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lást a’ takarmányok’ széíyeldulásával, ’s az épületek’ levá
gandó részeinek kijelölésével elkezdeti. E’ borzasztó lát
vány elöl a’ megrémült alperes jajgató háza népe’ körébe 
vonja be magát; — de onnét B. és a’ küldöttség ál
tal kihivaltalík, ’s arra ösztönöztetik, kényszeritte- 
tik, hogy 100 p.ft bánatdíj’ terhe alatt arra kötelezze 
magát, hogy épületeit két hét múlva maga hordja el a’ ki
jelelt vonalból. Ez ármánnyal kicsikart kötelezvényt B. — 
ur magához veszi, a’ megrémüléséböl magához tért szom
széd egy jó óra múlva visszavonja kötelezését a’ küldöttség 
előtt, felszólítja azt,  hogy folytassa a’ foglalást, tegye azt 
mit tetszik, ö magának pusztítója nem leend, de hiában! a' 
kötelezvény már B. — ur’ zsebében volt. A’ fog
lalás nem folytattatik, — nem folytattatik még a’ visszahú
zott kötelezvényben kitűzött két hetek múlva is, hanem mi
kor a' legszigorúbb tél és vész előáll, akkor jön elő annál 
is kegyetlenebb vésszel B. — ur foglaló bíráival, ’s le- 
romboltatja szegény szomszédjának minden gazdasági épü
le te it, ló és marhaistállóit, sertésólát, ivó kútját, takar
mányét ’stb. ’s annak minden jószágait a’ tél’ viszontagságá
nak teszi ki martalékul.

Azt lehetne gondolni, hogy e’ fokra érvén már a’ jog 
és törvényesség’ szilié alatt elkövetett eltulajdonítás, ezt 
súgja talán a’ fölébredt lelkiösmeret B . — ur’ fülébe: de- 
s:ne tandem 1 nem,  az erőszakkal kicsikart, de egy óra 
múlva visszavont 100 p.ft bánatdíjjas kötelezvény mellett 
szegény szomszédját ismét szóbeli perbe fogta, 's el is ma- 
rasztaltatta, de még e’ sem volt elég, ugyanazt egy másik 
szóbeli perrel ismét megtámadta, azzal t. i. mcllyhe hozott 
rögtöni ítéletnek halalomkarrali végrehajtására jelenleg a’ 
hatalomkar kéret'elik.

E' történeti előadást, mellyet az egész gyűlés a’ felfede
zett tettek elleni undor és indignatio’ érzései közt hallga
tott, a’ főkapitány azon nyilatkozatával fejezé be, miszerint 
e’ szennyet és szégyent a’ kerület és tisztikar’ becsületén 
szenvedni nem fogja, ’s azért a’ maga helyén és utján fel
lépni kötelességének fogja ismerni.

A’ kért hatalomkarra nézve végzéssé lön: hogy mivel 
az, egy olly Ítélet, vagy inkább egy olly rögtönözött taná
csi puszta végzés’ végrehajtására kéretletik, mellynek meg- 
akadályoztatását, ha az Ítéletnek tekintethetnék is, vagy 
ellenszegülési, vagy visszafoglalás’ okadására indithatandó 
perrel lehetne csak orvosolni, azért a’ kért hatalomkar 
minden az ügy ellen vasy mellett emelhetendett szónokla
tok’ daczára is megtagadtatott. — A’ következő évnegyedes 
közgyűlés’ ideje jövő év’február’ 24-ére, a’ törvényszékeké 
pedig mart. 3kára tüzetletett ki. — V e s z p r é m i l s t v á n .

SZ. K. DEBRECZEN v á r o s a ’ o r s z á g g y ű l é s i  
k ö v e t e i n e k  j e l e n t é s e  a’ l e f o l y t  o r s z g y ü l é s ’ 
m ű k ö d é s é r ő l  és  e r e d m é n y e i r ő l .

Sz. k. Debreczen városának érdemes főjegyzője, Pfan- 
smid Károly, miután az említett város’ tanácsa előtt többen 
nyilatkoztatták ki abbeli óhajtásaikat, