne lévén, hogy: vendere possit. — Hogy 
egyszerre neki tódul az eladás, ez ha igaz Tenne is még magában nem 
nagy baj, mert hogy valami foganatja Tegyen, vevőnek is kell lenni, s 
ha sok vevő lesz (bár lenne) a Statusnak ezen ipar vetélkedéséből kára 
nem következhetik. — De végre az 1741 :8. czikelyt sem sérti az usu
fructuatio idaeája; ö  azon alap tétemémyt „quod onus non inhaereat 
fundo“ igy érti, hogy a jobbágynak adóbeli tartozásában a telket elfog
lalni nem lehet, s hogy az adónak béhajthatása felől a status nem ke-

2 Torontál megye.
3 Hárma skönyv III. 30. 8. §: ,.Colonus nonnisi laboris sui mercedem et 

praemium, condignam scilicet aestimationem terrae, prati, molendini vel vineae 
cuipiam legare vel vendere potest“.
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zeskedik. Ezen helyes magyarázat pedig ellent nem áll, hogy a jobbágy 
jólétét, a nemzeti ipart, ezen jótékony könnyítéssel ne neveljük.

Majthényi (B[ars]: Küldői azon elvből indúlnak ki, hogy a jobbágy 
telek4 nem kirekesztőleg az ur, de nem is a jobbágy tulajdona, hanem 
a Statusé, mert ez szolgál a köz adót fedező fundusúl. Ezen elvet ki
jelentvén már világos, hogy az l-ő R 9-ik czimjét az usufructuatio nem 
sérti, mert megmaradnak az úri adózások, meg marad a Status proprie- 
tása. Azt pedig, hogy miért vesztene a kisebb nemesség többet mint a 
nagyobb birtokosok, a kik több telket bírván, többnek is engedik által 
a telkek haszonvételét? egy átallában meg nem foghatja. Hogy a hány 
telek, annyi paraszt majorátus, az áll; de azon jobbágyi telkek egye- 
temje az adózó nép kezénél mindig megmarad, s egyéb változás nem is 
következik annál, hogy az osztó igazságnál fogva azon majorátusban 
több ember részesül. Hogy nem tudatván a telkek biztos mennyisége, s 
minősége, ez ha mind a kétszáz ezer telekre állana, nyomna valamit, de 
bizonnyal több telek van az országban, mellynek mennyisége s minősége 
tudatik, mint az ellenkező, miért ne nevelnők tehát a status vagyonát? 
Végtére mivel jövendőben nem fogjuk mindég ajándékozgathatni az 
usufructuatiot, következőleg csak azon eggvet boldogítjuk, a ki törté
netből birtokban vagyon, ezen ellen vetés épen ugv hangzik, mintha azt 
mondanók: minden embert boldoggá nem tehetünk, tehát egyet se 
tegyünk, ö  egyébiránt félve voxol az usufructuatióra, mivel attól tart, 
hogy annak megadása ellene fog állami a proprietás megadásának, s csak 
amphibium lesz ez és a mostani állapot között, küldői pedig teljes saját
sági jusal kívánják a jobbágyokat felruházni. De mivel a RR nem akar
nak ezen kérdésbe itt béereszkedni, az usufructuatiot a proprietas stá
diumának tekintvén, minthogy még is csak közelébb jár utasításához, 
mint a semmi, tehát reá adja szavazatját.

B orsiczky: Küldőim is kívánják a proprietást megadni, de én úgy 
látom, ez igen jól össze fér az usufructuatióval, s amannak útját be nem 
vágja. Az usufructuatio nem egyébb, mint örökös arenda, a mellynek 
remélt tiszta haszonvétele szintén lehet szabad adás vevés tárgya, mint 
a tulajdoni birtok. Azért ha megadjuk is jövendőben a sajátsági just, 
kétszer nem fog a jobbágy fizetni, most a jobbágy telek használatával 
járó terheken felül lévő tiszta hasznot veszi meg, akkoron majd a job
bágyi prestatióktol, s földes úri jurisdictiótol váltja meg magát, e kettő 
pedig egymásnak elébe nem vág. Hogy eddig ingyen kapta telkét a 
jobbágy, igaz, de a mint ingyen kapta, ugv semmije sem is volt. Ha 
hogy Kereskedés előmozdításával akarjuk a nemzeti bővölködést ne
velni, mindenek előtt szükség, hogy a hitelnek hypothecát szerezzünk. 
Egyébiránt, a mit annak a jobbágyra nézve is káros voltáról beszélnek, 
arra röviden csak azt felelem: vegyük a practica effectuatiót, menjen 
bár az usufructuatiónak leg ékesebben szólló ellensége azon vidékekre, 
hol áz divatoz, mint p. o. Trenchinbe s próbálja reá beszállni a népet, 
hogy mondjon le róla, mert az káros neki, peroráljpn akár mennyit, 
az után halg&ssa meg mit felelnek — én úgy hiszem a feleletet nehezen 
lehetne katonai erő nélkül eligazítani. — Hogy idegenek öntik el hazán
kat, ez oly ellenvetés, hogy ha atyáink is abból mentek volna ki, az al
föld még most is puszta lenne, pedig úgy hiszem ezen colonizatiók által 
nyert az ur, de nyert a Status is. Én nem irtódzom, ha külső ipar és

4 „miólta az állandó adó béhozattatott“. (Jegyzőkönyv, II. k. 201. 1.)
37 Ko su lii: O rszággyűlési 'tudósítások I.
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szorgalom jön bé hazánkba, sőt ha van Krassóban sok puszta telek, azért 
van, mivel henye oláh lakja, s ón kívánnám, hogy őt szorgalmas svábok 
váltsák fel. — Hogy több per lesz a jobbágyok között, az meglehet, mert 
a kinek semmije sincs, pere sincs, de én azt hiszem, ha én egy valaki
kinek a kinek sok a pere, de sok is a birtoka, azt mondanám, nekem 
semmim sincs, de perem sincs, cseréljünk; — nem igen álna reá a bol
dogító cserére. — Hogy a reguláitok fenhagyása miatt bizontalan lesz 
a jobbágy birtoka, az nem ellenvetés, mert a rcmancntialis földeket nem 
fog lehetni el venni a jobbágytol, s ennek csupán az lesz következése, 
hogy ha másfél telekre üt ki a telek-beli állomány, nem egy, hanem 
más fél telekről fog a jobbágy földes urának adózni, és ez igazság is, 
hogy adózzék, a Commassartióból pedig nem következik, hogy egyik 
csupa jó, másik csupa rossz földeket kapjon, sőt hogy ott kiegyenlítés
nek kell lenni, az igen természetes.

Ezek voltak azon okok, mellyek az usufructuatio mellett különféle 
varatiókban felhozattak, miglen a nevezetes többség felkiáltása minden 
további támogatást feleslegessé tőn, — a mellék indítványok, p. o. a 
H ertelendyó hogy a földes ur is megvehesse, a Rémesé hogy a 40 : 1. 
eltöröltessék, vagy C lauzál kívánsága szerint megszorittassék, P échy 
kívánsága szerint pedig hogy földes umak a 40: 1. esetében csupán 
preemptioja legyen, s a t. elmellőztettek, a Somsich és D esöffy indít
ványa pedig, hogy a földes ur is megvehesse, de bár ki bírja is minden 
közterhet viselni tartozzék, az adó-biztosi munkára tartozandónak Ítél
tetett, s a szerkesztetés úgy a mint tartalmát velős kivonatban közöl
tük,5 elfogadtatott.

b)

Julius 19-én a 64-ik országos ülésben következett az Urbárium l-ő 
t. czikelye kerületi szerkesztetésének: VII-ik §-ussa.6

Melly a 6-ik §-usban feltartott l-ő rész 40-ik czimjét7 8 úgy magyarázta, 
hogy midőn az osztozók közül egynek (nembéli különbség nélkülJs osz
tályrésze az egész országban egy egész úrbéri telekre nem ütt, szabad 
legyen egy jobbágy telket magához venni, a jobbágy minden épületiéi
nek s javításainak becsárát, ha pedig a telek haszon vételét a jobbágy 
szabad adás vevés utján szerezte, a vételbeli summát az időközi javítá
sok, s allyasitások számbavétele mellett megfizetni köteleztetvén.

A Personalis ugv gondolja, hogy ezen § melly az l-ő R 40-ik czim- 
jének magyarázatját s részint kiterjesztését foglalja magában, egészen 
kimaradhat, mert egy igaz, hogy ily kiterjedésben sohasem divatozott, 
más az hogy a 40 : 1-ae a mint ált bővebb magyarázatra vagy panaszra 
és sérelemre okot soha sem szolgáltatott, a törvényhatóságok mindég 
elegendő praesidiumra találtak benne a visza élések gátlására, ellenben 
ha most igy kiterjesztetik, a jobbágyi kar subsistentiájára kijelelt tel
kek csonkulást szenvedni és sok viszaélések következni fognak.

Ezen indítvány következésében délutáni 3 órán túl terjedett vita
tások eredtek. Egyik rész a szerkesztetést a mint van megtartani, másik

5 V. ö. 574. 1.
0 Iratok, I. k. 261. s köv. i. — Lz a § hiányzik a bizottsági tervezetből és a 

kerületi tárgyalások során került a javaslatba.
7 V. ö. 571. 1., 18, jegyzet.
8 A zárójelben lévő rész hiányzik a javaslatból.
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rész a 40 : 1-ae megemlítését a 6-ik §-usból is kihagyni, vagy ha ezt nem 
lehetne, úgy megszorítani hogy csak a férfi ágon lévő osztályosok élhes
senek ezen törvény jóvoltával s mivel Verbőczy csak domiciliumról 
szóll, nem egész telket, nem is annak külső állományát, hanem csak 
annyi belső helyet, a mennyi egy ház építésére elegendő, s minden eset
ben nem csak az épületek és javítások, hanem a föld haszon vételárá
nak is letétele mellet, legyen szabadságában elvenni. A harmadik rész 
végre a Personalis indítványa szerint a 6-ik §-ban az egyszerű említést 
meghagyván, ezen 7-ik §-ust kihagyni kívánták.

B orsiczky: A 40 : 1-ae tartalmából azt, a mi ezen §-ban foglaltatik, 
következtetni teljes lehetetlen, sőt azt sem lehet, hogy az ur elvehet 
jobbágyától valamely telket, a mint ezt azon t[őr]vény 5-ik, 6-ik §-ussa 
nyilván mutatja. — Egyéb iránt is az adó csak 1715-ben lévén béhozatva, 
Verbőczy spiritu prophetico arról rendelést nem tehetett, mennyire le
gyen szabad a földes urnák és mennyire nem a contributionalis fundus- 
tol valamit elszakítani. A nemes ember vagyonához hozzányúlni nem 
akar, de azt is szorosan megkívánja, hogy a mit egyszer az adó fedezé
sére kijelelt, az csonkulás nélkül maradjon. Már pedig ezen §-us vég- 
hetetlen kaput tár a csonkításra. Van eset Trenchinben hogy nem az 
hogy egy egy osztozkodónak egy teleknyi osztály rész jutna, sőt egy 
telekről tisztválasztás alkalmára 120 voks is kikerül, ez képes lenne egy 
egész népes helységet elszakítani az adó fundusától. Curialis birtokot 
nem venne, mert olcsóbb a jobbágy telek, s minden gvermekének egy 
egy telket nem hagyhatván, hacsak egy telekkel kevesebb birtoka lenne 
is, mind a hány gyermeke van, a jobbágyot kikergetné, mi minden 
diaetára egy nehány ezer curialisált sessiót hoznánk, végre nem lévén 
honnan a Status szükségeit fedezni, az adónak egész teste a nemesek 
nyakába háramlana. t— Ki kell tehát hagyni az egész §-ust.

G vertyánffy: A 40 : 1-ae megemlítését a 6-k §-usból is kihagyni kí
vánta volna, de miután ettől elültetett, a Personalist nem pártolhatja, 
mert a törvény homályos volta sok önkényre, s a kormányszékek bé- 
avatkozására nyújt alkalmat. Meg kell tehát magyarázni azon törvény 
czimet, de nem kiterjesztőleg, hanem megszoritólag úgy hogy leány 
ágra ne értessék, mert Verbőczy is csak de divisione inter fratres szóll. 
Továbbá a telek haszonvétele által lévén adva, az szabad tulajdona a 
jobbágynak, akár el adja akár megtartja, s igy nem látja által hogy a ki 
ön maga szorgalommal gazdálkodik, attól törvény által nyert tulajdona 
ingyen el vétessék, azon teleknek pedig jobb sorsa legyen melyre nézve 
eladás jött közbe. Még Verbőczy szerént sem lehetett a földet, rétet 
ingyen elvenni a jobbágytol, mert a 3-ik rész 30-ik czimjében világosan 
benne van: prata, terras, etc. communi estimatione recipere poterit* j— 
végtére törvényes bíró ítélete nélkül senkit sem lehetvén vagyonában 
háborgatni, kívánja hogy ha meg nem elégszik a jobbágy, mig az egész 
kérdést törvényes biró el nem Ítéli, telkéből kimozdítani ne lehessen.

V ághy úgy vélekedik, hogy a 40 : 1-ae sem a szabad adás vevés elvé
vel, sem alkotmányunk mostani állásával, sem az urbarialis munkálat 
egész szellemével meg nem egyezik, melly utolsó egyenest abban áll, 
hogy a nemesi birtok az urbarialétol elkülönözve legyen. A Verbőczy 
törvénye igen jól állott akkor, midőn ha különös esetben contributio 
ajánltatott, azt mindenki fizette, de miután az állandó katonaság fel
állításával bizonyos fundus adatott az adónak biztosítására, ezt sértet-

8 8. §.
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lenül kell feltartani. Kívánja tehát a 40 : 1-ae meg említését a 6-ik §-us- 
bol is kihagyni, ha pedig ki nem hagyatnék, a 7-ik §-us helyet oly magya
rázatot substituálni, hogy csak az intravillanuimra értessék.

Mindazok kik a 40 : 1-ae meg említését a 6-ik §-usbol is kihagyni kí
vánták, ha ezen vélemény el nem fogadtatnék, valamint némelly má
sok is a 7-ik §-us helyébe megszorító magyarázatra voxoltak, p. o. 
B alogh, C i .auzál, V ásárhelyi és mások sokan. —  D ubraviczky és C sep- 
csányi oly értelmet kívántak a sokszor említett törvénynek adni, hogy 
sem a szabad adás vevés, sem az usufructuatioban rejtező sajátsági jus 
idaeájával ősze ne ütközzék, s a jobbágy sorsát bizontalanná ne tegye, 
azért csupán preemptioval bírjon a földes ur a 40 : 1-ae eseteiben. — 
M arkovics (Krasso) pedig úgy nyilatkozott, hogy ha teljeséggel ki nem 
hagyatnék a 40 : 1-ae, azon értelemre voxol, mely azt legjobban megszo
rítja. — G r . A ndhássy szükségesnek vélte a 40 : 1-ae megemlítését, mert 
ez azon fonal a melly adó rendszerünkben feltartja azt hogy a telket 
adóbeli tartozásért elfoglalni nem lehet.

Pázmándy szintén ott látja okát a 40 : 1-aé feltartásának, hogy a 
RR most a sarkalatos törvényeket felbontani nem akarták, mig egy 
ajtócska marad, melly által a nemes ember bár igen ritkán sajátsági 
jusát gyakorolhatja, sértetlen marad a 1:9. és az 1741 :8. Azonban 
mindketten szorító magyarázatokra voxolnak, különösen G r. A nürássy 
úgy hiszi hogy a 40 : 1-ae soha sem volt modus acquirendi, az ilyen magya
rázat és a közt hogy a szegény nemesek földön futókká legyenek, igen 
nagy a különbség. — Ez különösen Gr. La Mottenak volt mondva, ki a 
40 : 1-ae értelmének mentül tágabb magyarázatjára s oda is voxolt, hogy 
a földes ur bár jött közben eladás, bár nem, az investitiókon kívül sem
mit se legyen köteles fizetni. Mi úgymond a szegény nemeseknek képét 
viseljük, a másik táblán ülő fő papok és dignitariusok soha sem jönnek 
a 40 : 1-ae esetébe. Hogy a szegény nemes földön futóvá tétessék, hogy 
a parasztnak a magáéból élelmet szolgáltasson, maga pedig nem csak 
koplaljon, de még lakhelye se legyen, soha meg nem egyezik.

P alóczy a 7-ik §-us megtartására voxol. Verbőczy akár hogy értette 
azon törvényt, meg magyarázta a szokás, s. a nemzet és kormány közt 
iránta soha kérdés nem forgot. Bár az idővel előmenni szép, de szer
felett siettetni a törvényeket igen veszélyes. Ha meg gondolja, hogy az 
adó fedezésére adott fundus a nemesnek határtalanul tulajdona volt, s 
hogy attól őtet sem az 1715 : 8. sem a későbbi törvények meg nem fosz
tották, hogy az adózó fundus integritássá oly tekintet legyen, melynek 
minden mást alá ja vetni kellessék, azt soha el nem ösmeri. — Hasonló 
értelemben szólott

P rónay: Ha úgymond, a sokak által vitatott demarcationalis linea 
•oly szorosan megtartaték az urbariom béhozatalának idejétől, bizonnyal 
1j3 részel kevesebb urbarialis telek lenne az országban. Azon szoros vo
nat csak kárára válnék a jobbágynak, s itt látná a nemzeti ipar kifejté
sének gátját. Hogy a 40 : 1-ae tartalmából a kibecslés jusát következ
tetni nem lehetne, az egyáltallában nem áll, ősze kell vetni a 2-ik §-ust"’ 
a 6-ikkal10 11 s világos lesz, hogy szerintén még az extravillanum elvételének

10 E szerint a testvérek egyformán osztoznak az örökségen, a ház a legkisebb
nek maradván.

11 Indusa tamen semper illa quantitate atque portione terrarum ac silvarum 
•et pratorum, quae ad sessionem vel locum sessionis iobagionalis, in cuius scilicet 
facie domus nova construetur, spectabat atque pertinebat.
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jusa is nyilván ben foglaltatik, s ezt fel kell, fel lehet tartani, mind a mel
lett, hogy a Trenchimyi követ által említett visza élések útját bevágni 
lehet is, szükséges is.

B ezerédy: Mutatja a mai tanácskozás rendje, hogy a tegnapi ha
tározás minden nehézséget nem oszlat el, minden tekintetnek meg nem 
felel. A teleknek tulajdon gvanánti megszerezhetése azon egyetlen egy 
mód, melly az urbariomos állapotot az idő folyta által okozott bajos 
helyheztetéséből minden sérelem nélkül kiemelheti. De most csak arról 
van a kérdés, valljon áll e a földes urnák tulajdona a jobbágyi telkek
ben? Igen, ha igen a 4 0 :1-aet is fel kell tartani.12 Értelme felett azonban 
maga a törvény hozó test sem lévén tisztában, magyarázatra van szük
ség, mellyet a bíróra bízni nem lehet. El lévén tehát már a vox ellen a
6-ik §. fogadva, a 7-ik §-ust is megtartani kívánja, a mi küldői szándéká
hoz leginkább közelit.

De mindenek között legtöbb szóra szolgáltatott alkalmat a contri- 
butionalis fundus állandóságnak gyakori emlegetése.

Pogány tagadja hogy világos törvény által ki lenne fejezve, hogy 
van Magyarországon az adónak állandó fundusa. Ez lehet oka, hogy az 
adónak mennyisége mindeddig törvénybe nem ment. Az adót nem a 
szükséghez, hanem az adózók tehetségéhez is szükséges mérni.

B. Prényi: Ha százszor előkerül, százszor fogja tagadni, hogy contri- 
butionaüs fundust ösmérjen. Nem az adófundusnak biztosításával kell 
a szegény népről gondoskodni, hanem a status költségeibe béhozandó 
jobb gazdálkodással és számadás terhével, e mellett úgy hiszi minden 
adó nélkül is ellehetnének szegény jobbágyaink, nem kellene contri- 
butionalis fundusrol gondoskodni.

N iczky (Vas): Hazánkban a külső bátorságra nézve constitutionalis 
főelv az oltalmazás rendszere, — meg lehet hogy ez más.eszközöket fog 
kívánhatni, mint az állandó katonaság, s ekkor meg szűnik az adó fun- 
dusa. mellyet tehát állandónak el nem ösmérhet.

Som sich  kívánta volna itt egy újabb jelét nem látni hogy a magyar 
törvényhozás mindég reservátákkal alkotja a törvényeit, mellyek bizon- 
talanságot szülnek. De már hiában, —- annyit még is állítani mer, hogy 
az l-ő R 40-ik czimjének soha sem adtak más értelmet, mint azt hogy 
ha nincs hová házat építeni, az e végre megkivántatott helyet a jobbágy
tól elvenni lehessen. Hallotta mondani, hogy 1715 óta nőtt az adó fun
dusa. ö  ebben némely illúziót lát. Számra szaporodhatott, de hogy áll 
intensive? hol vette erejét a tömérdek allodialisatio, curiaiisatio? nem 
voltak ez előtt nagy birka majorjaink? s a szegény embernek módja 
volt gazdálkodni. Nem akarja említeni, hogy azóta négyszer nőtt a 
cassa domestica, az utak, hidak, középületek nem csekély terheltetést 
okoztak. Valóban a ki mindezen szükséginket fedezte, mind ezen kényel
meket szülte, az tekintetet érdemel. Nyilván vallja ő is, hogy alkotvá- 
nyunknak nemesség az oszlopa, de századok óta a paraszt vére is folyt 
érettünk, ,— egyet erősítve ne döntsük a másikat. Sokat hallott a contri- 
butionalis fundusrol, óhajtaná, hogy ezen ijesztő bábnak férfiasán a sze
mébe néznénk. Az csak ugyan áll hogy a contributiot az adózó nép 
fizeti, s amelly fundus ezen adófizetőknek subsistentiájára szolgál, az 
egyszersmind az adó fizethetését is fedezi. 13

13 „ . . .  igen is vagyon; ha pedig vagyon, olly intézetnek, mellyet az 1-ső 40. 
foglal, fel kell tartatni“. (Jegyzőkönyv, II. k. 224. 1)
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B ernátii: Azt csakugyan tudni kellett, kié a telek tulajdona? s ezért 
volt szükség a 1 :40. megemlítésére, nincs is mit félni a visza élések
től, mert annak jótékonyságával csak az egyes nemesek élhetnek, kik 
ellen a magistratualis hivatalokat viselő, s a Dicasteriumoknál ülő gaz
dagabbak elegendő ellenőrséget képzenek. Vetődtek egyébiránt ide oly 
kérdések is, mellyeik nem tárgyazzák szorosan az ur s jobbágy közti 
viszonyokat. Tiszteli ő azon phantómot, hogy a fundus contributionalis 
állandóságáról gondoskodni kell, — de ő ilyes fundust nem ösmér, mert 
az annyit tenne, hogy van oly fundus, melly az adónak bizonyos béhaj- 
tását biztosítja, ő pedig tagadja, hogy a magyar Sz. Korona alatt ilyen 
fundus csak egy talpalatnyi is legyen. Egyébiránt hogy azon szegény 
nemes, kinek csak egy telke van, ezt is kéntelen legyen a Status szüksé
geinek fedezésére egészen átengedni, akkor midőn a pusztáknak gazdag 
birtokosai egy fillérig sem részesülnek a teher viselésben; ez csak ugyan 
nem osztó igazság. A 7-ik §-us megtartására voxol.

M ajthényi Lászi.ó terjedékenven bé ereszkedik a contributionalis 
fundus magyarázatába. A P ersonalis ezen egész kérdést a systematical 
felvétel idejére tartozandónak véli r— de N agy mind a mellett is lehe
tetlennek látja, hogy midőn arról van szó, lehet e jobbágy telkét elvenni, 
az adóról s az adó fundusárol ne szólljunk. Ki fejti a köz szükségek fede
zésére tett intézetek eránytalanságát, —· a puszták állapotját — az „onus 
non inhaeret fundo“ valódi értelmét s azt csakugyan tagadhatatlannak 
tartja, hegy elfoglaltatván valami az adózó fundustol, az ezen feküdt 
teher a többire háramlik, s ha már foglalni szabad, az igazság azt hozná 
magával, hogy ha az, a ki 10 telket adott a köz szükség fedezésére, most 
elfoglal egyet, a ki 100-at adott, az tizet elfoglalhasson, ö  tehát minden 
foglalásnak ellensége, de hogy lakni legyen hol a nemesnek, a 40 : 1-ae 
szorító magyarázatjait hozza javaslatba.

• Prónay: A z adónak a szükséghez mért meghatározása ország gyű
lésére tartozván, s több kevesebb lehetvén, az adó fundusának állandó
ságát úgy kijelenteni hogy az se több se kevesebb ne lehessen, ellenke
zik constitutiónk idaeájával, a mi ellen ő nyilvános óvással él. (Sokan 
felkiáltanak: Minnyájan! Minnyájan!) Hosszas vitatások után végtére 
a Personalis úgy jelentette ki a végzést hogy a 7-ik §-us egészen kimarad, 
a 6-ik §-usban pedig a 1 : 40. cziimnek bár melly magyarázatjária is szük
ség nincs.13

c)
Julius 20-án 65-ik országos ülés a KK és RR nél. Olvastatik az úr

béri l-ő t. ez. 8-ik §-ussa, melly is azt rendeli, hogy az említett szabad 
adás vevés sikerére megkívántatik: 1. A z ur jóváhagyása, mellyet a 4-ik 
szakaszban kitett büntetés terhe alatt, csak azon okból tagadhat meg a 
vevőre nézve,14 15 mellyek miatt a jobbágyot el lehet mozdítani. (Casus amo
tionis.) 2. A bé jegy zés, melyért az eladási árnak 1\60 részét tartozik a 
vevő a földes urnák fizetni. Ahol eddig kevesebb vagy semmi sem fizet
tetett, ezen szokás tovább is me gtart atik A

13 A július 19-i, 64. országos ülés hivatalos jegyzőkönyvet 1. J e g y z ő k ö n y v ,  
II. k. 208. s kv. 1.

14 A vevőre nézve szavak hiányzanak a kerületi javaslatból, azokat a per
sonalis javaslatára most, az ülés elején utólag iktatták be.

15 Iratok, I. k. 262. s köv. 1.
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Az l-ő pontra t. i. az ur jóváhagyására nézve — a kerületi végzés 
által kihagyattak az országos szerkesztetés azon szavai, hogy az eladóra 
nézve „in casu manifesti defectus“ is megtagadhatja jóváhagyását a föl
des úr.16 — Ezt G r . La M otte újra indítványba hozta, s a földes úrnak 
örökösödési jusát feltartatni kívánta. — A Personalis ugyan ezen kér
dést a jobbágy rendelkezési jusa kérdésének idejére, a 6-ik törvény 
czikelyre tartozónak vélte, de miután Madocsányi, Siskovics, Busán, Vay 
s többen a földes úri örökösödést feltartatni szintén kívánták, nem ellen
zetté hogy a kérdés itt pertractáltassék. — Bernáth úgy nyilatkozott, 
hogy a mi nemesi birtokunk feudurn, a paraszté subfeudum, ha nekünk 
szabadságunkban lesz magva szakadás esetében végrendelést tenni, a 
jobbágynak is kész megengedni, de addig nem. — BusÁNnak, a ki azt 
mondá, hogy minden nemesi birtok királyi adományon épül, azt feleié 
hogy vannak nemzetségek, mellyek nem a fejedelemtől nyerték ado
mányba javaikat, hanem az ország elfoglalása alkalmával osztoztak a 
fejedelemmel. Ezeknek nincs is szükségük donatióra. — D ubraviczky 
nem akar mélyen béereszkedni ezen kérdés feszegetésébe, csak röviden 
kijelenti, hogy azt nem merné oly világosan mondani, hogy a nemesi 
birtok feudurn. — A Personalis az l-ő R. 3. ez. 6-ik §-ára17 utasítja Ber- 
náthot, — D eák pedig azt feleli, hogy maga magának megfelelt, midőn 
azt mondotta, hogy vannak a kik nem királyi adományból bírják 
javaikat.18

Egyébiránt C lauzál, M ajthényi, Balogh , C zindery, G yertyánfy, 
D esöffy, P ázmándy, C sepcsányi, P rónay, Palóczy ellene szóllanak a La 
Motte indítványának. —- A lehető defectus, épen azért mivel csak lehető, 
nem bizonyos és igv idejét sem lehet meghatározni, ,— megtagadni 
e miatt a szabad eladást, annyit tenne mint a jobbágyot földhöz ragasz
tani, —- szabad embert nem lehet kénszeriteni, hogy ezen s nem más ur 
alatt haljon meg, — s váljon miért is lehetne ez a megtagadás oka? 
hiszen bár ki vegye is meg a telket, az úri praestatiók mindég sértetlen 
maradinak, — nem lehet tehát más ezélzása az indítványnak, mint az: 
hogy a földes ur curialisálhassa a telket, a mi egyenest ellenkezik az 
intézet leikével, s azt is vonná maga után, hogy nem csak a 40 : 1-ae ese
tében fog csonkitódhatni az urbarialis fundus, de végre rosszabbá is té
tetnék a jobbágy sorsa, mint volt. A 3-ik R 30-ik czimjénél fogva eddig 
keresményének feléről szabadon rendelkezhetett, most ha bár számos 
ezereken veszi is meg egy teleknek haszon élvezetét, mindene a földes 
urra száll, — továbbá K. H orváth azon argumentummal élt: hogy aki
nek adni venni szabad, testálni is szabad, — Szabó pedig Bernáthnak 
feleletül még azt teszi hozzá, hogy ezt nem lehet a donatioval össze
hasonlítani, mert a jobbágy inkább árendás, azt pedig még egy törvény- 
könyvben sem olvastuk hogy a haszonbérlő után a haszonbérbeadó örö- 
kösödjék. Végre B. Prényi megjegyzé: hogy míg az ember él, nincs örök-

10 „Casus iustae recusationis reducuntur: intuitu vendentis ad casum mani
festi defectus intuitu vero ementis ad illos, in quibus amotio colonorum locum 
habitura est“. (Protection, 2. 1.) A defectus szó elhagyása tehát azt jekntette, 
hogy a kerületi javaslat értelmében a jobbágy akkor is szabadon rendelkezik 
telke haszonvételével, ha nincsenek örökösei.

17 A fejedelmi hatalom átruházásáról és a nemesség eredetéről.
18 Deák szerint a jobbágy csak szerzett javaival rendelkezhetne szabadon, 

az öröklöttek ellenben, magszakadás esetén, a földesúrra szállanának. (Jegyző
könyv, II. k. 246. 1.)
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ségnek helye. — Mind ezen okok mellett is azomban — némellyeknek 
azon észrevétele sem nyervén tekintetet, hogy a kérdés oly fontos, hogy 
legalább megérdemli, hogy a maga helyén ex asse felvétessék — a 
most leirt vélemény 20 V[árme]gye, a Szabad Kerületek és K[irályi] 
városok voxával kisebb számban maradott, s azon szavak, hogy az el
adóra nézve a nyilvános magszakadás esetében megtagadhatja a földes 
ur jóváhagyását, a kerületi szerkesztéshez hozzáadatni határoztattak, 
egyszersmind P ázmándy és Prónay indítványukra az is végzésnek jelen
tetvén, hogy ezen „ m a n ife s tu s  d e f e c tu s “ magyarázatja a 6-ik tvény- 
czikelyre marad, hová a jobbágyok rendelkezési jusárol való systemati
cal tanácskozást is feltartják a RR.

A §. második pontját, mellv az 1/eo-ad rész fizetésről szóll — sokan 
erősen megtámadták, és semmit sem fizettetni akarnak. — B alogh ne
vezetesen igen csudálkozik, hogy Német országból csak épen ezen egy 
újságot készek a RR elfogadni, a melly egy különös modus acquirendi, 
mert 60 eladás alatt az ur telkének egész értékét meg kapja, s még 
prestatiói is megmaradnak, Runics ellene vetette hogy a paraszt kezén 
is 60-szor fordul meg az egész Summa, — N agy pedig válaszolt, hogy ő 
nem akarja a jobbágyot azért fizettetni, hogy a pénz forogjon s 
Ausztriából, mellynek egyébiránt szokásait nem igen szeretjük követni, 
csak épen ezt el nem fogadja. — V itéz a laudemiumot kívánta,19 mint 
jelét az úri tulajdon feltartásának, B ernáth ellenben azt tartja laude- 
miumr.ak csak ott lehet helye, ahol tulajdoni just adunk el, mivel az 
nem egyéb mint „ ta x a  in  r e c o g n i t io n e m  c e s s a e  p r o p r ie ta t i s “ . P ázmándy 
figyelmeztette a RRket hogy ez nem laudemium, hanem béjegyzés 
taxája. —- BusÁNnak votumára a ki egy tizedrészét az eladási summának 
fizettetni kívánta, M adocsányi meg jegyzé hogy a Hforvát] Országi kö
vet igen eleven színekben festette a szabad adás vevés rósz oldalait, de 
most a legjobb oldalát fogja fel. u. m. az eladási summa egy tized részét.

A kerületi szerkeztetés voxok többségével jóváhagyatik, de egy
szersmind GYERTYÁNFYnak és PALoc.zYnak indítványukra az is elhatároz- 
tatik, hogy ezen fizetés csak egyedül a telek haszonvételének árától, nem 
pedig tulajdon épületjeitől s javításaitól, mellyeket eddig is minden taxi 
nélkül adhatott el, értetődjék, — ezen végzés végrehajtása módjának 
meghatározása kerületi tanácskozásra utasitatván,20 Julius 21-én vasár
napi szünet. — Julius 24-ik napjáig a végzéseket megírtuk.21 ■— Julius 25-én 
az Urb[arium] l-ő t. ez. utolsó §-ában ezen szavak helyett ha a b b a n  
(t. i. a jobbágy és zsellér gyermekek elköltözésében) a s z ü lő k  is  m e g 
e g y e z n e k  — e következendők tétettek: . j e n m a r a d v á n  a t ö r v é n y e s  a ty a i  
h a ta lo m “ P

Julius 26-án a fő RRhez által küldetett a vallás iránti utolsó izenet23 
— úgy a praeferentiálékra s a t. királyi választ sürgető felírás24 — és a 
bérekesztett urbarialis l-ő t. ez. A főRR nyomban azt végezték az elsőre, 
hogy értelmöket már elegendőleg kifejezték, s előbbeni elveik mellett 
maradnak, — a 2-ikra hogy jobbnak vélnék ha ezen sürgető felírás el-

10 V. <>. 572. 1., 19. jegyzet.
20 A július 20-i, 65. országos ülés hivatalos jegyzőkönyvét 1. J e g y z ő k ö n y v ,  

II. k. 240. s köv. 1.
21 V. ö. 574. 1.
22 V. ö. 599. s köv. 1.
23 I r a to k ,  I. k. 314. 1.
24 I r a to k ,  I. k. 315. s köv. 1 — J e g y z ő k ö n y v ,  II. k. 334. 1.
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mellőztetnék, de ha a K és RR ahoz ragaszkodnak a főRR nem ellenzik. 
Ezt szóbeli izenettel nyomban tudtokra adatván a RR-nek — ezek 
viszont azt izenték a főRRnek, hogy a vallás tárgyában ők is kijelentett 
elveikhez szorosan ragaszkodnak — a másik felírást pedig továbbá is 
kívánják25 — mire a főRR a stylus iránt némely észrevételeket tévén, 
az egyesülés megtörtént, s azon felírás Julius 27-én elegyes ülésben meg 
is pecsételtetek.2“

A KK és RR pedig Jul. 26-án az Urbar[ium] 2-iik t. czikelyének l-ő 
§-át azon világositással, hogy egy hold intravillanum egy egész telek 
után értetik, úgy a classificatiot is elfogadván, >— Julius 27-én a 2-ik 
§-ust ekép módositották: ha valamelly irtás akár az uraság szabad enged
ményéből, akar kötés mellett vagy más valamelly módon a jobbágy telki 
állományba foglaltatott, azt elszakítani többé nem lehet. — A kerületi 
szerkesztésben csak a concessio dominii és a regulatio volt meg említve.27

61.

a)
1833 július 22, 23, 24 

Kerületi ülés.
Tárgy: A telek haszonélvezetének eladásakor a földesúrnak fizetendő

taxa kérdése.

b)
1833 július 22, 23 

Országos ülés.
Tárgy: A z Urbárium l. te. 9., 10., 11. és 12. §-a. A szabad adásvevést kor

látozó esetek.

c)
1833 július 24 
Országos ülés.

Tárgy: Az úrbéri javaslat I. te. 13. §-a: a jobbágy elmozdíthatásának
esetei.

a)
Julius 22-én előbb Széli és Brezovay előlülésök alatt kerületi ülés 

tartatott a telek haszonélvezetének eladása alkalmával, a földes urnák 
fizettetni rendelt 1/60 résznek bővebb meghatározása kérdésében. Azon 
vélemény hogy az épületek, s a telek haszonvétele árának elkülönözése 
magokra a jobbágyokra bizassék, valamint az is hogy a telkek osztályoz- 
tassanak, s az 500 ftig eladottaktól a summának 1/60 része, 500-tol 1000-ig

25 Jegyzőkönyv, II. k. 340. s köv. 1.
26 Iratok, I. k. 319. s köv. 1., Jegyzőkönyv, II. k. 344., 348. 1.
27 A július 26-i és 27-i országos ülések bővebben a 65. szám c) pontjában.
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egyszázad része, s ezen felül egy százötvened része fizettessék, el nem 
fogadtatott, mivel az első önkényre s a földes ur kijátszására nyújt alkal
mat, a második pedig ellenkezik a végzéssel, melly minden esetben a 
hatvanad rész kolcsát megtartani rendeli. — így az sem fogadtatott el, 
hogy ha az újabb eladás alkalmával a vevő magát az 1/60 rész fizetésé
vel szerfelett terheltetve érzi, s meg tudja bizonyítani, hogy az első el
adás óta a telket javította, csak az első vételsummának fizesse 60-ad 
részét. — Végre az sem fogadtatott el, hogy az alkuvók magok közt ála- 
pitsák meg ezen taxát, ha meg elégszik a földes ur jó, ha meg nem elég
szik jusa legyen a helység elöljárói által a telek haszonvételét és nem 
az épületeket megbecsülteim. — Ezen indítványok közül az elsőt 
A ndrásy, a 2-ikat P ázmándy, a 3-ikat G r . A ndrássy, a 4-iket C lauzái. 
tette volt. Legtöbb helybenhagyást látszottak nyerni a V itéz és D ókus 
indítványai, — az első böcsüt javallott, amit B ezfrédy  azon szempont
ból, hogy kölcséges ne legyen, az önkényt kizárja és szorgalmat ne gá
tolja, úgy módosított, hogy nem az épületeket, hanem a telek haszon
vételét kell becsülni, a minek egyébiránt is ára szokott szakadni. — 
D ókus ellenben azt javallottá: határoztassék általánosan egy maximum, 
a meddig t. i. a 60-ad rész és azon felül semmi sem fizettessék. Voxok 
többségével ezen utolsó vélemény fogadtatott el, — és Julius 23-án a vol
tak előlülése alatt tartatott kerületi ülésben Balogh indítványa követ
kezésében ezen maximum egy egész telekre nézve 600 ftra határozta- 
tott, a fél és kisebb telkekre arányos idomban, lefelé, egy zsellér ház
helyet pedig 1/60 rész telekhez hasonlítván. Ezen summáig tehát az el
adási summának 1/60 része, azon felül pedig semmi sem fog a földes 
urnák (béjegyzés és nem laudemium fejében) fizettetni. Julius 24-én pe
dig ezen végzésnek szerkeztetése kerületi ülésben megrostáltatott, és 
Julius 25-én országos ülésben bémutattatván, ámbár R udics azon ellen
vetést tette hogy az egész, fél s a t. telekkénti különböztetés az egész 
országra nem alkalmazható, mivel p. o. a Tiszai koronái kerület urbarialis 
ugyan, de telek mennyiségre nincsen elkülönözve, V itéz pedig a szer- 
kesztetést ellenkezésben látta lenni az országos végzéssel, melly által 
nem csak egy bizonyos summáig, hanem általánosan volt, nem az épü
letek, hanem a telek haszonélvezete árának 60-ik része határozva. 
A Personalis ellenben nem látott ellenkezést, minthogy az iránt kellett 
a RRnek kerületi ülésökben tanácskozni, hogy ezen taxa szerfelett sokra 
ne menjen, melly czélra a maximum igen alkalmatos határozás.1 — A ke
rületi szerkeztetés tehát helyben hagyatott.2

b>
Julius 22-én (66-ik) országos ülés a KK és RR nél. Olvastaték az 

Urb[arium] l-ő t. ez. 9-ik (most már 8-ik) §-ussának hővezetése és 
a) pontja: t. i. hogy a földes urakat és községeket illető úrbéri rendbe

1 J e g y z ő k ö n y v ,  II. k. 314. s köv. 1.
2 A határozat értelmében az eredeti javaslat olymódon bővült, hogy a 8. § 

b. pontjába a „dependere debebit“ szavakhoz (I r a t o k , I. k. 263. 1.) pótlólag hozzá
fűzték: ea tamen lege ne taxa haec respectu venditionis usufructuationis unius 
integrae sessionis summam 10 florenorum et sic a minoris constitutivi venditione 
a proportione unquam superet; reflexe vero ad venditionem fundorum inquilina- 
Hum titulo hoc semper una decima sexta praeexpositae 10 florenorum taxac de
pendatur. (J e g y z ő k ö n y v , II. k. 314. 1.)
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szedést jog (jus regulationis) fenmarad, minél fogva a) az ilyes adás 
vevések a határöszesitésnek akadályul nem lesznek.3

Ezen kerületi szerkeztetés abban különbözik az országos szerkezte- 
téstől, hogy ezen utolsó csak a földes uraknak, a községeket kirekesztő- 
leg tulajdonítja az úrbéri rendbeszedés jusát.4

Büthy, K. H orváth, M ajthényi L., Péchy, B. Prényi bizonyos határ 
időt kívántak szabatni,5 melly alatt a regulatiók az egész országban szük
ségeskép végre hajtassanak, annak utánna pedig az egyszer m egtörtént 
regulatio többé fel ne bontathassék, — sőt Siskovics az elmulasztás ese
tében tiszti ügyész felperessége alatt kívánta az öszesitést eszközöltetni, 
az elmulasztó földes urat pedig büntetés alá is vétetni.

V itéz a dolog természete ellen valónak látja, hogy ahol se úr, se 
jobbágy nem kívánja a  regulatiót, akaratlan kelletlen kölcséges perre 
kénszeritessék a földes ur.

A P ersonalis ezen kérdést a VII-ik t. czikelyre t. i. a regulatorius 
perek rendszeres pertractatiójára tartozandónak vélte, itt csak arról van 
szó, hogy a megengedett szabad adás vevés a regulatiónak akadálya 
nem lehet.

N agy Pál nem akarja regulatióra kénszeriteni a földes urat, eddig 
ahol a földes ur regulázta a határt, mindég ő nyert, a szegény jobbágy 
soha sem boldogult, — a VÍI. t. czikelyben elegendő ellátás van mind
két részre téve és igv a Personalissal egyet ért.

Rutkay és R udics a község actoratusát a szerkeztetésből kihagyatni 
kívánják. — Marczirányi, A sztalos és N iczky (Vas) nem akarván a 
VII. t. ez. rendelkezését meg előzni, sem a földes úr, sem a község meg
említését nem látták szükségesnek, elegendőnek vélvén ennyit „salvo 
jure regulationis“ igy mindazokat biztosítva látván, kiket a törvény ezen 
jusal felruház.

A többség felkiáltás által a kerületi szerkeztetés mellett maradott. 
— Következék

a 9-ik czfikkely] b) pontja t. i. hogy ha az eladás által másra szélt 
telek a törvényes mértéket felül haladná, regulatio alkalmával a feles
leges mennyiséget a jobbágy nem kívánhatja, viszont a hijány vagy 
kipótoltatik, vagy a tartozások leszállitatnak.

c) hasonlóul a legelő elkülönözését sem fogja ezen szabad adás 
vevés akadályozhatni.

Mind a két pont felkiáltás által jóváhagyatott.
10-ik §. (most 9-ik) a jobbágy telkek külső illetőségeit a belsőktől 

elszakítani, vagy a 2-ik t. ez. 4-ik §-ban kitett mennyiségen ('/< telken) 
alól szétdarabolni nem lehet.

A z Országos Küldötség szerkesztetésében a dismembratio mennyi
sége nincs megszabva, ellenben általánosan az van mondva: hogy a 
telket a földes ur megegyezése nélkül szétdarabolni nem lehet.3

Personalis: A z országos szerkesztetést védelmezi, m ert a haszon 
vételnek eladhatása mellett is fel maradván a jobbágyi adózások iránti 
kötelék, az ur jóvá hagyását a szétdarabolásbol kizárni nem lehet, a 
kerületi szerkeztetés pedig azt elmellőzni látszatik.

3 I r a t o k ,  I. k. 263. 1.
4 „salvo iure regulationis dominis terrestribus competente“. (P r o i e c t u m ,

5 Három, hat, tíz evet.
" „citra consensum dominii“. ( M o d i f i c a t i o n e s ,  2. 1.)



Egy rész a földes úri jóváhagyást szükségesnek vélte ugyan, de a 
szétdarabolást V4 telekre szorítani nem akarta, —  Siskovics, M arkovics 
(Krasso), P lathy a szétdarabolást V4 részig a földes úri megegyezés 
nélkül is, azonban megegyezés mellet '/4 részen alól is megengedtetni, 
— C sepcsányi pedig megyéjének7 azon divatját, melly szerint az, a kinek 
háza van, az extravillanumot darabonként is szabadon veszi, feltar
tatni kívánták.

D eák : Akkor tettünk volna jó t  a jobbággyal, ha hold számra is 
megengedjük az eladást, de tiltván ezt a jobbágyi adózások viszonya 
s azért csak 1ji telekre határoztatván, hogy eddig is szükséges legyen 
az úr engedelme meg nem egyezhetem. A kinek jusa van engedehnet 
adni van jusa megtagadni is, s igy szerfelett megszoritanók az elhatá
rozott szabad adás-vevést. Történjék bár az igazságos elosztás a földes 
úr béfolyásával, de engedőimére szükség ne legyen.

P alőczy: Ha hogy az elszakitás és szétdarabolás promiscue meg
engedtetik, soha sem lesz az adózó nép fundusa evidentiában, s csak 
határvillongásokra és arányosítás esetében ezer zavarra nyittatik 
alkalom.

V it é z : Vegyék figyelembe a RR a felső vidékeket, ott ha csak 
*/4 részekre oszlanak is a telkek, éhen hal a nép, hogy fog marhát tar
tani, kivált ha elkülönöztetik a legelő? urat, vármegyét szolgálni? adót 
fizetni?

M arczibányi: Sőt ha Trenchinben 7/4 részen alól nem lehetne a teh 
keket szétdarabolni. 300.000 ember helyet 100 ezer alig lakhatná, és 
előbb 176, most 139 portát nem fizethetne. —  K ocsi-H orváth a szer
feletti eldarabolás mellett felforgó tűzi veszélytőli félelmet említésbe 
hozza.

Balogh: Ha lehet egy zsellérnek, egv mesterembernek fundusát 
evidentiában tartani, egy dismembrált telket is lehet. Egyébiránt is 
ezen ellenvetést nem lebet ősze egyeztetni azzal, a mit sokan állítanak, 
hogy nincs nálunk contributionalis fundus. Nem kell földes úri enge- 
delem, de ha mégis szükségesnek ítélné azt a többség, akkor valamint 
az egész telek eladása iránt az úri jóváhagyás megtagadhatásának esetei 
ki vannak jelelve, úgy itt is hasonlót szükség tenni, különben a földes 
ur önkényének lesz a szabad adás vevés alája vetve. — Ezt

M adocsanyi pártolta és sanctiot kívánt, különben ha szerfelett meg- 
szoritatik a dismembratio, a felső megyék lakosai kéntelenek lesznek 
kiköltözni. — Még D esew ffy  is úgy nyilatkozott, hogy minden oknél
küli megszorításnak ellensége. — Azonban a többség felkiáltás utján 
az országos redactiót fogadta el,8 azon kérdés, hogy mennyire terjed 
a földes úri engedetem mellett is a szétdarabolás, a 2-ik art. 4-ik §-ára 
halasztatván.

Julius 23-án (67-ik) országos ülés.
P ázmándy: Miután tegnap elhatároztatott, hogy engedetem nélkül 

a telket eldarabolni nem szabad, valamikép csak korlátot kell vonni 
az úr önkényének, külömben ha egy jobbágynak két fia van, azok közt 
telkét fel nem oszthatná, az adós ki */4 telkének eladásával egész adós

5 8 8  1 8 3 3  j ú l i u s  2 2 — 23 . o r s z á g o s  ü l é s e k

7 Békés megye.
8 A határozat értelmében a kerületi javaslatból (Iratok, I. k. 2ó4. 1.) ki

maradt: „a következő czikkely 4-ik szakaszában ki tett mennyiségen alól“ s he
lyébe került: „a földes uraságnak megegvezése nélkül1'. (Jegyzőkönyv, II. k. 
265. 1.)



A TELKEK FELDARABOLÁSA ÉS ÖSSZEVÁSÁRLÁSA 5 8 9

ságát kifizethetné, kén télén lesz az egészt eladni és más szomorú követ
kezések fognak következni.

V itéz : E szerint itt is divatba jön a kerületi ülések szokása, melly 
szerint conclusum után a minoritás oly módokat keresgetett, mellyek 
a többség akaratját indirecte kiforgatták. Tisztelni kell a többség vég
zését nem pedig haszontalan időt veszteni.

Balogh: A z in d ítv án y  n in c s  e llenére a végzésnek , m e rt az áll, hogy 
a fö ldes ú r  engedelm e rnegk iván ta tik , m o st k ö v e tk ez ik  azon  k érd é s : 
m ily ese tek b en  ta g a d h a tja  m eg az u r ezen en g ed elm et?

G veiityánfy: Jobh több időt tölteni, s jó törvényt hozni, mint 
sietni, de az önkénynek szabad mezőt engedni.

D eák: A mint mi tiszteljük a többség akaratját, úgy Abauj követje* 
is tisztelje minden egyes követnek azon jusát, hogy kérdést tegyen vál
jon ez, vagy amaz felvilágosítás megegyez e, vagy ellenkezik a vég
zéssel?

Felkiáltás által marad további vitatás nélkül a tegnapi végzés.
Olvas tátik a 11-ik (most 10-ik) §, melly azt rendeli: ne hogy szá- 

mosb teleknek kevés kézbe jutásából kár következzék, oly helységben, 
mellyben nincs több mini 40 telek csak egyet, 40-től 80-ig lévő helyen 
kettőt, hol 80-tól 120-ig megy a telek száma, ott hármat, hol pedig 120-at 
halad a telek száma, ott négyet és nem többet szabad egy vevőnek 
szerezni.'0

Az operatumban lévő Separatum Votum, melly et 27 tag irtt alá, 
korlátlan kívánta az usufrúctuatio szabad vételét megengedni."

D uhbw iczky : Igazságtalannak látja, hogy a leghasznosb néposztály 
a vagyon szerezhetésben megszorítassék; elnyomattatik ez által az ipar
nak hatalmas ingere, veszít nemcsak a vevő, de vészit az eladó is, mert 
a vagyonosabb, s igv többet fizethető felekezet coneurrentiája kizá- 
ratik, de vészit maga a földes ur is, mert az iparkodó jobbágyot akarja 
bár, el nem fogadhatja. Nem is áll azon ellenvetés, hogy egy kézbe 
igen sok szorul össze; látjuk a hajdani hatalmas nemzetségek, osztá
lyok, s más egyebek által mire jutottak, csak scquestrumok, majorá
tusok által lehetett őket feltartogatni, bizonyai tehát a jobbágyoknál 
sem okozhat kárt, ha egy két szorgalmas ember, egy két telekkel töb
bet bir, egyébiránt is ezen képzelt egyenetlenség az első generatióban 
megváltozik.12 Ezeknél s azon fontos okoknál fogva, mellyek a votum 
separatumban előterjesztetnek, korlátlan adás vevésre adja szava
zatják

" Vitéz.
10 I r a t o k ,  I. k. 264. 1.
11 Az első részletesen megindokolt különvéleményt az úrbéri albizottság 

tagja. Ragályi Tamás terjesztette elő, akihez Szmrecsányi János, ugyanazon 
bizottság tagja, csatlakozóit. (P r o f o c o l l u m  c o n s e s s u u m  s u b - d e p u t a t i o n i s  r e g n ic o -  
la r i s  in  r e  u r b a r ia l i  e x m i s s a e .  Pest, 1828. 44. s köv. 1.) Az albizottság a kéidcst 
1828. febr. 21-i üléséből (u. o 15. í.) a nádor és a plenum elé terjesztette. Itt a 
többség a korlátozás mellett döntött: amivel szemben huszonheten — köztük az al
bizottság elnöke, br. Eötvös Ignác s még öt mágnás, továbbá Ragályi, Szmrecsányi, 
Szentkirályi László, Bartal György — votum separatumban fejtették ki ellenkező 
véleményüket.

12 „Egy generatio alig foük le, maradéki az osztályok által birtokaikban 
megfogynak.“ ( J e g y z ő k ö n y v ,  II. k. 268. 1.)
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V ásárhelyi szintén a Separatum votummal tart. A meg szorítás 
ellenkezik az ipar kifejtésével, a nemzeti jóléttel, az öszeihalmosodás 
veszéllyét pedig maga a természet is megczáfolja.

B ezerédy : Ezekhez még azt adja, hogy különböző időkben külön
böző Status próbálta a Lex agrairiát be hozni, mellynek egy neme lenne 
az is, ha a jobbágy megszoritatnék, hogy csak ennyi, s nem több telket 
szerezhessen, de sehol sem volt a próbának jó következése. Nem taná
csos tehát oly törvényt hozni, mellynek czéliránytalanságát a tapasz
talás annyiszor megigazolta. De oly törvényt sem jó alkotni, melly 
tennen maga nyit utat a kijátszásra. Alább a kivételek sorában az fog
laltatik, hogy adósság fejében a ki szabott mennyiségen felül is szabad 
jobbágy telket elfoglalni, könnyű lesz tehát kölcsön adni, s az adósnak 
•“•elkét elfoglaltatni, már pedig minő törvény az, melly a kijátszásra, az 
erkölcstelenségre maga nyit alkalmat? — Végtére a „nicht viel regieren“ 
princípiumot, melly már authocratiákban is el van fogadva, kiváló 
constitutionalis országban mindenkép fel akarja tartani. Ha hogy a kor
mány mindenféle móddal béavatkozik a polgári magános életbe, majd 
végre azt is megszabja: minő ruhát szabad viselni, hány lovon járni, 
hány hold földet bírni, ha magunk soha sem merjük ön tetteink jó 
vagy kártékony hatását megbírálni, vége lesz minden ön állásnak, vége 
a polgári szabadságnak.

Böthy: A polgári társaságban élő ember szivében két hatalmas ösz
tön rejtezik, a szabadságnak s jobb léte eszközlésének ösztöne, amarra 
még a bépólyázott gyermek is törekszik, erre minden nemzet iparkodik 
eggyes polgárjainak alkalmat nyújtani. Több ut vezet a magános és 
köz jólét gyarapodására; kereskedés, sajátsági tulajdon és vagyon sze- 
rezhetés. Az első bár törvény által biztosítva látszassák is, a kormány 
zsibbasztó béfolyásával oly karba tétetett, hogy annak szerencsés sikerű 
virágzása messze kétes jövendőben rejtezik. A második hogy fog kiütni, 
még bizontalan. Előttünk van a harmadik, siessünk azt elfogadni. 
Hazánkban az ember kéznek még igen soká híja lesz, és igy nem lehet 
attól tartani, honv kevesb kézbe szorulván a birtok, a többi élelem 
nélkül szűkölködni fogna, ép az iparkodó ember tud munkát adni az 
emberi kéznek. Egyébiránt a Bánát nyilván bizonyítja, hogy a korlátlan 
szerezhetés oly ipar beli vetélkedést szül a jobbágyok között, hogy 
igen kevés példa van arra, hogy egy egy kezekbe számosabb telek szo
ruljon. De hiszen az Országos Deputatio maga is több kivételeket tett, 
több szabad rést nyitott, ha tehát ezen kivételek eseteiben nem tartott 
a következésektől, a közönséges engedelem miatt sem tarthatott. Tiltó 
törvénnyel fellépni kötelessége a Statusnak, de csak ott, hol veszedelem 
esete forog fenn, nem pedig ott, hol egyesek jóléte nő, s ez által a Status 
ereje nevekedik.

Balogh: Meg nem foghatja, mi indíthat reá hogy midőn a nem
zetek egyesitett erővel előbbre iparkodnak, mi szorító lépésekkel hátra 
felé menjünk. Törvényeinket eddigien liberalitással vádolni nem lehe
tett, még sem volt tiltva, hogy egy jobbágy több telket használhasson. 
Sokan szeretik az adózó fundus evidentiáját emlegetni, — ezen célt 
semmi sem képes inkább könnyíteni, mint az, ha több telek van egy 
személynek birtokában, ellenben a szerezhetés megszorítása, úgy az 
eladóra, mint a vevőre nézve a szabad adás vevés elveivel homlok egye
nest ellenkezik, de magok a szerkeztetés által felállított sok kivételek 
is azt mutatják, hogy nem állhat ezen szorító törvény, mert igazsággal 
ellenkező és czéliránytalan törvény az, mellynek rendszabásában vég
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heteden kivételekre van szükség. De ha már Lex agráriát akarunk 
behozni, ne a legszegényebb embertársaink szabadságának korlátozásán 
kezdjük azt, kezdjük a gazdag, a hatalmas dynastáknál, ezek lehetnek 
a Statusnak veszedelmesek, s ezek és nem a szegények ellen volt intézve 
Athénának ostracismusa. Valamint tehát a gazdagokra nézve kezet fog
nék, ugv mindenben csak a szegényt, mindenben csak a nép alsóbb 
osztályait korlátozni ellenkezik az embernek természetes jusaival.

H ertelendy legszomorubb helyzetnek nevezé, midőn a szerzés nem 
csak korlátozva, de törvény által tiltva van Az ipart nem gátolni de 
jutalmazni kellene. Hivatkozik megyéjének13 * divatjára s attól sem tart 
hogy sokakra nézve a korlátlan szerezhetés elszegényedést okozna, mert 
habár 10 telket vegyen is egy jobbágy, nem fogja maga mivelni, de 
keresetet fog számos kezeknek nyújtani, — egyébiránt is nem oly népes 
hazánk hogy még egyszer annyi népnek ne tudnánk földet adni.

Bernátii: Ha a redactioban azt látná, hogy a szegény emberből 
mindjárt gazdag lesz, hajlandó lenne minden embernek egyforma élés 
módját nyújtani, de ő azt hiszi, ha valakit korlátozunk, hogy vagyont 
ne szerezhessen, ez czélra nem vezet. Ellenben sem a tudománynak, 
sem bár melly iparnak is gátot vetni nem akar, s úgy hiszi ezen utón 
jobban célhoz ér.

Szóllottak még a Separatum votum mellett C lauzál, C sepcsányi, 
C zindery, B osányi, Siskovics, ki a Status kötelességei közé számitá a 
szereztetésre módot nyújtani, Szalopek, ki az össze halmozással nem 
tart, mert az adás vevés ,mindég az érték és szükség idomjában áll, 
D esőffy, T orkos, Szabó, ki úgy vélekedet, hogy a természetes szabad
ságot csak azon esetben lehet korlátozni, ha hogy azt a köz jó vagy 
egyesek jusai kívánják, ha káros következés tapasztaltatnék, köteles
sége lesz a jövő törvényhozásnak azt elhárítani, nem pedig előre szo- 
ritólag fellépni. — Továbbá a Szabad kerületek s végre Bencsik, a ki 
azon elvből indulván ki, hogy az usufructuatio mellet az úri tulajdon 
meghagyatott, a Földes ur pedig eddig adhatott egy jobbágynak a hány 
telket akart, az úri tulajdonnak ezen jusát korlátozni nem akarja, s a 
separatum votumra adja szavát.

Ennek ellenére, s a szerkeztetés mellett szóllott
D e á k : Fontos okokat hallott a korlátlan szerezhetés mellet fel 

hozatni, mondották hogy a földes úr haszna is azt óhajtja, s hogy van
nak a gazdálkodásnak oly ágai, mellyek több munkás kezeket kivan
nak. De ő nem nézi a földes urat, hanem tekinti egyedül a szegényt. 
Ha igaz, hogy azon ország boldog, mellyben legkevesebb a szegény 
és nem az, mellyben legtöbb a gazdag, talán igazságtalan és káros alap 
az szerkezetünkben, hogy a föld birtoka 30.0001,4 nemes famíliára szori- 
tatott; ezen igazságtalanságot enyhíti az hogy 300.000 telek az adófizető 
kéznek elvehetetlenül van által adva,15 ha ezt kevesb kezek közzé szorí
tanék, csökkenne azon enyhítés és az adó viselés is terhesebbé válnék. 
Azt mondják ugyan: az adó el nem vész, csak kevesebb ember fogja 
viselni; szabad legyen feleletül Angliának árnyék oldalira hivatkozni: 
ott 1790-től 200 ezerrel kevesedett a föld birtokosok száma, oka volt 
a határtalanul megengedett vétel; vagy talán nem vallotta ennek kárát?

13 Torontál megye.
11 A J e g y z ő k ö n y v - b e n : 70.000. (II. k. 272. 1.)
15 „200.000 jobbágy telek legalább 400.000 háznépnek biztos lakást és élel

met nyújt.“ (U. o.)
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sőt igen is 1790-től 77 millió pengővel16 nevekedett az Armentaxa, a mi 
kétszer több mint Magyar Országnak minden Status jövedelme. Nevez
hetjük e tehát jónak az oly intézetet, mellvnek miatta oly országban, 
hol a temérdek gyár, a széles kereskedés ezer módot nyújt az elélésre, 
millió emberek kéntelenek alamdsnábol élni. Nálunk gyárak nincsenek, 
kereskedésünk silány, s földmivelő nemzetet bajos egy ütéssel áltvál- 
toztatni. Úgy de vannak pusztáink, van a népet hová tenni; igaz, de 
én nem gondolom, hogy ezen tekintet miatt az alföld birtokossal haj
landók lennének pusztáikat megnépesiteni. — Félti a szónok a törzsö- 
kös nemességet, félti a nemzetiséget s tart tőlle, hogy a magyar jobbá
gyot svábok és czinczárok kitúrják.17

La M o tte : A revolutiokat akarja gátolni. A birtoktalan szegény 
ember nincs megelégedve, s hajlandó a nyughatatlanságra. Az ingatlan 
vagyonnal bíró ember jobban szereti hazáját s a csendet, abban tehát 
mentői többet kell részesíteni.

P alóczy: Remélli, az iparnak lelkes pártolói a majorátusok eltör
lését tárgyazta utasítását annak idejében szintén pártolni fogják. Nem 
gondolja, hogy a határtalan telek vételt succussio nélkül meg lehet 
engedni. Eddig a korhely is kéntelen volt földjét mivelni, s ennek azon 
jó következése volt, hogy élt belőle, most eladja a mit nem vett, keve- 
sedik a jobbágy száma, szaporodik a zsellér, de kivált a dologtalan 
subinquilinusok, kik azt kiabálják: vagy kenyeret, vagy halál!

Gr. A ndrássy azt tartja, igen ritka esetben lesz a megszorítás érez
hető, mert a javallott törvény igen sok ajtókat nyit a szereztetés sza
badságára. Ha nevelni akarják a RR a nemzeti tehetséget, s kívánják 
hogy a tőke pénzt legyen hová a szegény embernek fektetnie, nem a 
tehetős, de a szegény classis tehetségét kell nevelniök. Igaz, hogy a ki 
több telket bir, maga nem növelheti és szolgákat lesz kéntelen tartani, 
úgy de a szolgáló classis nem a legszerencsésebb. Tart a népesedés 
akadályoztatásától,18 s úgy vélekedik, hogy az iparral hallott argumen
tumok helyesebben szőllanak a Capacitásra, a mire ő örömest fogja 
adni szavát.

N agy: Nem adtunk a népnek tulajdont, hanem csak Stádiumát a 
tulajdonnak, a consectariumokat is ahoz kell mérni. Ha valamely tár
saság eredeti elrendelésében ugv lehetne a vagyont elosztani, hogy egy 
se bírjon többet vagy kevesebbet, mint a mennyi egy familia eléléscre 
megkivántatik, ez lenne a legboldogabb intézet, a mi ha elérni nem 
lehet, legalább közelitni törekszem. Nem is mozdít az eddigi példa, 
egészen megváltozik a dolog alakja, midőn mindenütt egyszerre meg
indul az eladás. Én a tehetős tímárokból, mészárosokból s a t. nem 
akarom egy uj nemét formálni az aristocratiának, mclly ugyan meg
birkózik a földes úrral, de maga nem lesz földmivelő. Sem egy másik 
veszedelmes nemét nem akarom teremteni a democratiának.

Erre D itbravic.zky felelt, hogy oly aristocratiától, melly a Status 
terheit viseli, nem fél, inkább tart attól, mellyet a törvény majorátu
sokkal, sequestrumokkal pártol. >— P osfay pedig Deáknak azt feleli

16 A J e g y z ő k ö n y v  szerint: 77 millió pengőre.
17 V. ö. Kónyi: D e á k  F e r e n c  b e s z é d e i , I. k. 24 s köv. 1.
18 Mivel a juhtenyésztés most hasznosabb a földmívelésnél, az, aki több tel

ket összevásárol, inkább birkát fog tartani, mint embert. (J e g y z ő k ö n y v , II. k. 
278. 1.)
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hogy Angliát hol 5500 □ mértföldön 24 millió ember lakik, hazánkhoz 
hol 4000 □ mértföldön csak 10 millió lakik, hasonlítani nem lehet.

A vétel korlátozása mellett szollottak még Aczél, Széli, Moncsko, 
Pogány, Szusics, Vav, Markovics (Posega), Szűcs, Asztalos (ki meg
győződéséből aláírta ugyan a separatum votumot, de itt meggyőződését 
küldői akaratjának kész subordonálni), Marczibán, Gr. Draskovics, 
Sárosy, Rutkav, Brezovay, Vitéz, Baloghv, Kölcsey, B. Prényi, Németh, 
Reviczky. — Sokan ezek közül minden esetre csak egy telek vételét 
kívánták megengedni.

K. H orváth: A redactióban csak azt látja eltiltva, hogy egy hely
ségben ne vehessen egy ember több telket, ezt Szentiványi világosan 
kitétetni kívánta — s Dökus is hasonló véleményben volt a ki egyéb
iránt is csak azon szempontból voxol a korlátozásra, mivel itt nem 
tulajdonról, hanem csak haszonélvezetről van szó.

A P ersonau s  a többség akaratja szerint végzésnek jelenté, hogy 
a kerületi szerkeztetés megáll. »— Mire LoNOvicsnak javallatja a szer- 
keztetésnek tisztább értelmére nézve elfogadtatott: A szerkeztetés t. i. 
igv volt: a melly helységben 40 telek van, ott csak egyet, a hol 80 telek 
van ott kettőt, s a t. szabad venni, ebből az következett volna hogy 
ahol 79 telek van ott is csak egyet szabad venni. Ez tehát igy igazit- 
tatott, hogy 40-től 80-ig kettőt s a t.

Olvastattak továbbá a kérdésben forgó §. hátra lévő részei, mely- 
lyek a kivételeket foglalják magokban: t. i. kivétetik az örökösödés 
vagy végintézet,n nem különben ha adósság fejébe exequáltatik a telek, 
vagy árverés utján oly jobbágy veszi meg, a ki már a meghatározott 
mennyiséget bírja — kivétetik az elhagyott telek, ha azt más mivelni 
nem akarná mint az a, kinek már több telkei vannak — ha több fiai 
közzül a jobbágy egynek vagy másnak külön lakhelyül telket vészén — 
végre kivétetnek azon helységek is, hol l'/z vagy más ily erányuak a 
telkek, mert az ilyes helyüt, bár csak például 2 telket szabad is egy 
jobbágynak bírni, azért bírhat két darab olyan telket, mellynek mind
egyike l 1!- telek.

Mind ezek igen kevés szóbeli változtatással elfogadtattak p. o. 
egyenes örökösödés helyett örökösödés, sessio urbarialis helyett tenu 
tűm urbariale tétetett, nehogy az látszassák hogy csak apjának s csak 
egy telekben lehet örökössé a jobbágy.

Olvastaték a 12-ik (most 11-ik) §, melly által a zálog vagy ahoz 
hasonló lekötés, a rajta fekvő pénznek elvesztése mellett tilalmaztatik 
és a szolgabiró által a tiszti ügyész jelenlétiében megsemisitetik.

Ez annyiban különbözik az Országos szerkeztetéstől, hogy ebben 
nincs a sz[o!ga]biró megemlítve, hanem csak átallánosan van mondva 
hogy sub nullitate Contractus amissione summae prohibetur,20

Balogh: Egyik korlátozás a másikat éri, megadtuk a szabad adás 
vevést, de oda tettük a 40 : 1-aet, majd az ur jóváhagyását, ismét a 
laudemiumot, később a dismembratiot megtiltottuk. 4 teleknél többet 
vétetni nem engedtünk, most végre a zálogot is eltiltjuk, mi marad az 
usufructuatióbol? 18

18 „Ha egyenes örökösödés vagy vég intézetnél fogva valamelly telek 
oüyanra szál, ki már a kiszabott legnagyobb mennyiséggel bir“. (I r a t o k , I. k. 
263. 1.)

-° „ su h  n u l l i ta te  c o n t r a c tu s  e t  a m iss io n e  in v e s ti t ia e “ . ( M o d i f i c a t i o n e s ,  3. 1.) 
38 K ossuth: O rszággyűlési tudósítások I.
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G yertyánfy a zá logba a d á s t m eg en g ed te tn i k ív á n ja , hogy  a sz e ren 
csétlenség  á lta l adósságba  k e v e re d e tt  jo b b ág y n ak  legyen  m ó d ja  tu la j
d o n án ak  e lidegen ítése  nélkü l m ^gán  segíteni.

Ezen indítvány el nem fogadtatott.
C lauzál: Kedvezőbb a regnicolaris redactio, mert legalább nincs 

benne a statarialis út, ahol ily nagy büntetés, mint a summa elvesztése, 
sokszor a szegény embernek egész értéke forog kérdésben, hogy ott a 
szolgabiró minden rendes út, feljebbvitel nélkül ítélhessen, meg nem 
egyezhetem. Hagyják fel a RR a törvénynek maga helyén kiszabandó 
útját.

Ezen előterjesztés helyesnek öismértetvén, az országos redactio 
fogadtatott el.21

c)
Julius 24-én 68. országos ülés.
Olvastatik a következő (most már 12-ik) §, mely azt rendeli, hogy 

felmaradván a 4 0 :1-ae rendelete, az elmozdításnak következendő ese
tekben lészen helye: a) ha a jobbágy az úri és köz terhek viselésére 
elégtelen lenne, b) ha nagy és a közönségre nézve veszedelmes kicsa
pongásokban, —- vagy c) jobbágyi kötelességére nézve az uraság kárá
val több izbeli nyilvános nyakasságban vétkesnek találtatnék,22

A §. hővezetésére nézve a 40 : 1-ae megemlítését némellyek szük
ségtelennek tárták, mivel már feljeb salvificálva van, de nem is ide 
való, mivel azon törvény esetében az ur a jobbágy vétke nélkül maga 
részére, itt a jobbágy vétke miatt nem maga részére mozditatja el a 
felekről. — Ezen indítvány el nem fogadtatott.

Az a) pont iránt V ay ezen szavakat úri és közterhek, igy kívánta 
változtatni úri vagy közterhek.

Bernáth a  közterhek megemlítését egészen kihagyatni kívánta, mert 
itt úri viszonyokról és nem adó svstemárol van szó, fel sem teheti a 
RRről hogy az usufructuatio által uj fundust kívánnának az adónak 
szerezni, meg lássák, hogv az usufructuatio bcneficiumát jobbágy helyett 
az Aerariumnak ne adják.

Mind a két indítvány elvettetett. — Továbbá ugyan azon pontra 
nézve C lauzál indítványba terte, hogy a szerencsétlen és a vétkes 
jobbágy közt különbséget kell tenni, s a szerencsétlent nem kell rög
tön elmozdítással még szerencsétlenebbé tenni. Kívánja tehát, hogy az 
„elégtelen“ szó elébe az országos redactióhul ezek tétessenek „főkép 
tulajdon hibája miatt“.23 — C sepcsányi a fatalitások által megromlott 
jobbágynak egy esztendei haladékot kíván adatni.

La M otte ellenkezik, mert igazságtalannak tartja, hogy az árendás 
szerencsétlensége miatt a tulajdonos elveszítse a haszonbért. |— 
A Clauzál indítványa, bár azt a Personalis határozatlannak látta is, 
elfogadtatott, — de a C sepcsányiő el nem fogadtatott, mivel az önkény 
ellen biztoságot nyújt a következő § — ámbár ugyan P alóczy magát ez 
által megnyugtatva nem érezte, mivel a sz[olga] biró fogja investigálni s 
úgy találván, hogy nincs marhája, a Sedria e szerint ítél, s a szerencsétlen 
jobbágy haladék nélkül elmozditatik.

21 A július 23-i, 67. országos ülés hivatalos jegyzőkönyvét 1. Jegyzőkönyv, 
II. k. 266. s köv. 1.

22 Iratok. I. k. 266. 1.
23 Si colonus, propria praesertim culpa, supportandis dominalibus et publi

cis oneribus manifeste insufficiens foret. (M o d i f i c a i i o n e s , 3. 1.)
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A következő b) pontra nézve, melly a kicsapongásokról szóll
Balogh az egész pont kihagyását kívánta, — a kicsapongásoknak 

semmi köze az úrbéri viszonyokhoz, a vétek megbüntetése politiához, 
vagy a Crimináléhoz tartozik. S ha itt büntetését kiálja, a büntetést oly 
módon kétszerezni, hogy általa még háza népe is szerencsétlené legyen, 
nem lehet. Egyébiránt is barbarus gondolat politicus vétket jószág 
elvesztésével büntetni, s ha veszedelmes az oly kicsapongó ember, mi 
jussal lehet őt más helység nyakára tolni, ha pedig helyben marad, 
telek nélkül is veszedelmes lesz.

A P ersonatis nem pártolhatja, hogy a veszedelmes embert, a lázzi- 
tót, a csend háboritót a földes ur megszenvedni kéntelenitessék. A két
szeres büntetés pedig a büntetőtörvényben többször is elő fog fordulni. 
— Baloghot sokan pártolták, nevezetesen

Böthy: Nincs úgymond nállunk deportationalis sziget, s az ilyes 
emberek miatt, kiknek befogadásától minden ember elretten, zavarba 
hozatik a köz csendesség, mivel azok kéntelenek lesznek magokat a 
polgári társaságból kirekesztetteknek tekinteni.24

H avas megemlíti, hogy a számkivetés, már régóta nem tartatik 
czélirányos büntetésnek. Továbbá addig a criminális bűnös, ki állván 
büntetését, eredeti helyére utasitatott, most pedig kiűzetnék. A physical 
koldusokra nézve legjobb rend, ha mindenik község a magáét tartja, 
a political koldusokra is nagyon czélirányos ezen rendelés, mert a kik 
ösmerik, azok jobban őrizkednek kicsapongásaitól.

Kölcsey: A  kicsapongás vagy olyan lehet, melly miatt a jobbágyi 
tartozásokat nem teljesítheti, s erről tesz a c) pont rendelést, — vagy 
olyan, melly a földes úri viszonyt nem sérti, s mi köze ehhez a földes 
úrnak? a törvény megbünteti a bűnöst, de nem tiltja ki büntetés után 
a haza határain, mi jusa van tehát egyes embernek őt telkének haszon
vételéből kitiltani, akkor midőn azon haszonvételt törvény által a job
bágynak adtuk? A Barsi követ25 elszámlálta tegnap a megszorításokat, 
mellyek mutatják, hogy jótétemény helyett puszta szót adtunk a job
bágynak és valóban igaz, annál is kevesebbet adunk, mert adunk gúnyo
lódást, olly szót mellyet meg nem tartunk.

D eák so k  te k n te te t  lá t ezen  tá rg y n á l, m ellye t m eg fo n to ln i szükség 
p. o. tan ácso s e a b ü n te té s t é r té k  e lfog la lására  k ite r je sz te n i, tan ácso s  e 
oly  ren d e lé s t ten n i, hogy  k iá lv án  b ü n te té s é t a bűnös, é le lm étő l is m eg- 
fo sz ta ssék ?  E z t s tö b b ek e t, c sak  a b ü n te tő  tö rv é n y  k ö n y v  alko tása  
a lkalm ával leh e t e lh a tá ro zn i. —  A ndrássy úgy  v é lek ed ik : azon  szem 
p o n tb ó l in d u lta k  a RR hogy  le h e t tö b b  évi fogságra b ü n te tv e  a jo b 
bágy, s e m ia tt jo b b ág y i ta r to z á s a it  nem  te lje s íth e ti.

B alogh felel, hogy  ebbő l az k ö v e tk ezn ék , h o g y  íté le t e lő tt is ki 
leh e t k e rg e tn i a te lekbő l, s  k i le h e t azo n  b o ld o g ta la n t is, a k i hoszasb  
ideig ág y b an  fekvő beteg . —  M ás á lta l is te lje s íth e ti kö te lessége it, ha 
nem  te lje síti, v an  ren d e lés  az a) és c) p o n tb an .

Somsich meg jegyezvén, hogy itt se confiscatiorol, se relegatiorul 
nincs szó, — a Balogh indítványa voxok többségével félre vettetett.

24 Igazságtalan, hogy a földesúr önkényétől függjön a kitiltás; „így ki rekesz- 
tídvén az illyen jobbágy egy helységből, (más földes ur sem fogadja be; ki rekesz- 
tődik tehát a polgári társaságból s veszedelmes lesz“. (J e g y z ő k ö n y v , II. k. 
292. 1.)

25 Balogh felszólalását 1. 593. 1.
:>,8*



5 9 6 1 8 3 3  jú l iu s  24 . országos ülés

Hasonlóul meghagyatott a c) pont is, mellyre nézve La M o tte  a 
„több izbeli“ szót szabályosabban kívánta volt meghatároztatni.

Julius 28-áig megírtuk a végzéseket.26 — Julius 29-én, 30-án és 31-én 
a 2-ik t. czikelyt bérekesztették a KK és RR. — A 4-ik §-usra nézve a 
csere, és a feldarabolás csak földes úri engedetem mellet lesz szabad 
s az is csak 1/é telekig. Az eddig történt bár kisebb felosztások, ha 
hozájárult a földes ur engedelme, megmaradnak, különben felbonthatók. 
— A zálog tilalmára nézve marad az 5-ik §. regnicolaris redactiója. — 
A 6-ik §. meg hagyatott, a 7-ikre nézve hozzá tétetett, hogy az úr csak 
úgy kényszerítheti cserére a jobbágyot, ha ötét még a commoditásra 
nézve is indemnisálja, s minden ilyen esetet a Sedria fog elitélni. — 
A 8-ik §-ban az határoztatott, hogy jövendőben legalább 150 □ ölet 
kell egy zsellér ház helyre adni, múltra nézve marad a Status quis.27

65.

a)
1833 julius 24 
Országos ülés.

Tárgy: A z Urbárium I. te. 14. és 15. §-a: a jobbágy elmozdításának 
végrehajtása, az üres telkek betelepítése.

b)
1833 julius 25 
Országos ülés.

Tárgy: [I.] A z úrbéri I. te. befejezése. [II.] Az úrbéri II. te. bevezetése: 
a jobbágytelek nagysága.

c)
1833 julius 26, 27 
Országos ülések.

Tárgy: Az úrbéri II. te. első három paragrafusa; a belső telki állomány 
nagysága, az irtványok kérdése.

a)

A 24-dk Júliusi országos ülés tovább folytattatván, olvastatott az 
l-ő Urbar[ialis] törv. czikkely 14-ik (most 13-ik) §-ussa az elmozdítás 
módjáról; mely abból áll: hogy a földes úr tartozik az ilyes esetet a 
közgyűlésnek előre béjelenteni, onnan küldötség rendeltetik, melly a 
feleket, s a helybeli bírákat ki halgatván a törvényszéknek jelentést tesz, 
ez Ítéletet hoz, de annak végrehajtása előtt az elmozdítandó jobbágy-

J' V. ö. 584. s köv. 1.
27 A július 29-i, 30-i és 31 i országos ülések tárgyalásait olv. bővebben a 

66. számban.
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nak hat hónapi idő engedtetik; ha ez alatt javait el nem adhatná, azon 
kiildötség jelenlétiében fognak épületjei, javításai s a telek haszonvétele 
árverés utján eladatni, tartozásai leróvatni, s a fenmaradandó Summa 
a jobbágynak kezéhez adatni.

Az országos szerkezteié« politicus utat, s csak 3 hónapot rendel.’ '
M arcziisányi kifogásokat tesz a mód hoszusága ellen, melly a tehe

tetlen jobbágynak elmozdítását két esztendeig is halaszthatja. — V ay 
itt kivan különbséget a vétkes és szerencsétlen jobbágy között tétetni, 
s ennek 3 hónapi, amannak semmi haladékot engedtetni. —  Szentiványi 
és Balogh  kívánják, hogy ha nem akad vevő az árverésnél, az ur legyen 
köteles a jobbágyot kifizetni. Mindezek s az országos szerkeztetés is 
a többség által elmellőztetvén, a kerületi végzés jóváhagyatott.

15-ik (most 14-ik) §: Ha bár melly oknál fogva is más jobbágy 
befogadásának szüksége fordulna elő, a telek elhagyása esetét az illető 
szolgabiró hivatalának elvesztése alatt tartozik kihirdetés véget a me
gyének béjelenteni, a megye szükség esetében meg visgáltatván az 
elhagyás okait, mig a telek megszállása eszközöltetnék, a községet reá 
bírni igyekezzék, hogy a telek mivelését a vele járó hasznokkal és ter
hekkel vállalja magára; ha csak az nem sül ki, hogy a telek haszon- 
vehetetlené lett, vagy a földes ur kegyetlenkedése miatt hagyatott el, 
mert első esetben, a mennyiben haszonvehetetlen, az úrbériek közül 
kitörültetik, második esetben a büntető törvényben meghatározott 
fenyítéken felül, az elhagyott telek, a községnek, vagy más akár kinek 
minden úri tartozások terhe nélkül (mig reá jobbágy találkoznék) által- 
adatik, s ha jobbágy reá nem találkozik, a Helytartótanácsnak feljelen
tetik.

P ersonalis: A szolgabiróra nézve igen kemény büntetés a hivatal 
elvesztése, pedig a szerfelett kemény büntetések nem szoktak foga
natba menni, ezt mutatja a tapasztalás. Jobb lenne tehát kisebb de sike
resebb büntetést szabni. — Továbbá a kegyetlenkedő földes urra nézve 
is helyén nem látja azon büntetést, hogy az elhagyott telek minden úri 
tartozások nélkül engedtessék használtatni, mind azért: mivel a bün
tető törvénykönyvben, minden károk megtérítésén felül oly kemény 
büntetés szabatik az ilyes földes urra, hogy azt a jobbágyi adózások 
elvesztésével kettőztetni szerfelett való; mind azért mivel büntetni 
senkit sem lehet ítélet előtt, nem lehetne tehát ezen büntetést is végre
hajtani, mielőtt a törvény rendes utján bűnösnek ítéltetnék a föl
des ur.

C sepcsányi: Nem csak semmit sem akar a kerületi szerkeztetésből 
elvenni, sőt hozzá tenni hogy kegyetlenkedés miatt pusztulván el a 
telek, mig megszállatjk, a földes ur minden köz terheket is tartozzék 
viselni.

V it é z : Bizonyítja a tapasztalás, hogy legtöbb puszta telket azért 
húznak az urak magokhoz, mivel a sz[olga]biró nem teszen jelentést,2 
ideje hogy ezen viszaélésnek vége szakitassék, s oly büntetés szabas- 
sék, hogy azon fundus, mellyből a köz terhek viseltetnek, meg ne cson- 
kitassék. A Personalis módosításának első részét tehát el nem fogadja, 
de a másodikat igen is. — Egyszersmind azt is kívánja elhatároztatni, 1

1 Proiectum, 3. 1., Modificationes, 3. 1.
3 „Némelly megyékben a szolga bíró gondatlan vigyázatlansága, sőt ollvkor 

áhnézcse miatt a jobbágy telkek zsellérekké formáltatván, annak állománnyal 
majorság földekbe vátoztattattak.“ (Jegyzőkönyv, II. k. 303. 1.)
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hogy ha nem akad vevője az elmozdított jobbágynak, vagy szenvedje 
meg a földes ur, míg eladhatja ingatlan javait, vagy maga az ur tar
tozzék kifizetni, a mit kár nélkül tehet; minthogy jobbágy akadván a 
telekre, ettől visza fogja kapni a mit fizetett.

A Personalist sokan pártolák. — P a l ó c z y  vétek és büntetés között 
arányt kívánt tartani, —· emberek vagyunk, — és szerfeletti keménység 
lenne, a különben meglehet jeles szolgabirót első hibájáért cassirozni. 
A földes úrra szabott büntetésnek pedig mégcsak analógiáját sem látja 
törvényünkben. — P r é n y i  inkább a község elöljáróit kívánná büntetettni, 
mert ezek minden esetet tudhatnak, de a szolgabiró nem. A földes 
úrra nézve pedig azt veti ellen hogy a kegyetlenkedő meghalhatna, 
s jövedelmüket az ártatlan örökösök veszítenék. — Ellenben

Som sich  kérdé: hány ezerszer fenyegetődzött a Helyt [ártó] tanács, 
a Cancellaria, a legkeményebb felelet terhével? s mi foganatja lett? 
De tartozik is tudni a Sz[olga]biró minden esetet, mert minden esz
tendőn személyesen köteles a dicalis öszeirást a helyszínen megtenni. 
A földes úrra nézve nincs a megitéltetés elzárva, csak arról van szó, 
hogy miután minden ember megkináltatott, s még sem akadt aki meg- 
szállaná, inkáb kapja ingyen a község, mint sem hogy a köz terhek 
födözetlen legyenek. Annyira félnek itt a contributionalis fundusnak 
csak megemlítésétől is, hogy méltán kételkedik, váljon a Crim[inale] 
törvényszék le marasztja e a bűnös földes urat az adóbeli tartozásokba.

M arczibányi a z t  v e té  e llen , h o g y  az e g y é b ir á n t  sem  c z é l irá n y o s a n  
v i t t  d ic a t io  a lk a lm á v a l m e g tö r té n h e tn é k ,  h o g y  v a la m e ly  h e ly s é g  e lö l
já r ó i  c sak  a z é r t  s e m  v a lla n á k  b e  a p u s z ta  te lk e t ,  h o g y  a sz o lg a b iró  cas- 
s iro z ta s s é k .

B a l o g h : A Personalis által javallott egyik módosításra sem áll. 
Ha eddig is igy büntettetett volna a kötelességét nem teljesítő magis- 
tratualis tiszt, több ex szolgabiró lenne, mint puszta telek. A kegyet
lenkedést pedig, azt, hogy a szegény elnyomott, megterhelt, lealacso
nyított jobbágyot még valaki kínozza is, oly bűnnek tartja, mellyet 
háromszorosan is kész volna büntetni. Egyébiránt is már divatjában 
vagyunk a dupla büntetéseknek, mert a 12-ik §. b) pontjában a Perso
nalis megegyezésével is dupla büntetést szabtunk a kicsapongó job
bágyra, hát a kegyetlen földes ur nagyobb kímélést érdemel?

N a g y : Igen fontos tekintetet érdemel a telek elhagyása, mert min
den ilyen eset előbb a helységet, utóbb a megvét, végre az egész orszá
got terheli. Maradjon tehát a Sz[olga]biróra nézve a szerkeztetésben 
kiszabott büntetés. A kegyetlenkedő földes urra nézve nem egészen 
úgy áll a dolog, hogy Ítélet előtt tulajdona sértetnék; mert csak azon 
esetre szóll az engedetem, ha senki sem akarná a szokott tartozások 
mellett a telket mivelni, mellv idő alatt a földes ur úgy sem kap abból 
semmi jövedelmet, és igy jobb hogy a publicum kapja meg a magáét, 
mint senki se. Egyébiránt ha majd látni fogja a Criminális Codexben 
hogy igen kemény büntetés szabatik, könnyű lesz ettől elállani, de 
addig csak jobb valami bizonyos, i— Abaujnak indítványát illetőleg, 
talán azt akarjuk, hogy ha valaki addig kegyettenkedik a szegény job
bágyon, míg telkét oda hagyja, nem csak hogy elégtételt ne kapjon, de 
még vagyonát is elveszítse? fizesse az a ki kegyetlenkedésével az 
elhagyást okozá, —- a mit egyszersmind az elmozdítás minden eseteire 
kiterjeszteni kíván.

K ö lcsey : A nélkül, hogy a kedvetlenséget gerjesztő contributionalis 
fundus fejtegetésébe ereszkednék, annyit csakugyan igazságosnak vall:
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hogy minden telek elhagyásával, a többiekre háramlik egy bizonyos 
mennyiségű teher. Ezt tehát gátolni kell, —- azonban hogy lehet gátolni 
ha nem kerül a törvényhatóság tudomására? és ide hogy kerüljön ha a 
Sz[olga]biró fel nem jelenti. Az ur nem teszi, a község sok tekintetben 
subordinálva van. A Sz[olga] bírónak hivatalos fő kötelességében áll a 
dicatio és ennek evidentiában tartása, a ki hivatalának főbb részét nem 
teljesiti, az nem alkalmatos a hivatalra, s igy hagyjon fel vele. A föl
des urra nézve úgy elmélkedik mint Nagy Pál, s csak azon köz időről 
lévén szó, mig a földes ur hasznát puszta telkének nem veheti, ha csak 
nem allódialisálná, a mi viszont a RR azon vezér elvével homlok egye
nest ellenkezik, hogy a nemesi birtokot az urbarialistol elválasztva kell 
tartani, — a kerületi szerkeztetésre voxol.

C s a p ó  hasonlóképpen: A törvény nem hozatik a jó tisztviselő ellen, 
a rossz pedig nem érdemel kímélést.

B e r n á t h : A szerfeletti büntetést nem javalhatja, mert foganat nél
kül marad, mint az 1525 : 4.3 — de az onus responsionist sem szereti, mert 
erről a2 t sem tudjuk, hogy micsoda? Bízik ő a nemzet nagy lelkű cha- 
racterébe s elegendőnek tartja, ha kötelességévé tétetik a Szfolga] bíró
nak, hogy jelentést tegyen.

N a g y : Azon nagylelkű character, mellybe az Unghi követ annyira 
bízik, eddig is csak olyan volt, mint ezután lesz, még is ezer meg ezer 
puszta telek támadt. Hogy a nagy büntetésnek eddig foganatja nem volt, 
igaz; de nem azért, mivel szerfeletti volt, hanem azért mivel végre nem 
hajtatott. Minden esetre ezen büntetés kimondásának is több foganatja 
lesz, mint az „onus respónsionis“-nak, a mi valóban már nevetséges 
phrásissá vált.

A többség a Personalisnak mind két indítványát elfogadta, s a szer- 
keztetést igy módosította: ,.Az illető sz[olga]biró legkeményebb felelet 
terhe alatt tartozik a legelső közgyűlésnek béjelenteni“* \— továbbá — 
„a kegyetlenkedés esetében a büntető törvénykönyvben kiszabott bün
tetésnek lészen helye, s a telek a szokott úri tartozások terhével s a t. 
általadatik“,5

b)
[I.] Julius 25-én (69-ik) országos ülés a KK és RRnél. Folytatatván 

az urbárium, olvastaték az l-ő t. ez. utolsó §-ussa, melly azt rendeli: 
hogy a jobbágyok és zsellérek gyermekeinek a szabad költözködést, ha 
abban a szülők is megegyeznek, megtagadni,a> vagy bármelly tiszteséges 
életneme követésétől eltiltani nem lehet. Ezeknek nincs is a földes ur 
elbocsájtó levelére, hanem csak a Megyei tisztviselő bizonyítására szük
ségük. Ezen rendelet a házatlan zsellérekre is kiterjesztetik, de úgy hogy 
kötelezéseiknek eleve eleget tegyenek.

B a l o g h : Tisztelem én az atyai jusokat, mert ezeknél szebbet sem 
a természet sem a Status nem ád, de viszonyban áll vele azon köteles-

a )  Kimaradt: / ö vé t!ező leg  m esterség tan u lástó l. (I ra to k ,  I. k. 268. 1.)
3 Luther követőinek megégetéséről.
4 A határozat pontos szövege: „az illető szolga bíró a legszorossabb felelet 

terhe alatt kihirdetés végett a megyének a legközelebbi köz gyűlésre tartozik 
béjelenteni“.

5 Pontosan: „a szokott terhek viselése mellett adassék által“. (Jegyzőkönyv, 
II. k. 313. 1.)
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ség is, hogy gyermekei boldogságát előmozdítsa, lehetetlen tehát az 
atyai hatalmat oda terjeszteni, hogy fiát ez vagy amaz életnemének el
választásában gátolhassa. A vallás tárgyában, melly most dicsőségesen 
nyugszik azt határozták a RR, hogy 18 esztendős koron túl kiiki magá
nak vallást is szabadon választhat, ez pedig csak nagyobb tekintetű do
log, mint ez vagy amaz mesterség elválasztása. Egyébiránt is az atyai 
hatalomnak hatása, annak köre s korlátjai az urbariomba nem tartoz
hatnak, mert itt egyedül az úr s jobbágy közötti viszonyokról lehet 
szó, kérem tehát ezen szavakat: „ha abban a szülök is megegyeznek“ 
kihagyatni, s a szülői hatalom kérdését maga idejére halasztani.

K. H o r v á t h  pártolja — ha valamelly gyermek természeti ösztönt 
érez magában valamelly mesterség követésére, s a szülők őtet megaka
dályozhatnák hogy belső ösztönét követve a hazának hasznos polgár
jává váljék, ez egy részről az ember természeti szabadságát gátolná, más 
részről a status jóvoltával ellenkeznék.

Sisko vics: Az egész §-ot kihagyandónak véli. De ha hogy azt a RR 
megtartani kívánják, minthogy az atyai hatalomnak korlátjai vannak, 
mellyeket itt részletesen felvenni, s elhatározni nem lehet, a Balogh 
indítványát elfogadja.

N a g y : A természeti jusokat általánosan sanctionálni nem lehet, a 
polgári társaságban sok korlátoltatik a Status czélja tekintetéből. Egyéb
iránt itt csak arról van szó, hogy a jobbágyok gyermekeinek elköltözé
sét a földes ur ne gátolhassa, az atyai meg egyezés csak közbevetőleg 
említetik. Vannak az atyai hatalomnak korlátjai, de ezek majd annak 
idején s helyén fognak meghatároztatni, itt általánosan kijelenteni nem 
lehet, hogy a gyermek tehet a mit akar. — Helyesnek látja a §-ust.

B enyiczky a  v é le m é n y e k  e g y e z te té s e  v é g e t t  e z e n  s z a v a k a t  ja v a l ja  
s u h s t i tu á l ta tn i :  .,salva parentalib> potestate“

P a l ó c z y  ezt kész elfogadni. Mint mindenütt, úgy itt is közép utón 
van az igazság, —- midőn a szabadságot pártoljuk, a zabolátlanságot ne 
protegáljuk. Nincs a viszketeg eszű gyermeknek jobb barátja, mint 
édes attya.

Benyiczkynek indítványa M a j t i i é n y i  L . ,  S z a i o p e k , B. P r é n y i  ismé
telt ellenzése mellett elfogadtatik.

N iczky (Vas) a házatlan zsellérek megemlítését semmi öszefüggés- 
ben sem látja a jobbágyok gyermekeivel, azért vagy külön pontot kell 
irántok szabni, vagy még könnyeb lesz ott, ahol a jobbágyok és zsellé
rek szabad költözéséről van szó, a subinquilinusokat is megemlíteni.^ 
Mivel azonban különbség forog fel, minthogy amazokat földes úri el- 
bocsájtó levélre, ezeknek csak magistratualis bizonyítványra van szük- 
ségök, az indítvány el nem fogadtatott.

Eszerint vége lévén az l-ő t. czikelynek — AczÉr. a szabad adás ve- 
vés tekintetéből kérte a földes urat feloldoztatni azon kötelességtől,

b )  Kimaradt: l e g a l i . ( J e g y z ő k ö n y v , II. k. 318. 1.)

" Miután Klauzál felhívta a figyelmet, hogy a § utolsó mondatát úgy lehelne 
érteni, mintha a házatlan zsellérek gyermekeiket csak akkor küldhetnék más 
helyre nevelés végett, ha előbb minden adósságukat megfizetik, a felszólalók, 
köztük Czindery és Kölcsey megállapították, hogy a mondat általában a sub- 
inquilinusok szabad költözését akarja biztosítani, mivel róluk előbb nem történt 
említés. Ilyen értelmű külön pont fevételére s az itteni utolsó mondat elhagyá
sára vonatkozó javaslatukhoz fűzte Niczky' további indítványát. (Jegyzőkönyv, 
II. k. 317. s köv. 1.)
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melly szerint épületre való fát, a jobbágynak ingyen adni tartozott. — 
Ez a 3-ik t. czikelyre tartozandónak ítéltetett.

B aloghy (Hont) elhatároztatni kéré, hogy a paraszt telken lakó 
nemes ember, minden nemű adót fizessen. .— V ay ellene mond. — 
A P ersonalis az indítványt ugyan az adó biztosi munkára tartozónak 
véli, de azt a comitialis rendel ősze nem férhetőnek ítéli, hogy egyik 
jurisdictio előterjesztése ellen, más jurisdictio protestatioval élhessen. 
— B. P rényi kötelességének ösmeri az ellenmondást mind annyiszor, 
midőn constitutionkal ellenkező elvet hall, kijelenteni. —  N agy : A z  
1825-ki országgyűlésének bizonnyal nem lehet szemére vetni, hogy a 
constitutiot fel akarta forgatni s még is (a mint ez a Conscriptionalis 
actákbol ki fog sülni) már elhatározta, hogy a paraszt telken lakó neme
sek adót fizetni tartoznak, egyedül az országban divatozó különböző 
szokás tekintetéből azt rendelvén, hogy az országos öszeirás bérekesz- 
téséig maradjon mindenütt a szokás, a mint van.7 —  B e r n á t h : Akár mit 
magyaráz követ ur az actákbol, az minket nem kötelez, a magyar ne- 
mest-csak törvény kötelezi. —  M arczibányi: Törvény van, hogy a diétán 
kidolgozott idaea szerint tétessék a Constitutio,^ az tehát törvény ere 
jével bir. — A P ersonalis többszöri figyelmeztetésére hogy ezen kérdés 
nem idevaló, s hogy bizonyosain még a jelen országgyűlésen el fog dön
tetni, a már már hevülni kezdő vitatások megszüntettek.

P osega , Szer em  V[árme]gyék és H [ orvát] O rszág követjci kerék 
törvény által kijelentetni, hogy Horvát és Tót ország az urbariomra 
nézve semmi különbség alatt nem lesz. — A V er ő czei követ ellenkezik; 
eddig a Sclavoniai urbárium lágyabb volt a magyar országinál, s ő rosz- 
szabbá nem akarja tenni a nép állapotját. — Sz. I ványi szerette volna, 
ha az indítványt tevők az egyenlőségnek ezen kívánságát minden törvé
nyekre s municipalitásokra kiterjesztenék. —- A P ersonalis úgy véli, 
hogy ahol részletes módosításokat kívánnak a szólló megyék, azokat 
in specifico elő fogják terjeszteni, s a többség határozand. —· Végre

Szen t  I ványi indítványára elhatároztatik, hogy a fő Rendekhez 
czikkelyenként fog az Urbárium által küldetni, de B őthy javallatára a 
RR ismét csak egészen fogják másod Ízben felvenni.

[II.] Olvastatik a 2-ik t. ez. bévezetése, melly azt rendeli: hogy 
miután a helyek osztályozatja s a jobbágy telki állománynak mennyi
sége az illető úrbéri szabályok által már régóta meg van határozva s 
ezen intézeteken sok osztály s határ rendbeszedés alapúi, ez jövendőre 
is fen fog tartatni. Éhez képest ugyan azon jobbágy telki állomány, 
melly a Theresianum urbárium által Magyar és Horvát Országra nézve 
1100, 1200, és 1300 □ ölével számított bizonyos mennyiségű hóid földek
ben, s részint kaszállókban megállapíttatott; úgy az is, melly Temes, 
Torontói és Krassó megyékben minden hóidon számított 1600 □ ölével 
a legelőre nézve is kiszabatott, végre az is, melly az alsó Tót országi

c)  H elyesen: conscriptio,

7 Az országgyűlés 1826. aug. 11-i feliratában belenyugodott azon jobbágy
telkek összeírásába, amelyeken nemesek élnek, ezeknek azonban, ha eddig sem 
fizettek adót, éltük végéig biztosítani akarta a mentességet, „magától értetődvén, 
hogy a szabadságban való élés, a hol mostan gyakoroltatik“, az összeírás benyúj
tásáig „sehol meg ne háboríttassék“. A szeptember 13-i leirat a mentességet csak 
azon országgyűlésig engedélyezte, amely az összeírást megvizsgálva, el fogja 
dönteni, mikor vegye kezdetét a jobbágytelken élő nemesek adózása. (Az ország- 
gyűlés írásai, 663. s köv., 712. 1.)
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három megyékben, név szerint Szerem és Verőcze vármegyékben min
den hold földet 2000, minden kaszás rétet pedig 1000 □ ölével, Posega 
vármegyékben pedig úgy a földre mint a rétre nézve 1296 □ ölével divat
ban vagyon, úgy a belső, mint külső állományra nézve alapul meg- 
tartatik.

M adocsányi: Fel lévén a jobbágy telki állományra nézve engedélyre^ 
határozva, ezt annál örömessebb teljesíti, minthogy meg van győződve 
hogy ebből a szegény adózó népre legtöbb jó háramolhat. — Két fő mó
dot lát a szónok, mellyel a jobbágyok sorsán különösebben segíteni le
het; a telekbeli állomány nagyítását, s rajtok fekvő terhek könnyítését. 
A mi az elsőt (mellvről ez úttal szó van) illeti, ennek ahoz keli szabatva 
lenni, hogy mind a köz terhek és úri adózások viselésére, mint az ő s 
háza népe táplálására elegendő legyen. Ennek mind osztály ozat ja, mind 
mennyisége ugyan régtől óta meg van állapítva, de minden megye leg
jobban ösmeri tennen helyzetét, Liptó átlátván, hogy a mostani consti
tutivum,, tekintvén a föld terméketlenségét, s az éghajlat zordonságát, 
azon teher viselési, és táplálási czélra elégtelen; kívánja, hogy uj hiteles 
osztályozni tétessék, s a szerint az l-ő osztályból 18, a '2-ikbol 20, a 3-bol 
24, a 4-ből 30 holdak adassanak, a rét pedig minthogy □ öl számra ki
vetve nincs, ha kétszer kaszálható s 6 esztendőnek középterméséből ki 
sül hogy 48 mázsa szénát megterem, maradjon a mint volt, különben 
ez is szaporitassék. Magában értetvén hogy ezen kívánság csak egyedül 
Liptóra szoritatik. Ennél fogva annak birtokossait arányosan illetvén az 
engedély, másnak pedig teljeséggel nem ártván, kérését a RRnek teljes 
figyelmébe ajánlja. —- Hasonló indítványt tőn Trendimre nézve 
M arczibányj.

K ocsi-H orváth kívánja a vármegyék jusát feltartani, hogy ha az 
osztályozat béhozatalától természeti viszontagságok által valamely hely
ség határának minémüsége megváltozott, a mint ez Veszprémben sok 
helyüt megtörtént, hogy a 1-ae classis határok viz mosásos gödrökké 
váltak, ezen esetekben a vármegyék a classificatiót megigazíthassák, i— 
Hasonlót kért Sz él l  Vas v[árme]gye részéről. G yőr Vármegye pedig 
azt egész országra uj classificatiót kívánt. Azonban valamint a P erso
nalis, úgy a követeknek igen nevezetes többsége azon véleményben 
volt, hogy mind azon zavarok ki kerülése tekintetéből, mellyek a 70 esz
tendős szokás, osztályok és regulatiók által megerősített Urbarialis osz
tályozat felbontásából szükségeskép következnének, a régi classificatio 
megtartása kéntelenségé vált. — Nevezetesen

N agy leírván, hogy ezen classificationak igazság szerint azon kel
lene épülni, hogy a telkek az egész országban úgy dolgoztassanak ki, 
hogy egyenlő értékűek legyenek; meg van győződve hogy ez az egész or
szágra nézve legnagyobb szerencse lenne, megszűnnék a adó bizontalan- 
sága s egyenetlensége, s csak azt kellene majd az adóra nézve elhatározni, 
hogy mennyi fizetessék egy telektől. Ezt azonban a pium desideriumok 
közé számítja, s bár a fenálló classificatio annyira van a tökéletességtől, 
mint egyik polus a másiktól, bár égbe kiáltólag igazságtalan is, még is 
mindent fel vévén bajos lenne tőle elállani, és azért az apróbb változta
tásokkal is fel kell hagyni, következőleg a fentebbi vármegyék indítvá
nyait sem pártolhatja. Iía ők a mostan meglévő telkek számát megtar
tani, de a telekbeli állományt feljebb emelni, s a hijányt majorsági föl
deikből pótolni akarnák, nem lenne ellenvetései, de ők a prestatiokat,

d )  „engedmények eránt“ (Jeg yző k ö n yv , II. k. 326. 1.)
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az az a telkek mennyiségét akarják leszállítani, s ez által adó tekinteté
ben az ország többi részeit terhelni. Kívánságuk tehát az egész orszá
got érdekli, s igy ő egyezését nem adhatja. — Erre M arczibányi meg- 
jegyzé, hogy az adónak portális kivetése nem telek számhoz, hanem föld 
és rét számhoz szokott alkalmaztatni, ezeknek mennyisége pedig meg 
marad a mint volt, s igy a többi megyékre nézve semmi terheltetés sem 
következhetik.

N íczky (Vas): Maga az országos küldötség, magok a KK és RR 
elösmerik, hogy az osztályozat hijányos,8 — hijány annyi mint igazság
talanság, ez pedig nem lehet a törvénynek alapja. Miután tehát itt vala- 
melly vármegye hitelesen jelenti, hogy kebelében ezen classifioatio mel
let a jobbágyság semmivé lesz, miért ne lehetne azt neki megengedni, 
ami senkinek sem árt, s csak a jobbágynak használ? t. i. hogy uj regu- 
latiok alkalmával szabad legyen az itt országosan megállapítandó clas- 
sisok közül a körülmények szerint választani.

Gr. A ndrássy p á r to l ja ,  m e r t  a  tö r v é n y n e k  ig a z s á g o n  k e ll ép ü ln i. 
B f.hnáth e l le n b e n  a m a b ilis  c o n fu s io n a k  n e v e z v é n  a  d iv a to z ó  re n d s z e r t ,  
m in d e n n é l n a g y o b b  z a v a r t  lá tn a  a b b ó l k ö v e tk e z n i,  h a  m eg  h a lla n á  a 
n ép , h o g y  fa lu ró l fa lu ra  u j m é ré s  fog  tö r té n n i .  —  E  s z e r in t  a z  e m l í te t t  
in d í tv á n y o k  e lv e t te tv é n  a  c la s s if ic a t io  ú j r a  h e ly b e  h a g y a to t t .  B ék é s , 
B ars, Z e m p l é n , B ihar é s  m á s  s z á m o s  v á rm e g y é k  a  r é te k e t  s z in té n  □  öl 
s z á m ra  m e g á lla p i ta tn i  k ív á n tá k , az  e g y e m b e r  v ág ó  c a lc u lu s t ig en  ö n 
k é n y e sn e k , és b iz o n ta la n n a k  ta r tv á n ,  i—  G r . A ndrássy e z t  a m in ő sé g tő l, 
s  n e m  a  m e n n y is é g tő l  fü g g ő n e k , s  a z é r t  a  □  ö le k re  v a ló  k i v e té s t  le h e 
te t le n n e k  íté lte , —  s e z e n  in d í tv á n y  is fé lre  v e t t e t e t t .  D ókus ó v á s t  t e t t ,  
h o g y  a m e g á l la p í to t t  c la s s if ic a tio  m e lle t  is, a  p a la t in a l is  p o r tá k  fe lo s z tá 
sá b a n  a  te lk e k  e g y e n lő k n e k  n e  v é te s se n e k .

Szalopek  Posega vármegyére nézve azon észrevételt teszi hogy ott 
királyi rőf (ulna regalis) számra tétetvén az urbarialis mérés, Posega Vár
megye el tévesztette a számolást, és 1393 □ öl helyett 1296-Π öllel mé
retett minden holdat, kérvén az adózóknak ezen rövidségét megszün
tetni, s a kerületi szerkeztetésben foglalt 1296 □ öl helyet, az országos 
szerkeztetésben9 lévő 1394 □ öleket megállapitatni. — P osega  vármegye 
követei azt veték ellen, hogy nállok minden mérések, s regulatiók e sze
rint tétettek, azt tehát véghetetlen zavar nélkül megváltoztatni nem le
het. — P échy ugyan ezt inkább abususnak, mint ususnak tekinti, s úgy 
hiszi még az eddig szenvedett kár iránt is lehetne keresetjök a job
bágyoknak. — Mindazáltal a szokást vévén a többség mind ezekben 
alapnak, P osega vármegye eddigi szokásában meghagyatott. — Végre

A sztalos tudatja a RRkel, hogy Marmarosnak egy részében az 
extravillanum, nincs az intravillanumtol elkülönözve, hanem egész állo
mányát bé kerítve egy tagban bírja a jobbágy, s minden esztendőn hasz
nálja, azért is csak felét kapta ki a classificationalis mennyiségnek, kér
vén ezen szokást fel tartatni. — P échy  ezt igazságtalannak tartja, más
ként az következnék, hogy törvénybe menvén a Commassatio, ahol egy 
tagban fog a jobbágynak a segregationalis idaea szerint magános hasz
nálás végett telekbeii állománya kiadatni, mindenütt felével kénteleni- 
tetnék beérni, a mit bizonnyal a Marmarosi követ sem kíván. —· A szta
los ugyan oda magyarázta magát, hogy azért megvan illetőségének má-

8 Protocollum consessuum sub-deputationis regnicolaris in re urbariali 
exmissae. 11. 1.

9 Modificaiiones, 4. 1.
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sík fele is, de azt legelő gyanánt használja, — kívánsága mindazonáltal 
el nem fogadtatott, s a kerületi szerkeztetés. minden változás nélkül jóvá 
hagyatott.10

c)
Julius 26-án 70-ik Országos ülés a K és RRnél.
Olvastatik az úrbéri 2-ik t. ez. l-ő §-ussa, melly által: A belső lelki 

állomány (az alsó Tót Országi megyékben meghagyatván a régi szokás) 
mindenütt egy holdban határoztatik meg.11

Indítványba jő: ne mondassák „egy hóid“ hanem az egész országra 
nézve határoztassék meg ha lehet egyenlőn, hány □ ölet teszen egy 
hold? — Ez el nem fogadtatott. —  G yertyánffy pedig azt kívánta hogy 
a kisebb, p. o. fél vagy negyedrész telkeseknek is egy hold belső fun
dus adassák, minthogy a negyedrészes jobbágy 300 □ ölen nem gazdál
kodhatok. Ha pedig ez el nem fogadtatnék, mivel a Bánátban most is 
igv van szokásban, ne hogy sorsa roszabbá tétessék mint volt, valamint 
az alsó Tót Országi Megyék kivétettek, úgy a Bánátot is a § általános 
rendelése alól ki vétetni kéri. ·— A mit D essöffy támogatott. Somsich 
aggódni látszik, hogy az eddigien bírt nagyobb intravillanum elvétetik 
a jobbágytol, ő tudja hogy 1/8 részes jobbágynak is eddig sok helyütt 
egy egész hóid belső telek adatott,12 — Ezt azonban Siskovics és N iczky 
János nemcsak el nem ösmerik, sőt az urbarfium] 1-ső pontjának IV-ik 
§-bol, hol a fractionalis telkekre arányos mennyiség rendeltetik, ellen
kezőt bizonyítanak, azon szokást azonban elösmerik, hogy ha valamely 
jobbágy intravillanumban illetőségén felül bírt, azt tőlle el nem véte
tett, hanem rét illetőségbe számitatott.

Világosság okáért a §-ba betétettvén hogy az egy hold intravilla
num egy egész telek után értetődik,13 14 egyébiránt a §. jóvá hagyatott. 
A Bánátnak különös megemlítése azért nem találtatván szükségesnek, 
mivel a Tabellában világosan ki van téve, hogy az 1ja rész teleknek is 
belső fundusul egy egész hold competál, ellenben a Tóth országi me
gyéknek meg kellett a §-ban emlitetniök, mivel a Tabellákban nincs a 
belső telki illetőségök kitéve.

Olvastatván a constitutivum tabellája,14 C sepcsányi nem látja igaz
ságosnak hogy egy alföldi telekért, melly összesen 58, s a kiszakítandó 
legelővel közel 80 holdra is megy, annyi szolgáltassák, mint a felföldi 
roszabb és kevesebb földért. Ezt azonban nem azért mondja, mintha 
megyéjére nézve nagyobb prestatiokat kívánna, mert ő az eddigit is 
sokalja, és az 52 napot, 40 napra kívánja leszállítani. Hanem oda megy 
kívánsága, hogy az ország több classisokra osztassák, s a 40 szekeres 
nap a legjobb vidékre nézve maximumnak állapitassék. — Ez a presfca- 
tiók idejére valónak Ítéltetett.

10 A július 25-i, 69. országos ülés hivatalos jegyzőkönyvét 1. Jegyzőkönyv, 
II. k. 314. s köv. 1.

11 Iratok, I. k. 269. 1.
12 Még pedig úgy, „hogy azon esetre, ha a telek minémüsége kevesebbet 

kívánt egy holdnál, a feleslegesen kiadott mennyiség a külső tartozandóságokban 
tudatott bé“. (Jegyzőkönyv, II. k. 338. 1.)

13 Az elfogadott szöveg: „A belső egy egész te'ki alkotmány... mindenütt 
egy holdban határoztatik meg“. (Jegyzőkönyv, II. k. 241. 1.)

14 Proiectum, 5. s köv. 1.
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N agy kézzel tapogathatónak látván ezen tabella igazságtalanságát, 
azt minden jövendő regulatiókra örök alapnak elfogadni lélekben járó 
dolognak tartja, — de emlékeztetvén a P ersonalis hogy az uj classifi- 
catiotol el nem választható zavarok és nyughatatlanságok vóítak azon 
fontos okok, mellyek a RRket ezen tabellának elfogadására bírták, 
M ajthényi L. ugyan kételkedett, váljon az igazságtalan classifioatio meg
örökítése a békételenséget elfojtotta e? — mindazáltal azon tabella 
minden változtatás nélkül helybe hagyatott.

Olvastaték a 2-ik §, melly azt rendeli, hogy a belső teleknek ille
tőséget haladó része megtartván a belső telek természetét, külső járan
dósághoz fog számitattni, — a belső telek hijánya ellenben, ugyancsak 
intravillanum természetét magára öltendő extrevillanummal fog pótol
tatni. — Ahol rétet földel és viszont kell pótolni, a rét termékenységét 
a föld classisához illesztvén közönségesen egy hold föld egy kaszás 
réttel és viszont pótoltassák. — A z alsó Tót országi megyékben pedig 
szöllővel is szokván a föld pótoltatni, egy hold föld 2 kapás szőllővel 
egyenlitessék.

Ismételtettek azon előterjesztések, hogy a kapásrét, vagy kapás 
szőllő öl számra vétessék, — de a kivihetetlenség miatt most sem fogad
tatott el az indítvány.

Siskovics, D ókus és Gr. D raskovics igazságosnak vélnék, hogy a 
belső teleknek illetőséget haladó része extravillanum természetet öltsön 
magára, s kilenczed alá tartozzék, valamint viszont a belső hijány pót
lására adott külsőség kilenczed alá nem tartozik, i— Ez is félre vet
tetett.

Rumos: Tilalmat kíván hogy a jobbágy fel ne szántsa a kaszálló 
kát, a mi Bácsban igen divatozik, mivel a kaszálló földtől kilenczed nem 
jár. — Óhajtaná tehát meghatároztatok hogy csak */s részig, s azt is 
csak az uraság engedelmével legyen szabad felszántani, s csak pabularis 
maggal vetni, különben15 contrabanda alá essék. Egyébiránt sinór mér
tékül vévén az 1768 : 28-ik Júniusi intimatumotie úgy tartja hogy házától 
füst pénzt ád a jobbágy, földjétől kilenczedet, legelőtől vajat, és igy 
a robottot rétjétől adja, — felszóllitja tehát a felső megyék lelkesedését 
a szegény jobbánv felsegéllésére: hogy a robot a réthez méressék, s ahol 
kevesebb rétje van a jobbágynak, ott kevesebbet is szolgáljon.

Erre A ndrassy, de kivált M ajthényi L., M adocsányi és M arczibanyi 
felelnek: hogy a prestatiokat igy elkülönözgetni nem lehet, egyedül 
úgy kelletvén tekintetni ezen egész állapotnak, hogy a különböző 
prestatiók együtt véve, a telektől adatnak. Nem tudják Bácsnak lelke
sedésével megegyeztetni, hogy miután a Comassatiót és privatisált gaz
dálkodást oly hévvel pártolják a RR, ő még azt is meg akarja szabni 
a jobbágynak, hogy szánston e vagy kaszáljon, pabularis, vágy más 
magot vessen; ezt az industria szabad kifejtésével egyeztetni nem lehet. 
— Egyébiránt is megkapván az illető adózásokat, bár kaszál, bár szánt 
is a jobbágya, s itt hijányt nem szenvedvén, hogy lehet azon könyitést 
ezélzó igyekezettel ősze egyeztetni azt, hogy a rétet is adózás vagy 
épen contrabanda alá akarja vetni? Nem is lehet mondani hogy a Liptói

15 Ha t. i. gabonával és kukoricával veti be.
18 A Jegyzőkönyv (II. k. 343. 1.) 1786. július 28-i resolutiót említ. Egy 1768. 

június 28-i Sopron megyéhez úrbéri ügyben intézett rendeletet, amely tiltja a 
szántónak s megengedi a rétnek kertté alakítását, idéz Pfahler C.: Ius georgicum 
regni Hungáriáé. Keszthely, 1820. I. k. 39. 1.
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telektől igazságtalanság annyi praestatiót venni, mint a Bácsitól, mert 
amannak is lehetnek oly beneficiumai, mellyel ez nem bir p. o. a tűzifa. 
Legyen 8 ház egy telken, s mindenik házra számitassék hetenként egy 
szekér fa, a 416 szeker fa bizonnyal sokkal többet ér mint minden 
prestatio. De miután maga is megegyezik a Bácsi követ hogy rétjének 
1/3-dát a jobbágy felszánthassa, a robottot pedig a réthez akarja mérni, 
kedvesen fogják venni a szólló követek, ha jó példával megy elől, s a 
robotot 1/s részel lejjebb szállítja. Végre a lelkesedésre tett felszóllitás 
viszonzásául őtet is felszóllitják, kövesse Trenchin példáját, a ki régóta 
csekély váltságot vesz a kilenczedért, most pedig azt végképen minden 
váltság nélkül elengedni kívánja.

Rumes előre tudta hogy igv jár, de ő kötelességét tartozik teljesí
teni, — egyéb iránt örült azt hallani, hogy a felföldi jobbágynak termé
ketlen szűk constitutivuma mellett is szint oly jó dolga van, mint az 
alföldinek; — igen fogja ezt használni tudni a portális felosztáskor.17

A szerkeztetés a mint van meghagyatott.
Julius 27-én 71-ik országos ülés a K és Rendeknél.
Olvastaték a 2-ik T. ez. 3-ik §-ussának kerületi szerkeztetése, melly 

azt rendeli: hogy ha valamelly irtvány az uraság szabad engedelméből 
úrbéri rendbeszedés utján a jobbágy telki állományba foglaltatott, az 
ettől többé el nem szakitathatik, sem a jobbágyok részérőle> a megvál
tás, vagy irtást) fejében követelés nem tétethetik.

Az országos szerkesztetés igy kezdődött: ha valamelly irtvány az 
uraság szabad engedményéből akár szerződés mellet, akár más vala
mely módon a jobbágy telki állományba foglaltatott, oly annyira, hogy 
természetét, s nevezetét el vesztvén, már az állománynak részét tenné;18 
az ettől többé s a t.

P ebsonai.is : A z indítványokra nézve különböző tekintetek jönnek 
közbe, de itt ezen a helyen csupán azon egy kérdés forog feli, hogy a 
mi bármely móddal is bément a constitutivumba, és dicáztatott is, el 
lehet e azt a jobbágytol venni? — Ha a kerületi szerkeztetés oly értel
met foglal magában hogy, ha csak a paraszt nem tudja bé bizonyítani 
hogy e libera concessione dominii kapcsoltatott valamely irtvány a tel
kéhez, ámbár ő attól adót fizetett, s minden szolgálatokat teljesített, 
még is el lehet tőle venni; úgy ő ezen értelemben nem lehet, mert az 
csak depopulation vezetne. Ajánlja tehát a RRnek hogy a jobbágyra 
nézve kedvezőbb regnicolaris szerkeztetést fogadják el.

Ezen indítvány sokak által pártoltatván, kivált miután D eák óvást 
tett hogy az önkényen épült, s többnyire hibás dioalis öszeirás gátul ne 
szolgálhasson az irtás kiváltásának, és a redactiónak ezen szavai alatt 
seu quacunque alia ratione, az: hogy ha netalán dicalis conscriptioba 
ment az irtás, teljességgel ne értessék — a P e r s o n a l is  e részben az

e) Értelme: a jobbágyok irányában.
f )  Kimaradt megtérítése.

17 Annak eldöntésénél, hogy egy-egy megye hány nádori porta után fizes
sen adót.

18 „Si exstirpatura quaepiam e libera concessione dominii seu contractu 
mediante seu quacumque alia ratione sessionale constitutivum ingressa fuisset, 
adeo, ut indolem et nomenclationem suam amittendo iam constitutivi eiusdem 
partem efficeret.“ (Proiectum, 19. 1.)
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ország által is elfogadott 1826-iki resolutiora hivatkozólag19 a RRket meg
nyugtatván, — indítványa kevés ellenzéssel elfogadtatott. — De nagy 
ellenzésre akadt a MARCziBÁNYinak azon további indítványa, hogy a §. 
eleje, melly így szóll e libera concessione Dominii seu contractu me
diante, seu quacunque alia ratione s a t. igy módosíttassák: seu e libera 
concessione dominii seu contractu s a t. La M otte, S iskoyics és mások 
sokan erősen ellenkeztek, meg nem foghatván, hogy a földes úr akaratja 
ellen hogy lehet az ő tulajdon földjét telckbeli állománnyá változtatni? 
mi lesz az l-ő R 9-ik czimjéből? ök csak azért nem ellenzették a regni- 
coláris szerkeztetést, mivel az úri engedményt genusnak, a contractust 
pedig vagy quaecunque alia ratiót speciesének vették. — De a P erso
nalis hajlandó volt Trenchint pártolni mert meglehet regulatorius per
ben, az uraság megegyezése nélkül is, ítélet által telekbe számitatott az 
irtás, azt tehát depopulatio nélkül többé elvenni nem lehet. — Végre, 
igaz kis többséggel ugyan, de mégis elfogadtatott a M arczibányi indít
ványa, különben meg lévén már az usufructuatio is engedve, néha a 
tizedik kéznél lévő telekbe kötne bele a földesur, s a szegény jobbágy 
elveszítené pénzét propter non probatam concessionem,20

Julius 28-án Vasárnap. A Julius 31-ig történteket megírtuk.21 — 
Augusztus l-ő napján az Urb. 3-ik törvényczikkely első §-nak első 
pontja úgy változtattatott, hogy a postfundualitásba ment irtványokon 
kívül még azokat sem válthatja visza földes ur, mellyel originarie et 
unice in subsistentiam subditorum adattak, — ezek a végzésnek s a 
szerkeztetésnek szavai.

Augusztus 2-άη azon § 2-ik pontja t. i. az irtvány kiváltás módja 
a kerületi szerkeztetés szerint helybe hagyatott.

Augusztus 3-án azon § utolsó pontja az 1807-ki t[ör]vényre hivat
kozás kihagyásával megváltoztatott, s jövendőkre minden irtványra a 
földes ur Írott egyezése szükségesnek Ítéltetvén, ha ebbe nem tétet
nének bé a kiváltás feltételei, a kiváltás csak szabad alku utján fog 
megtörténhetni.22

19 1826. május 29-i leiratában az uralkodó biztosította a rendeket, hogy az 
országos összeírásba, mivel ennek célja megía’álni a helyes arányt az adónak 
az egyes törvényhatóságok közti felosztásához, az irtványokat és maradvány
földeket nem kell felvenni. („Exstirpaturae et terrae remanentiales ad classem 
postfundualium non transeuntes. . . ve ut ex indole sua variationi possessorii 
obnoxiae et ideo contributionis stabilem fundum haud constituentes. . .  conscrip
tionem hanc pro rectificatione portarum deservientem non ingrediantur.“) Az 
országgyűlés írásai, 601. s köv. 1.

29 A július 27-i, 71. országos ülés hivatalos jegyzőkönyvét 1. Jegyzőkönyv, 
II. k. 348. s köv. 1.

21 V. ö. 596. 1.
22 Az augusztus 1-i, 2-i és 3-i országos üléseket 1. a 67. szántban.
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66.

a)
1833 julius 29 
Országos ülés.

Tárgy: A z úrbéri II. te. 4. és 5. §-a: a jobbágyteleknek és tartozékainak 
elcserélése, felaprózása, elzálogosítása.

b)
1833 julius 30 
Országos ülés.

Tárgy: az úrbéri 11. te. 6. és 7. §-a: milyen módon cserélheti ej a földesúr 
a jobbágy telkét mással?

c)
1833 julius 31 
Országos ülés.

Tárgy: Az úrbéri II. te. 8. §-a: a zsellértelek nagysága.

a)
Julius 29-én (72-ik) országos ülés a K és Rendeknél.
Olvastatik az Úrbéri 2-ik t. ez. 4-ik §-ussa melly a kerületi végzés 

szerint ezeket rendelé: A jobbágy telki öszves állományoknak földes 
úri megegyezés nélkül közben jött elcserélései magokban semmi erejűek 
lévén, az l-ő t. ez. I l ik §-ban kiszabott módon felbontathatnak. — 
Egyes telki illetőségek elcserélése pedig jövendőre földes úri megegye
zéssel sem engedtetik meg, ugv a telek 1 2ji alóli eldarabolása osztály 
esetében is eltiltatik. A z eddig történt kisebb elosztások mind azáltal 
jelen állapotjokban hagyatván, minden ilyes helyeken a haszonvétel 
szabad adása vevése a mostani mennyiségben fog gyakoroltathatni.1

Az országos szerkeztetés abban különbözik, hogy a jobbágy telki 
állományoknak nyilvánosan kijelentett földes úri jóváhagyása nélküli 
felcserélése vagy elosztása, a mennyire eddig történt is, felbontathatik. 
Földes úri megegyezés mellet pedig csak V-i részig eshetik meg. — 
És igy ha *!* részen alól feldarabolt jobbágy teleknek haszonvétele áruba 
bocsájtatik, a vevő ne nyerhessen különben földes úri megegyezést, 
hanem ha ezen eladás által a jobbágy telki részeknek öszekapcsoltatása 
eszközöltetik

B rezovay: Miután a szabad adás vevés meg nem engedtetett, a 
cserére nézve szerfeletti megszoritás van a szerkeztetésben. Csere és 
eladás közt nincs különbség, s ha az eladásra nézve nincs a földes úr 
önkényére bízva, hogy jóváhagyását akármikor megtagadhassa, itt is 
hasonlót kell tenni, s a csere jóváhagyásának megtagadását az l-ő t. ez.
7-ik §-nak eseteire szorítani. — V itéz ellenben ugv vélekedik, hogy a 
szabad adás vevés száraz theoriájának sem a jobbágy, sem a földes ur 
sem a Status javát subordinálni nem lehet.

1 Iratok, I. k. 270. s köv. 1.
2 Modificationes, 5 !, Protectum, 19. 1.
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S i s k o v i c s : Három kérdést lát felforogni: 1. Szabad e az egész job
bágy telki állományt felcserélni? 2. Szabad e egyes appertinentiákat is 
cserélni? 3. Szabad e a telket, és meddig feldarabolni? — Az 1-őre nézve 
miután a szabad adás vevés már megengedtetett, ezt sem lehet meg
tagadni. A Statusra nézve mind egy, akár Pál, akár Péter birjon is vala
mely telket, csak teljesítse a hozzá kötött kötelességeket. — A 2-ik 
kérdést két részre osztja: midőn egy földes urnák két jobbágya kíván 
egymás között cserélni, ezt annyival is inkáb megengedtetni kívánja, 
mivel ebben az oly annyira kívánatos Commassationak, mellyet ő az 
egész országban mihamaréb végre hajtatni kívánt, surrogátumát tekinti. 
Ellenben compossessoratushati a kikerülhetetlen zavarok elhárítása 
tekintetéből kéntelenségnek látja megtiltani, hogy két külön ur job
bágyai egymás között részletes cseréket ne tehessenek. A szerkeztetés- 
ben említett felbonthatást pedig csupán az úrbéri rendbe szedés idejére 
szorítja, oly értelemben t. i. hogy a közben jött cserék, s felosztások 
a comassatiónak ne ártsanak. — A 3-ik kérdést illetőleg a felosztást 
1I* rész telekig földes úri jóváhagyás nélkül is, azonban az urnák meg
egyezésével 114 részen alól is megengedtetni kívánja. Ezen előterjesz
tése ellen később azon ellenvetés tétetvén, hogy 1U rész telken alól a 
jobbágy nem élhet, s azért a kisebb telkek eladására nézve az ösze- 
kapcsoltatás feltétele sürgettetvén, azt feleli: hogy az eddig történt 
felosztások köz értelemmel meghagyatni kívántainak; már pedig leg
inkább a sovány felső vidékeken nem V-i részre, de 1/ie> részre is fel 
vannak a telkek osztva, még is élnek a jobbágyok és igy mellőzvén 
a tulajdoni sajátságból, ά ϊ . eladás szabadságából, s a vevésbeli concur- 
rentiábol meríthető indító okokat, egyedül már csak a fent említett 
oknál fogva is a feldarabolást földes úri jóváhagyás mellet 1I* részen 
alól is megengedtetni kívánja.

Ezt S z e n t p á l y  azon igen egyszerű igazságnál fogva pártolja, hogy 
amelly koldus Ve rész vagy */ie rész telket bir, az még is kisebb koldus, 
mint a ki semmit sem bir.

B a l o g h : A Siskovics által tett felosztás szerint szóllván, az 1-őre 
nézve: midőn a szabad adás vevésről volt szó, a földes úri jóváhagyás 
megemlítését azon oknál fogva kérte kihagyatni, mivel a megtagad- 
hatás esetei, különösen ki vannak jelelve — de el nem fogadtatván 
észrevétele, miután az eladás és csere közt különbséget nem lát, a köve- 
teltség kívánja, a földes úri jóváhagyást oly móddal mint a szabad 
adás iránt elhatároztatott, itt is meghagyni. — De a 2-ik t. i. a dara
bonkénti csere eltiltására, soha reá nem áll; ellenkezik ez a comassatio 
idaeájával, a mi nem más mint közönséges csere, — ellenkezik a tulaj
donosság idaeájával, mert ha adni venni szabad, miért ne lenne szabad 
cserélni, a földes ur jóváhagyásával? De végre elösmértetnék ez által 
az adónak állandó íundusa is, mert ha még a földes ur megegyezése 
mellett sem szabad cserét tenni, csak azért nem szabad, mivel az adó 
fundusát evidentiában kell tartani. ■—- Végre V* részen alól felosztani 
váljon miért ne lehetne? talán mivel ezen alól sem az űri sem a köz
terheket nem viselheti? úgy de a zsellérnek ennyije sincs, még is visel
heti. i— Vagy mivel evidentiában kell az adózó értékeket tartani? de 
hiszen a zsellérnek semmije sincs, mégis evidentiában van. — Meg
említi végre, hogy az usufructuatio jóvoltának csorbítására már eddig 
megállapított 7 gátokhoz járul most ezen §-ban a 8-ik megszorítás.3

3 V. ö. 593. 1.
39  K o ssu th : O rszá g g y ű lé s i 'tu d ó sítá so k  I.
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B öthy szintén úgy vélekedett, hogy h a  ezen törvény igy megáll, 
a szabad adás vevés és a comassatio jótékonysága czélt soha sem ér. 
Mindkettőnek czélja a nemzeti szorgalom kifejlődése, már pedig a 
cserének még földes úri engedetem mellet is eltiltása ezzel homlok 
egyenest ellenkezik.

Ö tvös T amás, Szabó, A sztalos a cserére nézve különösen azon 
elvet vitatták, hogy a telekbeli haszongyümölcsözés mellett fel lévén 
tartva a földes iiri tulajdon, magából a proprietás képzetéből következik 
hogy a jobbágy, földes ura megegyezése nélkül telkére nézve sem 
cserét ne köthessen, sem más rendelkezést ne tehessen, ellenben tulaj
don azon proprietás képzetéből következik, hogy a földes úr megegye
zésével minden intézetet, s igy részletes cserét és apróbb darabokra 
való felosztást is tehessen.

M arczibányi szintén védelmezte ezen gondolkozást, a feldarabo
lásra nézve pedig úgy vélekedett, hogy mentői több ember bírja a tel
ket, annál inkább növekedik az ipar, a forgalom, ő tehát meggyőződése 
szerint határtalanul megengedné a felosztást, de utasítása következé
sében 1/a telekre voxol. Az azonban, hogy a mostanilag bírt kisebb 
mennyiségű telkeket csak azok vehessék meg, a kik már hasonló telket 
bírnak, el nem fogadhatja, mert ebben egy újabb nagyon terhes nemét 
látja a szabad adás vevés megszorításának.

D esöffy é s  m ások  szám osán  az eg ész  te lek b e li á llom án y  cseréjére  
n é z v e  a tö rv én y n ek  v isza h a tó  erőt adn i n em  akartak, s  jö v en d ő re  sem  
k íván tak  o ly  e lv e t  fe lá llítan i, h o g y  a fö ld es ur határta lan  ö n k én y  sz e 
rint m egtagad h assa  jó v á h a g y á sá t. —  D eák e z t az ok n ál fogva  is pártolá, 
m ivel a csere  idaeájáb an  n em  annyira  a fö ld  cseré lte tik , m in t a job b ágy  
v á ltoz ik .

C sapó é s  m ások  a cserére  n ézv e  a k erü leti, a d ism em b ratióra  n ézve  
p ed ig  az orszá g o s s z e r k e z te té s t  v o lta k  h a jla n d ó k  e lfogadn i.

P alóczy pedig ugv vélekedett, hogy nem csak a tiszta uradalmakra, 
de a compossesoratusokra is kell ügyelni, ezekben pedig az adózó fun- 
dusnak a nemesi értékkel öszezavarására alig lehetne más oly tágas ka
put nyitni, mint a részletes cserék megengedése. Már pedig teljesen 
meg van győződve, hogy a Statust nem kevésbé mint a földes urat ér
dekli, hogy az adózó fundus evidentiában tartassák. K ölcsey ezen evi- 
dentiát az inprothocollatiók által feltarthatónak és szükségeskép fel is 
tartandónak ítéli.

H ertei.endy  arra fig y e lm e z te t, h o g y  ha az ed d ig i cserék  m in d en  k i
v é te l nélkül fe lb o n th a tó k  le szn ek , eb b ő l ezern y i zavar, s a b irtoknak  
ö rö k ö s  b izon ta lan sága  k ö v e tk ez ik , le h e t h o g y  az ily  e s  cserék re  m ár re
gu la tio  is épü lt, leh e t h o g y  20-ik  k é z e n  is  a b irtok , k íván ja  tehát, h ogy  
a zo n  cserék , m e llv ek  v a g y  regu la tio  u tján , v a g y  a fö ld es  úr tu d táva l de 
e llen k ezése  n élk ü l tö r tén tek , sér te tlen  m aradjanak.

A fö ld es  úri jóvá h a g y á sra  n ézv e  m aga az E lölülő is  m eg  va llo tta , 
h o g y  ha ezen  jó v á h a g y á s  n em  ér te t ik  az l - ő  t. ez. 7-ik §-ban fog la lt kor
lá to k  k ö zö tt , a  tö r v é n y  ki fo g  já tsza tn i, m ert e la d á s  czim  alatt fognak  
a cserék  történ n i.

A fentebbi előterjesztések szerint 3 felé ágazván a vélemények, a 
P ersonalis többség szerinti végzésnek jelenté az országos szerkeztetést 
— az 1U résznél kisebb telkek eladása felől tett intézet elébe a kerületi
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szerkeztetésből azon szavak tétetvén, hogy az eddig történt felosztások 
mostani állapotjokban meg hagyatnak.*

Balogh: H a  ig y  m eg y ü n k  a ta n ácsk ozásb an , te r m é sz e t  szer in t m in 
dég a redactio  fog  g y ő zn i —  három  fe le  m en tek  a sza v a to lá so k , s  ha 
ezek  k ü lön  v é te tn e k , a le sz  b e lő le , h o g y  18 m e g y e  fog tö rv én y t szab n i, 
h o lo tt  a tö rv én y  h o zá s alap  e lv e  szer in t erre ab so lu ta  p luralitas k ív á n 
tatik , a m i 26 m eg y éb ő l áll.

P ersonalis megjegyzi, hogy itt meg volt az absoluta pluralitas — a 
kérdések igen egyszerűzve valának t. i. kell e egész telek felcserélésére 
földes úri engedelem? Szabad e egyes darab földeket engedelem mellet 
is fölcserélni? és megengedtetik e a telkeket H részen alól felosztani? 
Ezen egyszerűzött kérdésekre a töbség nyilván az országos szerkezte- 
tésre nyilatkozott.

D eák: Nem szóll a mostani végzésről, de jövendőre nézve kéri a 
RRket, oly módját szabják ki a tanácskozásoknak, hogy ha több felé 
oszlanak a vélemények, a kisebb számban maradott felekezet voxát 
egyik vagy másik erősebb részhez adhassa.

P e r s o n a l i s : Abban senkit sem lehet korlátozni, hogy magát mikép 
nyilatkoztassa és hogyan voxoljon, Mert nem csak hogy senkit kénsze- 
riteni nem lehet, hogy magát igy vagy amúgy jelentse ki, ugv még csak 
arra sem lehet kénszeriteni, hogy szólljon, ha nem akar. A tanácskozá
sok folyamatja alatt kinek kinek szabadságában áll szóllani a hányszor 
akar, s voxát a körülményekhez képest meg változtatni, — mindég ki- 
hallgattatik, de nem kényszeritethetik.

Somsich: Itt is, va lam in t a k erü leti ü lések b en  g y a k o ro lta to tt , k í
vánja: a ta n á csk o zá st a  v o tisa tió to l el vá la sztan i.

A P ersonalis bizonyosokká teszi a RRket, hogy a törvényes szokás 
fog mindenkor uralkodni, a RR élni fognak szabadságukkal, s őtet is 
tulajdon helyzetére nézve a törvényes szokástol semmi indítvány sem 
fogja elmozdítani,

V ágiiy: Ha Bars megyének nagy érdemű követe 26 megyéből álló 
absolut többséget a Vármegyékre értette, nincs mit szolljon, de ha 
úgy értette, hogy a RR táblájának többségét 26 megye teszi, ennek 
ellene mond.

P ersonalis: Ha nem a többség szerint jelenteném ki a végzést, ki
nek kinek szabadságában áll ellenvetést tenni, — eddig nem volt pa
naszra ok, ezentúl sem lesz. Minden követ kihallgattatik, s a végzés csak 
akkor jelentetik ki, midőn többé senki sem akar szóllani.

B alogh: Hogy értettem a 26 megyének absoluta pluralitását, azt 
Sopron városának érdemes követje eddigi nem illiberális nyilatkozá
saimból megérthette, ha csak azokat mind félre magyarázni nem akarja, 
Igen sajnálom, hogy épen én irántam tesznek észrevételt a nemes váro
sok. Hogy a vélemények három fele oszlottak, tagadni nem lehet s én 
újabban kérem, gondoskodjanak a RR, hogy csak az asolutus többség 
végezzen, a mi a Vármegyékre nézve (mert csak ezekről szóllottam) 
26 megye.

C sapó : Szintén kér felügyelteim, hogy nem egy vagy más fractio 
hanem csak az absolutus többség határozzam

P ersonalis: A k i szó llan i nem  akar azt csak  ugyan  n em  leh e t k én 
szer iten i.

4 Az elfogadott szöveget 1. Jegyzőkönyv, II. k. 392. 1.
39*
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S iskovics: Minden követ meg tudja ítélni, mikor esett el indítványa, 
mikor tartozik magát újabban kijelenteni, ö  ugyan azon egy tárgyban 
hatszor is meg fogja a voxát változtatni, ha hogy azt a kifejlődő körül
mények szerint kötelességének ösmérendi. De valamint megszorítást, 
úgy kénszeritést sem fogad el.

Mellőztetvén ezen vitatások, a napi rend folytában olvastatott az 
Urbárium 2-ik czikelyének következett 5-ik §-ussa, melly a kerületi szer- 
keztetés szerint azt rendeli: hogy amennyiben a telekbeli illetőségekre 
nézve kamat fejében zálogosítások, valóságos lekötések vagy ideigleni 
cserék jöttek volna közben, ha ezek az uraság megegyezésével keletkez
tek, a földes úr a jobbágyot viszaváltásra szoríthatja, addig pedig az 
úrbéri tartozásokat az akkori haszonvevőtől kívánhatja. Ha pedig a föl
des ur jóváhagyása nélkül, vagy ellenére történtek azok (citra vel contra 
dominalem assensum intervenissent) a földes urnák ezen felül a vevő 
ellen a zálogi summa elvesztésére keresete leendő

Az országos szerkeztetés annyiban különbözött, hogy ezen szavak 
„kamat fejében“ „valóságos lekötések vagy ideigleni“ t. i. cserék, benne 
nem foglaltattak s csak így állott: amennyiben a telekbeli illetőségekre 
nézve zálogosítások, vagy cserék jöttek volna közben s a t.e — Ezen 
§-usra nézve több rendbeli indítványok tétettek:

A Bánátusi 3 vármegyék részéről G yertyánfy, D essew ffy , M arko- 
vits azt sürgették, hogy miután nem elnézésből hanem a Bánátusi urbá
rium egyenes rendeléséből, valamint a csere, úgy különösen Temesben 
és Torontálban a zálogitás is divatban volt, ezen szokás reájok nézve 
jövendőre is feltartassék, vagy legalább a törvénynek visza ható erő a 
múltra ne adassék. —- A Bánátusiak ezen indítványa azonban el nem 
fogadtatván, még inkább el nem fogadtatott CziNDERYnek vélekedése, 
a ki azt kívánta, hogy miután a telek haszonvétele immár a jobbágynak 
törvény szerinti tulajdona, a tulajdon értelem pedig magában foglalja, 
hogy azzal kiki szabadon élhet, valamint az eladás megengedtetett, úgy 
az elzálogosítás is az egész országban megengedtessék. — Ez mind az 
l-ő t. ez. 12-ik (most 11-ik) §-ban tett rendelésnél, mind a Kocsr H or- 
vÁTiinak azon észrevételénél fogva, hogy nincs alkalmasb mód a job
bágy üstökét uzsorásoknak adni kezébe, mint az elzálogitás, kevés támo
gatóra talált. — Többen védették ugyancsak Somogy és T orontái. 
V[árme]gyéknek azon véleményét, hogy a Summa elvesztésének bünte
tése, mellyet B alogh általánosan is szerfelettinek és a bűnnel arányban 
nem lévőnek tartott, a múltra hátrahatólag ki ne terjesztessék, mivel 
eddig a zálogitás törvény által tilalmas nem volt. >— Ezen vélemény ellen 
a P ersonalis hivatkozott a Theresianum urbariomra,5 * 7 melly az 1791 :35. 
t. ez. által ideiglenes törvény erejére emeltetett, s melly az elzálogosí
tást világosan eltiltja. — Somsich ugyan azt felelte, hogy ezt szoros tör
vénynek venni csak azért sem lehet, mivel azt a szokás egyhelyütt tágan, 
máshelyütt szűkebben, úgy azonban ritka helyüt, vagy sehol sem magya
rázta, hogy a summa elvesztésével büntetetett volna a zálogba adás; 
vannak is esetek, midőn a jobbágy marha dög, vagy más szerencsétlen
ség miatt tönkre lett volna, ha hogy zálogba adott földjére egynéhány 
ftot nem kap. — Reaplicáltassék a föld, de a Summát a vevő el ne ve
szítse. — Ezen kérdésre nézve még az is közben jött, hogy kit illet s

5 Iraiok, I. k. 271. 1.
8 Proiecium, 19. I.
7 Az 1767. január 23-i úrbéri rendelet.
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kit terhel a Summa elvesztésének büntetése? A vevő ellen nincs külön 
keresetnek helye, mert ő már elvesztette summáját, midőn a földet fize
tés nélkül tőlle elvették, s bár igaz lenne is AszTALOsnak azon mondása, 
hogy a másét tudva egy harmadiktól meg venni annyi, mint lopás, a 
tolvaj pedig megérdemli a büntetést, méltán lehet kérdezni, kit lehet 
inkább tolvajnak nevezni, azt e a ki más jószágát eladta, vagy azt a ki 
megvette? Deák úgy vélekedett, hogy az eladó minden esetre szintén 
bűnös, s hahogy ő nem csak nem büntettetik, de még földjének ingyen 
való viszakapásával jutalmaztatik, ösztönt kap mindent elkövetni, hogy 
zálogba adhassa földeit, előre számolván, hogy földes urának béfolyá- 
sával ingyen visza kapja. — Azért is Somsich, B alogh és mások sokan 
s a lv o  r e g r e s s u  a d  v e n d i lo r e m  kívánták a summa elvesztésének bünte
tését8 és pedig csak jövendőre értetni. Ezt azonban a többség el nem 
fogadta, sőt még C sapó indítványát is félre vetette, a ki azt sürgette, 
hogy különbség tétessék azok közt, a kik c it r a , és azok közt, a kik 
c o n tr a  assensum dominalem vettek zálogba jobbágy földeket, minthogy 
ezen· két vétség nem egy fokon áll.

A P ehsonalis ugyan is azt felelte, hogy el lévén az Urbárium által 
a zálogitás tiltva, minden cselekedet mala fidest foglal magában, s en
nek terhe alól csak az menekedhet, a ki világos engedelmet tud bizo
nyítani.

La M otte nincs meg elégedve a szerkeztetésnek azon rendelésével, 
hogy a jobbágyot viszaváltásra szoríthatja a földes ur. — Hát ha tehet
sége nincs, váljon ezért a földes ur tulajdonát egy harmadik bitan
golja e? ez nem lehet, kell tehát hatalmat adni a földes urnák, hogy azt 
ön hatalmával visza vehesse.

B öthy: Midőn a földes ur megegyezése hozájárultával valamely 
jobbágyi földet biró zálogos teljesíti kötelességeit, az úrnak panaszra 
nincs oka, — ellenben ha hogy a jobbágyot vagy ön java nem ösztönzi 
a visza váltásra, vagy tehetsége nincs, váljon minő eszközökhöz fog 
nyúlni a földes ur, hogy visza váltásra szorítja?

"Balogh  azt tartja, ha szorítani akarja a földes úr, adjon pénzt is a 
kiváltásra — annyival inkáb, mivel megegyezni az elzálogosításba, s még 
is kiváltásra kénszeriteni, ősze nem fér.

A sztalos panaszosan terjesztő elő, megyéjében ezen  viszaélés 
mennyire elhatalmazott, mint hozott a V[ár]megyc Statútumot, a Hely
tartó tanács azonban azt mikép módosította, s ez által megyéjének sére
lem előterjesztésre nyújtott okot, melly az urbarialis munkálatra utasi
tatván,9 ezen § létesítésére szolgáltatott alkalmat, kívánván a via facti 
visza vehetés hatalmát törvénybe tenni.

8 Vagyis: a vevő viszontkeresetet támaszthat az eladóval szemben. — Deák 
felszólalása kellőleg megmagyarázzá az ügyet: „Úgy tekinti a dolgot mint más 
törvénytelen el adásokban p. o. közös jószág el idegenitésébe, ezen esetekben is 
vissza kapja a vevő a vett jószágon fekvő summát, kapja tehát vissza itt is és 
tevődjön be a ,salvo regressu‘ vagy ha ez nem tettzene és a kérdéses summa bír
ságnak tekintetődne, akkor menjen a köz fundusba vagy a Mélység cassájába“. 
(Jegyzőkönyv, II. k. 390. 1.)

* Máramaros ttlegye statútumát, amely szerint a földesül Önhatalmúlag és 
az invesztált ősszel megtérítése nélkül visszaveheti a „rosszhilíemű“ vásárlótól 
jobbágyának az ő megkérdezése nélkül eladott földjét, a hetytftrtótanács 1824. 
július 27-i rendeletével úgy módosította, hogy a Visszaszerzés diák a megye köz- 
benjöttével lehetséges, az invesztíció felől pedig ez úriszéknek kell döntenie a 
megyei ügyész közbenjöttével· A határozatot a tfiégye az 1825/7-1 országgyűlésen.
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Palóczy sz in tén  a z t sü rg ette  h o g y  az ur m aga hata lm áva l é lh essen , 
—  M arczibányi e llen b en  a fö ld es  urat m aga dolgában  b írónak  sem m i 
ese tb en  sem  akarta m eg szen v ed n i.

M ind  ezen  v ita tá so k  azon b an  m e llő z te tv é n  s  a töb b ség  a szerk ezte- 
té s  jóváh agyására  n y ila tk o zv á n , P alóczy a k am atok  fe jéb en  történ ő  le 
k ö té sek  m eg em líté sé t a t[ör] v én y b ő l k ih agya tn i kéré, m ive l e zen  m ó d 
n ak  m ég  csak  le h e tő sé g é t  sem  k íván n á  tö r v é n y  á lta l e lfogad tatn i.

H ertelendy p ed ig  fig y e lm e z te té  az  R R k et, h o g y  a cserére n ézv e  
e llen k ezésb en  van az orszá g o s sz e r k e z te té s  az e lőbb i §-ussal, m e ly b en  
m in d en  csere, m e lly h ez  fö ld es  úri jó v á  h a g y á s n em  járu lt, fe lb on th a tón ak  
ren d eltetik , a m ib ő l te rm észe te sen  k ö v e tk ez ik , h o g y  ha hozá  járu lt a 
fö ld es úri en ged elem , fel n em  b o n th a tó . —  E zen  é szrev éte lek n é l fogva  
az országos sz e r k e z te té s  v á lt  u gyan  v é g z é ssé  d e  a csere  irán ti e llen k ezés  
k ik erü lése  tek in te téb ő l a csere  e lő t t  e zen  sz ó  „ideiglenes“ a kerü leti 
sze r k e z te té sb ő l m eg h a g y a to tt.

b)
Julius 30-án a KK és RR 73-ik országos ülésében olvastatott az Úr

béri 2-ik t. ez. 6. §-ussa, melly azt rendeli: hogy az állomány a fél és 
negyed telekre nézve, kivévén Temes, Torontál és Krassó Megyéket, 
hol az egész, fél negyed és nyolezad telekben is lévő különbség a tar
tozások különbsége által egyenlittetik ki, az ország egyéb részeiben min
denkor egyenes arányban értetik.10

Ezen szakasz minden vitatás és változtatás nélkül helyben ha
gyatott.

7-ik §. Ha a földes úr szüksége vagy könnyebsége (commoditása) 
úgy kívánván belső vagy külső telki tartozmányokát akarna annyit érő
vel felcserélni, ez az l-ő törvény 7-ik §. leirtt mód szerint szabadságában 
fog állani.

Az országos szerkeztetésben az l-ő t. ez. 7-ik §-ra való hivatkozás 
helyett az volt téve, hogy „dato aequiválente* a törvényes bizonyság és 
tiszti ügyész béfolyásával cserét tenni hatalmában lesz ugyan a földes 
urnák, hanem úgy, hogy a jobbágy épületjeire és industrialis javításira 
nézve teljes kárpótlást kapjon.11

Ezen szakaszra nézve két kérdésre oszlott a vitatás: 1. Kell e az 
urnák hatalmat adni, hogy cserére kénszerithesse a jobbágyot? 2. Mi 
módon? Az elsőre nézve

B orsiczky: Commoditas tekintetéből nem akar hatalmat adni az úr
nak, hogy jobbágyát cserére kénszerithesse, ez csak balmagyiarázatra, 
s a jobbágy kínzására ad alkalmat, és oly széles köpönyeg, melly alatt 
mindég kikergethetné a «zegény jobbágyot. —  V ásárhelyi azt kívánja, 
hogy kénszeritett cserének helye ne legyen. —  P échy pedig csak regu
latio alkalmával megengedtetni, úgy hogy annak végrehajtásával a job
bágynak birtoka örökre biztos lábon maradjon. — Kocsi H orváth a

hivatkozva a Hármaskönyv, I. 68, és III. 22. 2. §-ra, valamint az urbárium V. 
fejezete 6. pontjára, mint sérelmet terjesztette elő (Az országgyűlés Írásai, 
1162. s köv. 1.

10 halok, I. k. 271. 1.
11 Modificationes, 5. 1.
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Trenchin indítványát12 elfogadni, különben antidotumnak oda tenni, hogy 
az aequ iva lens quan titas, qualitas, u tilita s, conpareitas, és co m m o d ita s  
tekintetéből eszközöltessék, —  K r i c s k e  pedig azt állitván, hogy lehet
nek oly dolgok, mellyektől semmi áron, semmi aequivalensért sem kíván 
az ember megválni, a co m m o d itá s t  szintén kihagyni, a necessitá s  eseteit 
pedig szabályosan meghatároztatni kívánták.

Ée n c sik : Ezen indítványok ellenkeznek a sajátság képzetével és 
károsok is lennének a jobbágynak, mert meg lehet, hogy az úr csak 
cserék által akarja per nélkül a commassatiót eszközölni.

Gr. La M o tte: A p re tiu m  a ffe c tio n is t  nagyon tiszteli, de csak a 
tulajdonosnál, s mivel a földes ur a tulajdonos, a jobbágy pretium affec- 
tionissát nem becsülheti annyira mint az l-ő P. 9-ik czimjét.

B öthy: A földes ur legkisebb sérelme nélkül kimaradhat egészein ezen 
§. A földes úr proprietása oly annyira világos, hogy annak újabb meg- 
ösmérése miatt ily kártékony törvényt hozni épen szükségtelen; kiált 
a mellett minden szó, kiált a 40 : 1-ae s ha még ezen §-ust is meghagy
juk, rosszabb lesz a jobbágy állapotja, mint volt a régi törvények sze
rint. A 40: 1-ae csak a legutolsó szükség esetében engedi meg a ki- 
becsültetést, ez már kényelemről szóll, ennek pedig határa nincs. Csere 
csak két félnek szabad egyezésén épülhet, a szabad egyezés szerinti 
cserére nem szükség törvény által engedelmet adni, a kénszerités pedig 
kizárja a cserét, s csak azt mutatja, hogy nem akarok aequivalenst adni. 
Hogy pretium affectionis az én keblemben azért, mivel jobbágy vagyok, 
nem lakozhat, tagadom. .Lehet udvaromon egy fa, mellyet senki sem 
képes megfizetni, az emberi kebelnek ezen gyengéded érzése bizonyai 
nem derogál a földes úri jusoknak.

B alogh: Nem azért nem vagyok Trenchin indítványát elfogadni haj
landó, mintha nem akarnám a co m m o d itá s t  kihagyni, hanem azért mivel 
a n ecessitá st is ki akarom hagyni. 8 megszorítását számláltam már el az 
usufructuationak, ezen törvény lenne a 9-ik és legterhesebb, mert az ur 
kényelmének az usufructuatio elve, a jobbágy java biztosága feláldoz
ta tok .

N agy (Buda városa): Csere csak két szabad ember közt lehet, ezen 
törvény szerint a jobbágy nem lehet szabad ember, nem cserélni fog, 
hanem kéntelen lesz vagyonától megválni. — Ez túl megy még a régi 
törvények értelmén is, igy a 40 : 1-ae csak szükség eseteiről szóll, igy a 
30 :3. 8-ik §-ban a kibecslés alól kiveszi a szőllőket,13 s miért? nehogy a 
már akkor csírázó ipar, mellv a kertekben és szőllőkben legszembe
tűnőbben mutatkozik, elfojtassék. — Ha a földes úri commoditás 
annyira megy, hogy bár valamely csergedező patakon a tímárnak, szap
panosnak, papiros molnárnak 10, 20 ezer forintos épületje van is, ezt el 
lehet venni, hogy angol kertet formálhasson a földes ur, ez bizonnyal 
nem jótékony intézet — mint Balogh.

V ághy: Nem csak az úri jusok feltartása, hanem egy magasb czél, 
a nemzeti ipar előmozdítása is szükség hogy a RR tanácskozásait 
vezesse.

S iskovics: Igaz n em  eg y ed ü li ö sv é n y  az úri ju s é s  tu la jd on  fe lta r
tása , de azon  e m líte tt  m agas czél sem  leh e t annyira  vezérünk , h o g y  az 
igaznak  a tu la jd on  sér th e te tlen ség é t alája  vessü k . A m in t teh á t a

12 Borsiczky.
13 A  Hármaskönyv idézett cikke szerint a földesúr a földeket, réteket és 

malmokat közbecsüjök, a szőlőket pedig igaz értekük szerint válthatja magához.
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tulajdon szentsége tekintetéből a szerkeztetéshez állok, úgy azt, 
hogy regulatio után is felmaradjon a kénszeritő csere szabadsága, 
küldőim szándékával s a birtok biztoságával ősze egyeztetni nem 
tudom.

La M o tte: Ha az ipar előmozdítása ily magas czél, nem kíván
hatja e a Status, hogy mint földes úr is ipart gyakorolhassak? s ha nem 
gyakorolhatok, mert nem cserélhetek, nincs kára a Statusnak? ellenben 
van e kára a jobbágynak ha aequivalenst kap?

N agy P á l : Ha van e kára a jobbágynak? ezt legjobban meg tudjuk 
ítélni, ha magunkat azon helyzetbe teszük, hogy vagyonúnkat valaki 
kénszerítőJeg elcseréli. Nincs súlyosabb átok egy nemzeten, mint a bir
tok bizonytalansága. Nagy következést! dolog ez, ha örökkön örökre 
minden megszorítás nélkül a bizontalanság princípiuma divatozni fog. 
Egyébiránt is a regulatio által magában megtörténik a csere általános 
commoditás szerint, ha pedig egyszer regulázva, s kinek kinek iparja 
ezen alapulva lesz, a földes ur kényelme miatt megint ősze zavarni min
dent, annyit tesz, mint megtagadni azon princípiumot hogy a megálla
pítandó törvény szabályai szerint végrehajtandó regulatio változhatat- 
lan legyen. Ilyen feltételek mellett az usufructuatio valóban csalás és 
nevetség.

K ölcsey: Két elválhatatlan kapcsolatu tekintet van előttem: állandó 
urbarialis birtok és evidentia. Ha az úr proprietásának képzetét az ön
kény mezején mindég tovább terjesszük, sem állandóság, sem evidentia 
nem lesz. Szükség tehát ügyelni, hogy az ur proprietása az urbariomi 
állapotot ne sértse, és ügyeltek is a RR eleitől fogva. így az usufructuatio 
tárgyában az úr eítiltatott a jobbágy telek vételétől, a csere tárgyában 
tehát nem adhatunk oly proprietást, mellyet amott megtagadtunk és 
pedig megtagadtunk azért, mivel nem ereszkedvén azon kérdés vitatá
sába, van e contributionalis fundus, vagy nincs, az csak ugyan kezdet 
óta vezér elv volt, hogy a nemesi birtok az urbarialissal ősze ne zavar
tassák.

Az Előlülő királyi Személynök nem lát önkényt, mert ez csak akkor 
lehetne, ha a jobbágynak kára következnék, a mit el kell távoztatni, 
egyszersmind oly módokról is kell gondoskodni, hogy az adó fundusa 
csorbát ne szenvedjen. A birtok változhatlansága pedig már a 4-ik 
§-ban, ahol a jobbágyoknak egymás közti cseréje megengedtetett, el 
van döntve.

Lonovic.s : Én n em  n e v e z h e te m  a zt cserén ek , a h o l az eg y ik  rész sz a 
bad, a m ásik  k ö te le s , —  m in th o g y  ped ig  ezen  §. az usu fru ctu atio  jó  v o l
tá t sem m iv é  te sz i, a jo b b á g y  ip arján ak  v éres  v e r e jté k e s  gyü m ölcsét 
b izon ta lan ságra  h e ly h ez i, k ih agyására  v o x o lo k .

B orsiczky: Valóban nem cserének, de erőszakos foglalásnak kellene 
nevezni. Fő ellenvetés, hogy a proprietás az űré — igaz — de hát a job
bágy mi? — legalább is árendás, — a jobbágyi birtokot örökös arendá- 
nak csak ugyan mindenki elösmeri. Már kérdem szabad e azt, amit aren- 
dába adtunk, kényünk szerint cserélgetni, s az árendástól elvenni? 
Bizonnyal nem, — no tehát a jobbágy sem olyan ember, hogy azt ki ki 
űzhesse, kergethesse.

P ersonalis: Csak azon egy észrevételem van hogy ha az arendalis 
kötésben a csere felhagyása kiköttetik, akkor nincs panaszra ok.

B orsiczky: Igen, ha az 1715 :8. czikely alkotása alkalmával tettük 
volna ezen feltételt, de nem most.
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A többség mind azon által oda voxolt hogy a csere szabadsága fel
maradjon, — de egyszersmind PAi.óczynak azon észrevételét helyesnek 
Ítélvén hogy természetben kell az aequivalensnek kiadatni, a Persona- 
lisnak a fentebbi nyilatkozásokhoz alkalmazott indítványát egy részről 
a jobbágynak tökéletes kármentése, más részről az önkény kizárása 
tekintetéből tett némely módosításokkal elfogadván, oda is ügyelve 
hogy a földes uri jurisdictio kérdése ne praeoccupáltassék, a szerkezte- 
tés igy állapíttatott meg: „§. 7. Ha a földes ur szüksége, vagy könyebb- 
sége úgy kívánván, belső vagy külső tartozmányokat akarna annyit érő
vel felcserélni, ez neki a törvényes bizonyság és tiszti ügyész hozájárul- 
tával szabad legyen, de oly móddal, hogy a jobbágy mind a telkekre 
nézve, mellyek csak magok természetökben ugyan annyi mennyiségben 
minémüségben, tekintvén egyszersmind a jobbágy könnyebségét, (com- 
moditását) adathatnak, mind pedig az épületekre s javításokra nézve 
tökéletesen kielégitessék és minden esetre a dolog végrehajtás előtt, a 
megye törvényszékének megbirálása végett felterjesztessék.“1*

c)
Julius 31-én a KK és RR 74-ik országos ülésében az úrbéri 2-ik t. ez.

8-ik vagy is utolsó §-ussa került tanácskozás alá. Ez a zselléri állományt 
csupán a ház építésre szükséges térre határozván, ha valamit ezen felül 
bírna a zsellér, az attól járandó kötelezések iránt megengedi a földes 
urnák, hogy vagy alkura lépjen, vagy ötét arra nézve aránylag értetendő 
jobbágyi állapotba tegye15

A P e r s o n a l is  figyelmezteté a rendeket, hogy minél kivánatosb a 
nemzeti ipar, és szorgalom előmozdítása, annál nagyobb tekintetet érde
mel a jobbágyi állapot. Roszabbá tenni legalább bizonnyal nem akarják 
a RR. Már pedig alig lehet kivált az alsó vidékről hinni hogy minden 
zsellérnek házán kívül egy kis kertecskéje is ne legyen, ettől külön nem 
szolgált, hanem szolgált mind ősze 18 napot. Ha most a ház építésre 
szükséges téren kivüi lévő fundusátol annyit tartozand szolgálni, mennyit 
a földes ur akar, terhesebb lesz állapotja mint eddig volt, terhesebb 
lesz mint a jobbágyé. Javalja tehát, hogy a zselléri állomány bizonyos 
□ ölekre határoztassék ahol ezt a körülmény megengedi, ahol nem lehet, 
maradjon a mint van.

Minnyájan elösmerték a RR, hogy a zsellér állapotja figyelmet ér
demel s hogy az nagyon terhes, mert csupán ház helyétől 18 napot tar
tozik dolgozni, holott az Ve jobbágy kinek még is csak földje rétje, 
kertje is van csak 13 napot dolgozik, s  B öthy úgy vélekedett, hogy ha 
*18 holdnyi állomány adatik a jobbágynak, az ur nem teheti jobb helyre 
capitálisát, mert egy egész hold föld 8 forint és 144 munkás nap jöve
delmet hozand, a mennyit bizonnyal Hollandiában sem hoz be. i— Az 
ajánlások 50 Π öl — és 800 □ öl közt forogtak — 50 □ ölet akart adni 
NógTád, Gömör, 800 □ ölet Csanád, Arad, Torontál, Temes, Békés. — 
A többség 150 □ ölet fogadott el, mint minimumot, értvén ezt oly jö
vendő esetekre, ha valaki uj zsellér telket akarna álitani, t— múltra 
nézve a Status quis meghagyatván úgy, hogy azon zsellér állományok, 
mellyek már az urbarialis tabellába bémentek, (mert csak ezekről, s nem

14 A július 30-i, 73. országos ülés hivatalos jegvzőkönyvét 1. Jegyzőkönyv, 
II. k. 392. s köv. 1.

lr' Iratok, I. k. 271. s köv. 1.
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a curialis zsellérekről van szó) jelen állapotokban meghagyatnak, mely 
állapot jövendő úrbéri rendbeszedés alkalmával is sinór mértéknek fog 
szolgálni. A 150 □ ölet haladó zsellért állomány járandóságára nézve 
megerősített a szerkeztetés határozata.18

Augustus 3-áig a történteket megírtuk.16 17 18 4-én vasárnapi szünet. 
Augusztus 5-én az urbarialis bor mérés tárgyában, itt ott heves ellenzés 
mellett a kerületi szerkeztetés jóvá hagyatott.

Augustus 6-án az égetett italoknak készítése, melly a kerületi vég
zés szerint csak bőrből, borseprőből, törkölyből és gyümölcsből volt 
a jobbágynak megengedve, most gabonából és mindennemű ter- 
mesztményekből is megengedtetett. — Ellenben Augusztus 7-én a legelőt 
tárgyazta §. l-ő pontja a Personalis indítványára megszorittatott, úgy 
hogy nem egyes jobbágynak, a mint a kerületi szerkeztetés rendelé, ha
nem egyedül a jobbágyok nagyobb részének kívánságára kell az elkülo- 
nözésnek megtörténni. — A 2-ik pont, melly ezen elkülönözés elvének, 
ahol lehet nem csak a gyepre, de más földekre is kiterjesztését tár- 
gyazza, a kerületi szerkeztetés szerint jóvá hagyatott.18

67.

1833 au gusztus 1, 2, 3 
Országos ülések.

Tárgy: A z Urbárium III. cikkelyének 1. § a: az irtások hovatartozásának
kérdése.

Augustus l-ő napján a KK és RR 75-ik országos ülésében: követke
zett az Urbariom III-ik t czikelye.

„Azokra nézve, mellyek a telek haszonvételén felül a jobbágyok 
hasznai közzé tartoznak, a következők határoztatnak: l-ö §. A telek 
utánni állományba bé nem számított minden irtásokat, a jobbágyok 
addig, mig azok maga módja szerint visza nem vétetnek, föld vagy 
haszonbér fizetés mellett a földes úrral köterídő szabad egyezés szerint 
fogják használni; mihelyt pedig azok visza váltatnak, nyomban az ura
ság szabad rendelkezése alá jutnak.“1 íg y  sz ó llo tt  a szerk ezte tés  javallata .

E zen  n e v e z e te s  k érd és fe le tti v ita tá sn a k , m elly , a m in t N a g y  P á l  
á llitá , a jo b b á g y sá g  k ez é n é l lév ő  b irtok n ak  Vs részé t tárgyazza, k é t  része  
vo lt: 1. m it k ell ér ten i a te lek b e li á llom ányba b észá m ito tt  irtás („ ex stir 
paturae p ostfu n d u a lita tem  in g ressa e“) a la tt?  2. van  e  m ég  ezen  kívül 
az ir to v á n y n a k  o ly  n em e, m e lly e t  a fö ld es  úr a jo b b á g y o k tó l e] nem  
v eh e t?

A z  1-sőt La M otte úgy  m agyarázta , h o g y  p ostfu n d u a litá s csak  az, 
a m itő l a ren d es urbarialis a d ózások  járnak . C / indery p ostíu n d u alitás-  
nak n ev ez  m in d en  k ü lső  á llom án yt (ex tra v illa n u m o t) m ellyet job b ágy , 
vagy  zse llér  az uraság álta l sz e d e t t  b iz o n y o s  ad ózás m e lle tt  bir é s  m elly

16 A július 31-i, 74. országos ülés hivatalos jegyzőkönyvét, amely részletező 
felszólalásokat örökített meg a „legszámosabb, legszegényebb és legiparkodóbb 
nép osztály“ helyzetéről, \. jegyzőkönyv, II. k. 404. s köv. 1.

17 V . ö. 607. 1.
18 Olv. részletesebben a 69. számnál.
1 Iratok, I. k. 272. 1. — Megegyez az eredeti bizottsági javaslattal: Proiectum,

20 . 1.
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dicalis összeírás alá megven, és adófizetés alá tartozik. — C t.avzál 
a dicatiot ösmértető jelöl nem veszi, de igen is a portalis ősze írást 
és postfundualitásnak csak azt nevezi, ami, vagy úrbéri rendbeszedés 
utján telekbeli állományba foglaltatott, vagy a mitől szokott urbariális 
járandóságok vétettek; nem postfundualitás pedig csak azon irtás, 
mellyet az ur reclamált, vagy amellytől különös terragium vétetett. — 
Plathy a postfundualitásra mulhatatlam.il megkívánja a földes ur meg
egyezését, Justh csak azt nevezi postfundualitásnak, a mi a telekbei; 
állománynak (constitutivum sessionale) részét teszi. — A Personalis 
végre postfundualitásnak azt nevezi, a minek birtoka nem változó, 
hanem az urbarialis tabellába akár mint irtás, akár mint telekbeli állo
mány be íratott és portalis ősze írás alá jött. Eként veszi azt az 1825/7. 
elrendelt országos öszeirás vezér utasítása is.2

Ez szolgáljon a törvény fentebbi szavainak magvarázatjául. Mi a 
2-ik kérdést illeti, főképpen három felé ment azoknak véleménye, kik 
azt hitték hogy a postfundualitáson kívül még van más olyan neme is 
az irtásoknak mellyeket a földes ur el nem vehet.

N iczky (Vas) ide számította mind azon irtásokat, mellyekre a tör
vény szék ítélete szerint a jobbágyok megmaradhatására (subsistentiá- 
jára) múlhatatlanul szüksége van, — mert ősze nem fér a Status javára 
intézett tői vényhozási gondoskodással a hazának számos lakosit földön 
futókká tenni.

Czindery különbséget tevén a között, váljon az irtás inpopulatio- 
nalis szerződés mellet van e a jobbágyságnak által adva, vagy nem? 
az első neműt el nem vehetőnek ítéli, mivel már telekké vált, a máso
dik neműt pedig három időszakra osztja, 1. mellyek az urbariom bé- 
hozatala előtt, 2. mellyek ezen időtől 1807-ig, 3. végre, mellyek 1807 óta 
a mái napig irtattak. Az 1-ső iránt úgy hiszi, szó sem lehet. 1715-ben 
alkottatván az adózó fundus,3 akkoron a jobbágy állapot ja még határo
zatlan maradt, s csupán 1767-ben hozatott állandó lábra, a mit tehát ez 
előtt bírtak a jobbágyok, arról nem lehet mondani, hogy illetőségen 
felül bírták, mivel az illetőség nem volt meghatározva. Az óta két ember 
ivadék elenyészte alatt elég ideje volt a földes urnák vissza váltani, ha 
nem tette, jelét adta megegyezésének, hogy a jobbágy bírja, ezt tehát úgy 
nézi mint a többi telekbeli állományt. — 2-or az urbariom béhozata- 
lától 1807-ik esztendőig (t. i. azon idő pontig, midőn az irtás törvény 
által eltiltatott)4 közbe jött irtásokat a földes ur vissza vehesse ugyan, 
de kéntelen legyen azokat adózó kéznél hagyni, maga saját majorsági 
hasznára nem fordíthatván. 3. Végre az 1807 óta történt irtásokat sza
badságában álljon a földes úrnak visza venni, még pedig ahol az irtást 
nem tiltotta, nem akadályoztatta, fizetés mellet, ahol pedig úri tilalom 
ellenére (reclamante dominio) történtek, ingyen. Ezen mind két rendű 
irtásokat pedig allodialisálhatja is.

Borsiczky: Elválasztó időszaknak nem az 1807, hanem az 1791-ki 
epochát kívánja. Okát pedig abban adja hogy 1791 előtt nem volt

2 Az „Instructio pro dominis regnicolarem conscriptionem peracturis depu
tatis“-! I. az 1825/7-i országgyűlés í r á s a i  közt, 786. s köv. 1.

3 Az állandó hadsereg felállításával egyidejűleg a 8. articulussal.
4 Az 1807. évi 21. te. 18. § testi büntetés és a kár megtérítésének terhe alatt 

tiltja a jobbágyoknak, hogy a földesúr engedélye nélkül irtsák az erdőket; ha 
mégis megtennék, az irtásokat a földesúr minden ellenszolgáltatás nélkül vissza
veheti.
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törvény, melly az irtásokat tilalmazta volna: mert ámbár a Theresianum 
urbáriumban benne van a tilalom, ez azonban csupán 1791-ben emel
tetett a 35-ik czikely által ideiglenes törvény erejére, annak előtte tehát 
törvényes kötelező erővel nem bírt. És így az 1791 előtti irtásokat visza 
vehetetleneknek, az ezóta történteket pedig fizetés mellett vissza vehe
tőknek Ítéli.

Ezen három indítvány tengelye körül forgott többnyire a tanács
kozás kereke, i— Azonban

Deák két főkérdést lát ezen tárgyban, egyik az, milyen irtásokat 
lehet a földes urnák visza váltani; másik az, hogy a vissza váltott irtá
sokat mennyire szabad uradalmi használatra fordítani? Az elsőre nézve: 
visza válthatóknak tartja mindazokat mellyek jobbágy telki állomány 
gyanánt az urbarialis tabellába nem mentek, ha ingyen jutott is azok
hoz a mostani birtokos, bár a dicalis öszeirásba bévezettettek is, mert 
ezen öszeirásokat, mint önkényeseket, küldői törvényes alapúi elfogadni 
nem akarják. — A második kérdésre nézve: nem hozza kérdésbe a 
földes urnák tulajdonosi jusát, tudja azt is, hogy ezen jusnál fogva, 
eddigi törvényeink szerint hatalmában állana minden földes urnák, 
a visza váltott irtásokat önhasználatára fordítani. Nem is akarja meg
határozott korlátozás nélkül azon elvet felállítani: Salus publica suprema 
lex, mert eleven színekben állanak előtte a veszéles következések, mely- 
lyeket ezen elvnek a kormány általi önkényes magyarázata szülhetne, 
— meg említi a só tárgyában alkotott 1790 : 20-ik czikelyt, mellynek 
egyetlen egy kifejezése, önkényesen s egyoldalúlag magyarázva, oly sok 
ínséget hozott az országra, és világos törvényeinken oly igen mélly 
sérelmet ejtett.5 6 — De vágynak oly körülállások a polgári életben, mely- 
lyek minden jó hazafit felszóllitanak, hogy az emberiségnek és polgár 
társai boldogságának tekintetéből, legalább egy részt áldozzák a tör
vény által gazdagon engedett jusaiból. Ilyen környülállások közt alkot
tatott az 1548 :34. és 36.,® az 1715 :8. és 1723 : 18-ik czikely,7 ily körül
állások miatt lett béhozva és később elfogadva az urbárium, ilyennek 
tartja ő az irtások kérdését, mert az a jobbágyok nem csekély részé
nek élte boldogságába mélyen bele vág, pedig nem a pálcza és büntető 
hatalom, hanem a szánakozó szeretet és bizodalom tarthatják csak fenn 
a jobbágy és földes ur között, azon fiúi s atyai kapcsolatot, mellyet 
hazánk minden részeiben, oly gyakran emlegetnek, de sokan csak emle
getnek!!

Hazánkban sok ezer háznép egyedül irtásokból veszi élelmét, van
nak vidékek, mellyeken irtáson kívül a jobbágynak semmi birtoka 
sincs. Ezektől eddig a földes urak főbb parancsolatok által gátolva nem

5 A  só ára, az idézett törvénycikk szerint, országgyűlésen kívül nem emel
hető fel, ha csak rendkívül sürgős körülmények mást nem kívánnának (nisi 
extreme urgentes circumstantiae aliud exigerent). — Az 1825/7-i országgyűlés 
gravamenjei közt kérte, hogy a záradék, „quae tot sinistris interpretationibus 
ansam praebuerat“, vagy teljesen maradjon ki a törvénykönyvből, vagy az 1741. 
évi 22. tc.-nek megfelelően értelmeztessék. (Az országgyűlés í r á s a i ,  415. 1.)

6 A két törvénycikk a telkes jobbágy robotját heti egy, fontos mezei mun
kák alkalmával két napban állapítja meg, úgy azonban, hogy a második napot 
az évi robotból le kell vonni.

7 Ez az articulus biztosítja az elszéledt jobbágyoknak a visszatérést korábbi 
lakóhelyükre, tiltja, hogy a földesurak kárt szenvedett falvaikat a régi szolgá
latok teljesítésére kötelezzék, jobbágyaikra pedig az urbáriumban foglaltakon 
kívüli terhet hárítsanak.
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tudták megfosztani jobbágyaikat, vagy ha vissza váltották is, nagy 
része azon irtásoknak uj jobbágy telkekké formáltatot, mellyeken az 
előbbi birtokosok földet, lakást és biztos élelmet találhattak, de ha most 
ezen törvény úgy a mint előttünk van, elfogadtatik, minden földes ur 
ön használatára fordíthatja a visza váltott irtásokat és azon ház népek, 
mellyek eddig azokból nyerték élelmöket, földön futókká lesznek, ez 
pedig a haza boldogságára nézve is káros, mert ugyan azon polgár, kit 
csekély birtoka szorosan a hazához kötve, a közbátorság mindenkori 
védjévé tett vala, táplálása helyéből kikergetve ugyan azon köz társa
ságnak dúló ellensége lehet- Nem védi ő azon főbb parancsolatokat, 
mellyek törvényeink ellenére önkényesen sértették a sajátsági jusnak 
szentségét, sőtt inkább ezeket tartja polgári szabadságunk legérzéke
nyebb sebeinek, ugyan azért óhajtaná, hogy minden világos törvény 
határozzon meg, s ezen törvény a jobbágyok sorsát rosszabbá ne tegye. 
Eddig ha port kezdett is jobbágyai ellen a földes úr, s ha ítélő székeink 
a földes urnák ítélték is törvény szerint az irtásokat, a kormány gyak
ran ellenkezőt rendelt, s meg sértette ugyan a törvényt, de a jobbágy 
tovább is birtokban maradott, vagy uj jobbágy ülést kapott, s ennek 
természetes következése lön, hogy a jobbágy földes ura iránt, ki tőle 
csak adózást és engedelmességet kívánt, ki őtet még élelme forrásától 
is megfosztaná, ha ebben a végrehajtó hatalom által nem gátoltatnék, 
idegenséggel, sőtt gyakran gyülölséggel viseltetett. Igaz ugyan, hogy 
itt a földes ur csak jusaival kívánt élni, a kormány pedig törvényt sér
tett, a gvülölség tehát igazságtalan vala, de lehet e bámulnunk azon, 
hogy a nyomorúság örvényében küzködő nem igen fontolgat hideg 
vérrel? lehet e bámulnunk? hogy az éhező utolsó falat kenyerétől meg
válni nem akar, és gyűlöli azt, ki őtet attól, bár mi jus vagy törvény 
mellett megfosztani törekszik, kivált ha ez ellen a főbb hatalomnál 
talál csak pártolást. Vessünk gátot a parancsolatok önkényének, törül
jük el azon gyülölséget, amit csak úgy eszközölhetünk, ha világos tör
vény nyújtja a jobbágynak mind azon oltalmat, mellyet ő eddig csak 
a kormánytol nyerhetett. Felszollitja tehát a RR-ket hogy a visza vál
tott irtásoknak magános használatra fordítását szorítsák meg, mert a 
javallott szerkeztetésnek szigorú igazsága keveseknek használva, sok 
ezerek nyugalmát feldúlná; sok ezerek keserű könnyeit vonná fejünkre; 
pedig ezen országgyűlésen, melytől a szegény adózó nép szív szakadva 
várja boldogságát, ily törvényt alkotni annyi lenne, mint 8 millió ember 
kebelében felébreszteni azon óhajtást, hogy vajha inkább a szigorú 
törvény helyett ismét a végre hajtó hatalomnak önkényes, de reájok 
nézve kegyesebb parancsolati tennének idézetet. — Ezek után a meg
szorítás módjára nézve előadja küldőinek utasítását, melly abból áll: 
hogy a még nem regulázott, vagy örökös szerződéssel nem biró hely
ségekben a belső házas telkek maradjanak a jobbágyok birtokában, 
a földes ur pedig tartozzék a jobbágy kézen lévő irtások egy negyed 
részét urbarialis szolgálat mellett a lakosoknak ki osztani, úgy hogy ha 
sok az irtás, és kevés a jobbágy, azon negyed részből egy fertály telki 
állománytol kezdve három egész helyig lehessen egy egy jobbágynak 
ki szabni, ha pedig azon negyed részből minden vállalni akaró lakos
nak jobbágy hely nem jutna, a másik negyed résznek kiméréséig tar
tozzék pótolni, sőtt ha ez sem volna elég, s többeknek zsellérségben 
kellene maradni, minden zsellérnek a diaetán meghatározandó adózás 
mellett egy hold külső szántóföld adassék, s csak az maradjon a földes 
űré, a mi ezeken felül marad, vagy ami regulatio utján már valóságo
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san elvétetett. Úgy tekintik ezt küldői mint embertársaik boldogsá
gára tett áldozatot, s azt hiszik, hogy valamint a kormány önkénye 
által parancsolt áldozat a szolgaság bélyegét viseli, úgy ellenben az, 
mellyet egy szabad nemzet szabad törvényhozó teste erőltetés nélkül 
önként nyújt, az egyenesen a haza oltárára vagyon téve.8

A Personalis megjegyzé, hogy Zala V[árme]gye követje a resolu- 
tióknak apológiát tartott, és az áldozat szükségét bébizonyitotta. — 
Mire Deák viszont felelt hogy ép a resolutiókat akarja eltörölni, s azok
nak helyébe törvényt helyeztetni.

D ókus: Úgy tartja, hogy az irtás nem csak az urbariom által tiltva 
volt, de a9 3 : 30-ik czimjéből is az következik, hogy minden irtás az ur 
dispositiójára tartozik. Ha áldozatot kell tenni, tegyenek a RR olyat, 
mellyben mindenki egyiránt részesül, s nem ollyat, mely csak a hegyes 
vidékek birtokosait sújtja. Az egyenlő felosztású áldozatra küldői örö
mest fognak vetélkedő kezeket nyújtani. — A redactióra voxol. — 
így V itéz is ,ki azt tartja, hogy a föld mindég az űré volt úgy 1790 előtt, 
mint után, s akaratja ellen azt tőle semmi epochában sem lehet elvenni. 
— Justh pedig úgy vélekedik hogy arra tiltó törvény sem kellet, hogy 
a máséban irtani ne legyen szabad. — SisKovicsnak küldői a Zalai követ 
által említett áldozatokra rég készek valának, mert az irtványokbol 
már telkeket alkottak, ezen törvény tehát ötét nem érdekli, de utasí
tásában lévén a tulajdont mindenkép feltartani, a redactióra voxol.

Bencsik: Ha van is contributionalis fundus, az irtás bizonyosan 
nincs oda számítva, ezt a conscriptionalis törvény10 is elösmerte, midőn 
azt kivétetni rendelte. A felföldi birtokosok adózó kézre adván telkei
ket, már eleget áldoztak, most megint elveszítsék irtásaikat.? Kecseg
tetnek ugyan hogy a pusztákról is lesz szó, de ki tudja mikor? Ö a 
túzok reménységéért a verebet el nem szalaltja. Hogy lehet olyat 
kívánni a földes űrtől, hogy tulajdon irtásait megváltsa, s telkeket csi
náljon belőle? ugyan nem lenne esze pénzen megváltani, s ingyen oda 
adni, hogy a jobbágy az usufructuatiót eladhassa. Megegyezése nélkül 
senki tulajdonát sem lehet elvenni, sem egyik polgárt áldozatra kén- 
szeriteni, a másikat pedig felmenteni; különben constitutionalis ország
ban rosszabb sorsa lenne az embernek, mint despotiában; mert itt a 
teher egyiránt oszlik, s váljon ki büntettetnék a javallott engedély által? 
a kegyes földes ur, a ki elnézte az irtogatást, ez pedig egy borzasztó 
elvet foglalna magában, mellv ösztönözné, hogy kegyes ne legyen. — 
A redactióra voxol.

Palóczy: Beszélhet e az enyimről tiedről parancsoló hangon a tör
vényhozás, még elhatározva nincs, de az el van határozva, hogy a 
törvényhozónak nem áldozat, nem könyörületesség a kötelessége, hanem 
oly törvény, melly a gazdagot és szegényt egyenlően kötelező igazság 
alapjául szolgál, Zala követje azt javalja: adjuk oda felét az irtásoknak, 
hogy az önkény megszűnjék. S nem a legnagyobb önkény ez már ma
gában is? miért felét és miért nem 1/e részét, vagy egészen? Nem is 
igen jó következése lenne ezen generositásnak a jobbágyra nézve; mert 
ha látni fogja a nemes, mi lesz belőle, ha egyszer birtokába béereszti 
a parasztot, nem lesz földes úr, a ki bár szerződés, bár mi más mód 
mellet is földet adjon a parasztnak. Hát váljon regulatio alkalmával

8 Kónyi: D e á k  F e r e n c  b e s z é d e i ,  I. k. 26. s köv. 1.
9 H á r m a s k ö n y v .
10 Helyesen: utasítás. (V. ö. 619. 1., 2. jegyzet.)
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mit tennénk ezen különös nemével a földnek, a mi sem constitutivum, 
sem nemesi birtok? >— Redactiora voxol.

A ndrássy (Eszterg.): Zalának elveire, mellyeket phiilantropiának 
nevez, szintén a tulajdonnak sérthetlenségéből és az áldozat egyenlő
ségéből merített okoskodásokkal felelvén, nem tart attól, hogy a job
bágy földön futóvá legyen, van nállunk elég föld, csak kéz, és munkálló 
akarat legyen. A Vas vármegyei követ princípiumából pedig azon követ
kezményt huzza ki, hogy valaki nekem 20.000 ftot ád kölcsön, melly 
életem fcntartására múlhatatlanul szükséges, a hitelező elveszítse tulaj
donát, az én subsistenciámnak miatta. — Ellenben

N émeth a köz boldogság és csend feltartása s az osztó igazság 
tekintetéből kívánja hogy ahol az ur megegyezésével csupán irtásokon 
épültek egész telepek, azokat elvenni ne lehessen. — Különben csak 
magában Posony vármegyében0·' 15000 ember, de az egész országban egy 
milliónál több ember tönkre lesz téve, a köz csendesség pedig felzavar- 
tatik, a mint ezt az ösméretes Malaczkai eset bizonyítja, melly ellen 
katonai erő is használtatott, s még sincs az ítélet végrehajtva.11

N agy Pál: A z 1807-ki törvényben nincs hivatkozás más törvényre, 
ezt kell tehát demarcationalis lineának rendelni. Ki akarja elvenni a 
földes ur tulajdonát? Senki, csak használásának módja köttetik bizo
nyos feltételekhez, pedig hogy ezt tenni lehet, mutatja az 1715. törvény, 
mert nem gondolná, hogy most az irtás nagyobb tulajdona lenne az 
urnák, mint volt 1715. előtt a telek utáni föld, rét. Mondják: „áldoz
zunk egy iránt“, ez énnekem kedves idaeám, s ezért óhajtottam volna, 
ne a concessióknál kezdjük munkálatunkat, hanem előbb határoztunk 
volna meg minden terheket és kötelességeket, mellyekkel a jobbágy úr 
és státus iránt tartozik,12 utóbb megnéztük volna, váljon elegendő fun- 
dusa van e mind ezen terhek fedezésére, ha elég; nincs ok panaszra, ha 
nem elég; gondoskodtunk volna pótolékrol; — ez lett volna a dolog 
rendi, mi azonban felforditva kezdtünk a dologhoz, de miután ez már 
igy van s az egész urbariomban szükségeskép mindenütt azon anomá
liába ütközünk, hogy csak azok áldoznak, a kik telkeket bírnak, váljon 
ezért már semmit se tegyünk? ez nagyon káros lehetne, a mint azt 
Zala V[ármelgye követje igen helyesen megmutatta. Erre sokan, de 
leginkább Esztergom V[árme]gye követje felelt, ki a Zalai követ elő
terjesztését philantropiának nevezte. Az Esztergomi követ mondását 
nem lehet ugyan philantropiával vádolni, de ha nem philantrophia a mit 
mondott, bizonyosan theoria. Domini est terra igaz, de lehet e hozzá 
tenni: plenitudo ejus? Mi telkeinket által adtuk a jobbágynak hogy 
helyettünk a védelem kötelességeit teljesítse, meg lehet azonban mi más 
védelemről fogunk gondoskodni, ekkor megszűnik a feltétel s igazság 
szerint azt mondhatjuk: adjátok visza a telkeket, nincs már szolgála
totokra szükségünk. Ez in theoria áll, de in praxi nem igy van ám, mert

a )  „tsak egyik Pozony vármegyében lévő uradalomban". (Jeg yzőkönyv ,  II. k. 436. 1.)

11 A  hg. Pálffy-uradalomhoz tartozó Malacka Pozsony megyei mezőváros
ban 1820. jan. 8-án a környék népe az irtások elvételével kapcsolatos zavargások 
során kiszabadított egy bebörtönzött jobbágyot s elűzte a katonaságot. A fel- 
fegyverzett jobbágyok ellen jan. 18-án nagy katonai erők vonultak fel Stutter- 
heim altábornagy parancsnoksága alatt. Ä zendülés vezetői súlyos börtönbün
tetést kaptak. (Országos L e v é l t á r ,  Kané. 1820 : 704., 824., 841. 1066., 1094., 1310., 
1339. stb.)

12 Arra céloz, hogy legelőször az adóügyi bizottság javaslatait kellett volna 
tárgyalás alá venni s csak azután az úrbériét.
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ugyan hová tegyük azt a 8 millió embert? Biz én arra a helyes theo- 
riára csak azt felelem, a mit egykor a Trenchini követ mondott, próbálja 
ezen törvényt végre hajtani a kinek tetszik. így áll az irtások kérdése 
is, mert azok Vs részét teszik a jobbágy birtokának. Én tehát a Somogyi 
követtel voxolok, s kérem a RRket ne is eresszük ki ezen dicsőséget 
kezünkből. Én valóban, ha ezt nem tegyük, nem is tudom minek jöt
tünk ide, azt gondolják a Tettes RR., hogy az a sokszor emlegetett 
Európa ált nem látja, hogy ha el vegyük a jobbágytol az irtásokat, mind 
az, a mit viszont adunk neki, úgy áll, mint ha egy czukros pereczet adok, 
s mindennapi kenyerét elveszem. Ezt kell neki adni az usufructuatio 
szemfényvesztése helyett. Legyen szemünk előtt a proprietas, de arról 
se felejtkezzünk el: „Ne populus frequens.“*

Kölcsey: Valamint a sajátság ellen van azt mondani a nemesnek: 
te tartozol az irtást oda adni jobbágyaidnak, — úgy a sajátság ellen 
van azt mondani: neked nem szabad oda adni az irtást, ha akarod is. 
Másként állna a dolog, ha mi felette volnánk a nemzetnek, de én azt 
örökké tagadni fogom, hogy a magyar diaeta Magyar országnak ural
kodója, csak küldöttje az a nemzetnek, melly a nemzet akaratját jelenti. 
Zalának tehát helyesen nem lehet azt felelni, hogy a sajátságot sérti, 
mert itt nem Deák Ferencz szóll, hanem szóllanak általa Zala V[ár- 
me] gyének nemesei, tulajdon birtok jókról, mellyet sajátsági igazuknál 
fogva önként ajánlanak a jobbágynak. Az igazság minden emberre 
egyenlő; de tudjuk mi követte Posony vármegyében az irtások elvéte
lét, lássák meg a rendek, jó lesz e oly törvényt hozni, mellynek követ
kezéseit bánnunk kellene, s mellyről ismételnénk azon mondást: pró
bálja, a kinek tetszik, végre hajtani. — Az 1807-ki epochára voxel.13

Balogh: Midőn országgyűlésen mondatik, hogy az irtásoknak egy 
bizonyos nemét elvenni a jobbágytol nem lehet, a sajátságnak sérelme 
nem történik, mert hol a törvény szóll, ott a nemzet akaratja szóll, 
ennek pedig minden egyes ember magát alája vetni tartozik. Talán 
helyes is áldozni önként, nehogy erőszakos áldozatra kénszeritessünk. 
Vagy talán azért, mivel a felföldöt nagyobban éri ezen áldozat, mint az 
alföldöt, egy harmadiknak semmivé kell e lenni? Vagy talán már bün
tetésül vált szerencsétlen hazánkban, a haza oltárán áldozni? Én soha 
életemben törvényre nem hivatkoztam, engedjék meg a RR, hogy most 
Verbőczv régi törvényéből is megmutassam, hogy az irtás a jobbágy 
tulajdona, s igy azt tőlle elvenni nem lehet. (Felolvassa az l-ő r. 134-ik 
czimjét, mellynek záradékában szó van az irtásokról.)11 — 1807-ki 
epochára voxol.

Böthy: Botránkozással olvastam az 1-ső cz|ikkely]. azon rendelé
sét, hogy szabad legyen a jobbágynak elköltöznie,15 — botránkoztam, 
mert úgy vélekedtem, hogy a 19-ik században a miveit Európában min-

* Injurisio ne pede proruas stantem columnam — ne populus frequens ces
santes „ad arma, ad arma“ concitet imperiumque frangat. (Horatius Lib. 
1. ode 35.)

13 A  J e g y z ő k ö n y v  (II. k. 443. s köv. 1.) részletesebben közli Kölcsey fel
szólalását.

14 A Hármaskönyv idézett címe a fekvőségek becsűjéről szólva megjegyzi, 
hogy az irtványföldek és rétek tulajdonképen a jobbágyokat illetik és nem tar
toznak a telkekhez (demptis terris et pratis exstirpatitiis, quae colonos proprie 
concernunt et non ad sessiones pertinent).

15 Az I. cikk címe: A  jobbágyok szabad költözéséről és ennek következésé
ről. (Í r a t o k , I. k. 259. 1.)
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den ember eléggé szabad annyira, hogy földhöz ragasztva nincs, nem is 
tudtam okát felfogni azon törvénynek, most azonban már igen is tudom, 
ha az irtásokról szólló törvényei ősze vetem. Mert midőn ezer meg 
ezer polgártársainkat meg akarjuk ezektől fosztani, midőn kénszeríteni 
akarjuk, hogy lakhelyöket, s mind azt mit az emberi szív a természet
ben kedvelni megszokott, elhagyván, a vándor botot vegyék kezökbe. 
kellett törvényt hozni, hogy a kiűzött elköltözhessen, s magának lak
helyet kereshessen. — Tisztelem én ki ki sajátságát, de kérdem oly 
könnyű lesz e ezen számos népet a vándor botra kénszeríteni? s ha 
kénszeritjük, nem veszélyeztetjük e a köz csendeséget? s nem áll e 
törvényhozói tisztünkben erre is ügyelni? —· Az 1-ső t. czikelyben arról 
gondoskodunk, hogy egész községek könnyedén ne költözhessenek, 
mert ez által a köz bátorság könnyen felzavartathatnék, s most két
szeresen fel akarjuk zavarni, egyszer midőn az irtásokon élő községe
ket lakhelyéről kimozgatjuk, másodszor midőn lakhely keresésre, talán 
foglalásra kénszeritjük. Én világosan kimondom, ha ezt meg engedjük, 
vége van a köz csendességnek. De megvallom, nevetés nélkül alig is 
olvashatom ezen III-ik t. czikkelyt, a czimje ezt mondja: A z o k r ó l ,  m e l y -  
l y e k  a  j o b b á g y  h a s z n a i  k ö z é  t a r t o z n a k  — a d  b e n e f i c i a  c o l o n o r u m  
r e f e r u n t u r  — s ezen beneficiumok közt mindjárt az 1-ső §-ban az van, 
hogy tőllök minden irtásokat, „Cunctas exstirpaturas“ el lehet venni. 
Köszönöm én az ily jótéteményt, i— Én az 1807-ki epochára voxolok.

így oszlottak a vélemények; legtöbb vox látszott az 1791. epo
chára hajlani, s nyilvános vala, hogy azon vélemény győzend, mellvre 
a Personaus nyilatkozik, s ő így szóllott: Azon elv volt eddig az RR 
előtt, hogy a jobbágy sorsa roszabbá ne tétessék, ez arra vezethetne, 
hogy az 1807-ki epochát ajánljam. De nem igen találván ez támoga
tásra, teszek némely figyelmeztetést. Igazok van azok követ uraknak, 
kik azt mondják, hogy mindenben az igazságnak kell uralkodni. Én is 
ezt vallom, s mint bíró bár mi következése legyen is, követni fogom. 
De a törvényhozásnak több rendbéli tekintetei vannak, s az ország 
egészét szem elől cl nem vesztheti. Azért nagy megfontolást érdemel 
Vas v[árme] gyének azon indítványa, hogy ahol a népnek subsisten- 
tiája eredetiképp, és egyedül irtásokon épül, azokat elvenni ne lehes
sen.18 Én nem megyek theoriákra, de megyek a törvényhozás praxisára: 
Alsó vidéke hazánknak elnéptelenedett, atyáink alkották az 1723-ki 
18. törvényt d e  i n p o p u l a n d i s  p r a e d i i s ,  ennek lön következése Bácsnak 
egy fél millióra terjedő szép népessége. Váljon hogy követnénk mi 
atyáink ösvényét, ha most azon helységeket, mellyek eredetileg irtá
sokon épültek, elpusztítanánk, s lakosit elűznénk? Ezt s az ezzel szo
ros ősze függésben lévő haza javát ajánlom a RR törvényhozói figyel
mébe, távoztassák el a depopulation

Erre sok követek kik előbb a redactiora voxoltak, úgy nyilatkoz
tak, hogy ők nem voltak azon véleményben, mintha a bár irtásokon 
épült, de coloniákká vált helységeket depopulálni kellene. Ha van in- 
popuíationalis Contractusok, & szerint tractáltatnak, más különben úgy 
tekintetnek, mint allodialis zsellérek. — Mások a redactio értelmében 
foglaltatni gondolták, hogy azon helységektől, mellyeknek egyedüli sub- 
sistentiáját irtások teszik, ezeket el venni nem lehet.

Bernáth: A f r e q u e n s  p o p u l u s t o l  nem tart, ha előre megy az, hogy 
i n j u r i s i o  n e  p e d e  p r o r u a s  s t a n t e m  c o l u m n a m ,  pedig ezen s t a n s  c o l u m n a

18 Niczky indítványát 1. 619. 1.
tO Kossuth: Országgyűlési tudósítások I.
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polgári társaságban a birtok biztonsága. Elösmeri a Vasi indítvány 
fontosságát, fel kell a népet tartani, mert nép a Statusnak legnagyobb 
gazdagsága. Hogy e felett némi tanakodás van, csak annak lehet tulaj
donítani, hogy itt gyakran contributionalis fundusrol beszélnek, s mi, 
kik itt ismét áldozatra szóllitatunk, méltán aggódunk, ne hogy ezen 
contributionalis fundus nevezete az irtásokra is ki terjesztessék. Azon
ban kétség eloszlatása végett reá áll azon világositásra, hogy azon colo- 
niáktol, mellyéknek eredeti subsistentiájok irtásokon épült, el ne vétes
senek, de kívánja, hogy dicatioba mind addig ne menjenek, mig az 
alföldi kertész szálitványok is dicáztatni nem fognak.

Végre a P ersonalis igy jelenté ki a végzést: A többség nem akar 
elválasztó időszakot elfogadni, de Vas vármegyének indítványa, gon
dolván hogy az epochára voxolókat inkább ide, mint a redactióhoz szá
míthatja, elfogadtatik, oly móddal, hogy a melly irtások eredetileg és 
egyedül (originarie et unice) a jobbágyok subsistentiájára szolgálnak, 
el ne vétethessenek.

Borcsiczkv Ezt csak olyan törvénynek látja, mint az: Ibis redibis 
non morieris in bello, — oda lehet csavarni, a hová akarják a próká
torok és a kormány.

Balogh: Inkább a redactióra voxol, mint oly törvényre, melly a 
kormány bizontalan önkényére bízza a magyarázat hatalmát.

N agy Pál is attól tart hogy majd diplomatice kell mutogatni mi, 
és mennyi az az „o r i g i n a r i e “ , mennyi engedtetett eredetikép irtattni, 
s váljon a későbbi irtás is és mennyire tartozik az originarie értelme 
alá. így az u n i c e  is oly szó, mellyet a földes ur soha sem fog elösmemi, 
hogy t. i. csak irtásból él jobbágya, számolgatni fogja a merendi módost 
is. Ez mind csak prokátori fogásokra nyújt alkalmat.

A P ersonalis azonban meg volt győződve (mert bírót fognak ren
delni a Statusok és törvényes utat) hogy a melly sedria nem fogja 
akarni félre magyarázni a törvényt, azt nem is fogja tehetni. A végzés 
tehát megmaradott. — BERNÁTimak a kertészek iránt tett óvását haj
landók voltak sokan pártolni, de Borsiczky annak nagyobb ártalmát, 
mint hasznát látta, mert a Conscriptionalis Systémából mind az irtá
sok, mind a kertészek ki vannak hagyva s ő nem akarja azokat tacite 
adózó fundusnak elösmemi. — Ez tehát ehnellőztetett. —- Egyébiránt 
nehogy az irtásoktuli adózások iránt eddig kötött szerződések felbon
tatni látszassanak, minthogy a szerkeztetésben csak kötendő szerző
dések említetnek, ez is módositatott, úgy Vas Vármegyéinek azon indít
ványa is hogy az irtások kiváltásának módja iránt „sua forma“ helyett 
„via juris“ tétessék, elfogadtatott, s mind ezeket ősze véve a szerkez- 
tetés ekép álapitatott:

„ C u n c t a s  e x s t i r p a t u r a s  p o s t f u n d u a l i t a t e m  h a u d  i n g r e s s a s ,  a u t  
o r i g i n a r i e ,  u n i c e q u e  p r o  s u s b s i s t e n t i a  s u b d i t o r u m  h a u d  d e s t i n a t a s  s u b 
d i t i  e o u s q u e  d o n e c  e a e d e m  v i a  j u r i s  r e c i p i a n t u r 1'^ p e n e s  l i b e r a m  c u m  
D o m i n i o  i n i t a m ,  a u t  i n e u n d a m  c o n v e n t i o n e m  u s u a b u n t . “ ' 1

b) Kimaradt: erga depensionem terragii vel census.
17 A J eg yző k ö n yv  (II. k. 458. 1.) közli az egész pont magyar szövegét is: 

„A telekutánni állományba bé nem számított, vagy eredetileg és egyedül a job
bágyok élelmére nem szántt minden irtásokat a jobbágyok addig, mig azok a 
törvény utján viszsza nem vétetnek, föld vagy haszonbér-fizetés mellett a földes 
úrral kötött vagy kötendő szabad egyezés szerént fogják használni; mihelyt pedig 
azok viszsza váltatnak, nyomban az uraság szabad rendelkezése alá jutnak“.
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Augustus 2-án a 76-ik országos ülésben az irtások visza váltásának 
módja felől rendelkező kerületi szerkeztetés következett napi rend 
szerint, melly igy szóll:

H o g y  p e d i g  a z  i r t á s o k  v i s z a  v á l t á s a  i r á n t  m e g h a t á r o z o t t  s z a b á l y  
l e g y e n :  a z o k ,  m e l l y e k  a z  u r a s á g  e l l e n  m o n d á s a  m e l l e t t  t ö r t é n t e k ,  a  r e á -  
j o k  f o r d í t o t t  m u n k a  m e g t é r í t é s e  n é l k ü l  a z  u r a s á g  á l t a l  v i s z a  v é t e t h e t 
n e k  — a z o k r a  n é z v e  p e d i g ,  m e l l y e k  a z  u r a s á g  e l l e n m o n d á s a  n é l k ü l  
e d d i g  b á r  m e l l y  i d ő  p o n t b a n  t é t e t t e k ,  v a l a m i n t  a z o k r a  i s ,  m e l l y e k  i r á n t  
v a g y  a  f ö l d e s  u n a l  k ö t ö t t  e g y e s é g  s z o l g á l  a l a p u l ,  v a g y  a  m e l l y e k e n  v a l a 
m e l y  s u m m a  p é n z  t ö r v é n y e s e n  f e k s z i k ,  e z e n n e l  h a t á r o z t a t i k ,  h o g y  e z  
u t ó b b i a k  c s a k  a  t ö r v é n y e s e n  r a j t o k  f e k v ő  p é n z  l e f i z e t é s e  m e l l e t t ,  v a g y  
i l l e t ő l e g  a z  e g y e z é s  t a r t a l m a  s z e r i n t ,  a z  e l ő b b i e k  p e d i g ,  m e l l y e k  i r á n t  
a z  é r i n t e t t  k é t  e s e t  n e m  f o r o g  f e n n ,  a k á r  m i k o r ,  m i n d  a z  á l t a l  a  b í r ó i  
b e c s ű  á r  l e f i z e t é s e  m e l l e t t  v é t e t h e s s e n e k  v i s s z a .  M e l y  b í r ó i  b e c s ű  á r t  
ú g y  k e l l  é r t e n i ,  h o g y  m i n d e n k o r  e l ő r e  b o c s á j t a t v á n  a  r e á f o r d i t o t t  m u n k a  
m e n n y i s é g e ,  s  m i n é m i i s é g e  i r á n t i  v i z s g á l a t ,  e z  s z á m b a  v é t e s s é k ,  s  e z e k  
m i n d e n  e s e t r e  a  m e g y e i  t ö r v é n y s z é k  á l t a l  e l é b b  v i z s g á l t a s s a n a k  meg.18

Az országos szerkeztetés ettől tetemesen különbözött, mert nem 
csak az uraság ellenmondása mellett, de még az uraság nyilván kijelen
tett, vagy „tacitus“ megegyezése nélkül történt irtásokat is mind ingyen 
visza vehetőknek ítélte. Azon kívül a csak fizetés mellett visza vál
tandó irtásokra nézve is azt rendelte, hogy az irtásból szedett haszon 
és a terület (superficies) elhasznállása számba vétessék, hogy igy ki 
süljön, váljon az irtásra fordított munkának bére nincs e már ezek által 
elegendőleg kipótoltatva.10

Ezen utóbbi elvet ugyan kevesen pártolták, de annál többen osz
toztak ViTÉznek az elsőre nézve kijelentett azon elveiben: hogy mi
után az 1807-ki törvény az investitiók elvesztése és testi büntetés alatt 
is minden irtást eltiltott, nem volt többé szükség az urnák különös 
elenmondására, s ha most 26 esztendő múlva, a törvény álthágói még 
jutalmat vesznek büntetés helyett t. i. hogy munkájok bérét egészen 
megkapják, ez inger lész á törvény álthágására. De végre azon földes 
ur, a ki nem ragaszkodott a törvény szoros rendeléséhez és elnézte az 
irtásokat, büntetetnék, a kemény földes ur pedig, a ki szigorúan élt 
a törvény engedelmével jutalmaztatnék.

A többség mindazáltal tekintetbe vévén az ur s jobbágy közötti 
viszonyoknak más társasági corelatiók rámájára nem vonatkozó külö
nös helyzetét, s minden büntetésnél nyilvánosnak kívánván á bűnt, 
melly itt csak az uraság nyilvános ellenmondásából sülhet ki — a kerü
leti szerkeztetést elfogadta.20

Augustus 3-án a 77-ik országos ülésben következett az Úrbéri 3-ik 
t. ez. 1-ső §-nak utolsó pontja, melly jövendőre nézve rendelkezik a z  
irtások felől, s meg újítván az 1807-ki 21. törvény 18-ik szakaszának ren
deletét, sőtt azt bár melly nevezetű irtásokra is kiterjesztvén, az irtást 
földes úri engedetem nélkül áltáljában eltiltja, az engedelmet pedig 
mindég Írásba foglaltatni, abba a viszaváltáskor fizetendő summátc> be
jegyeztetni, s ezt az usufructuatio eladása tekintetéből elrendelt jegyző-

c )  „A visszaváltáskor megtérítendő munkabért“ . ( I ra to k , I. k. 273. 1.)

18 I r a t o k ,  I. k. 272. s köv 1.
18 M o d i f i c a t i o n e s ,  5. 1., P r o i e c t u m ,  20. 1.
20 A felszólalásokat olv. J e g y z ő k ö n y v ,  II. k. 459. s köv. 1.
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k ö n y v b e  i k t a t t a t n i  r e n d e l i ,  k ü l ö n b e n  e l m u l a s z t v á n  e z e k e t ,  a  f ö l d e s  ú r  
c s a k  s z a b a d  e g y e z é s  u t j á n  f o g j a  a z  i r t á s o k a t  k i v á l t h a t n i .

Erre nézve a többség úgy találta, hogy a földes urra nézve a pont 
végén tett kötés szerfeletti, helyesbnek ítélvén a jobbágynak köteles
ségévé tenni mind azt a mit meg tartani köteles, ha irtása bérét el 
veszteni nem akarja. Úgy hasonlókép az 1807-ki t[ör]vényre való hivat
kozást az előbbi pontal ellenkezésben lenni vélték, mivel ott az irtás 
bérének megtérítésére nézve azon törvény tilalma, mellynek lelke 
egyébiránt is nem az irtások iránti urbarialis viszonyt, hanem az erdő 
culturát tárgyazza, tekintetbe nem vétetett. Azon törvényre való hivat
kozást tehát annyival inkáb kihagyandónak Ítélték, mivel az Oeconomia 
publica szakaszában méltán kérdésbe fog jönni, váljon megfelel e a 
czélnak azon törvény, s nem szükség e azt módosítani? — Ezek sze
rint tehát ToRKOsnak Siskovics által módosított indítványa szerint ekép 
változott a szerkesztés:

H o g y  a  j ö v e n d ő b e n  t e e n d ő  i r t á s o k r a  n é z v e ,  m e l l y e k  f ö l d e s  ú r i  
e n g e d e t e m  n é l k ü l  e g y á t a l j á b a n  t i l t a t n a k ,  e g y i k  v a g y  m á s i k  f é l  r ö v i d 
s é g e t  n e  s z e n v e d j e n ,  e z e n  e n g e d e t e m  s z ü k s é g k é p  m i n d é g  í r á s b a  f o g l a l 
t a s s á k ,  a b b a  a  v i s z a  v á l t á s k o r  m e g t é r í t e n d ő  m u n k a  b é r  v i l á g o s a n  f e l 
j e g y e z t e s s é k ,  s  i g y  a  j e g y z ő k ö n y v b e ,  m e l l y  a z  a d á s  v e v é s i  s z e r z ő d é s e k  
o k á é r t  m i n d e n  u r a d a l o m n á l ,  s  m i n d e n  k ö z s é g n é l  f o g  t a r t a t n i ,  b e i k t a t a s -  
s é k .  N y i l v á n  k i j e l e n t v é n ,  h o g y  h a  a  j o b b á g y  í r o t t  e n g e d e t e m  n é l k ü l  
i r t a n a ,  i r t á s á t  a  f ö l d e s  u r  i n g y e n  v i s s z a  v e h e s s e ,  e l l e n b e n  h a  a  f ö l d e s  u r  
a  v i s z a  v á l t á s  f e l t é t e l e i t  í r o t t  e n g e d e l m é b e  v i l á g o s a n  b é f o g l a l n i  e l m u 
l a t n á ,  a k k o r  a  j ö v e n d ő  k i v á l t á s  c s a k  s z a b a d  e g y e z é s  u t j á n  t ö r t é n h e s s é k  
m e g . 21

Augustus 4-én v a s á r n a p i  s z ü n e t .

Augustus 8-ig a történteket megírtuk.22 23 — 8-án a legelő elkülönö- 
zésének kólcsa (minimum 4, maximum 16 hold, Csomgrád, Csanád és 
Békés megyékre pedig általánosan 22 hold, vagy ahol kevesebb a legelő, 
legalább 16 hold) a kerületi szerkeztetés szerint elfogadtatott.

A u g u s t u s  9 - é n  a plébánusok, lelki pásztorok, oskola mesterek és 
jegyzők legeltetési illetősége a dolog velejére nézve meghagyatván, 
a stylusra egy két szó világositás tétetett. Továbbá 8 zsellérnek egy 
telek utánni illetőség határoztatván, a szerkeztetésből ezen szó u r b a -  
r i a l e s  t. i. i n q u i l i n i  kihagyatott. — A u g u s t u s  1 0 - é n  a kevés, vagy semmi 
legelővel sem bíró helységekre nézve az előbbi szokás feltartása vagy 
a szabad egyezés a szerkeztetés szerint erős vitatás után megállapi- 
tatott. — A Bánáti megyék szokása pedig az úgy nevezett industrialis 
állomány iránt is meg erősitetett.28

21 J e g y z ő k ö n y v ,  III. k. 13. 1.
22 V. ö. 618. 1.
23 Olv. részletesebben a 70. számban.
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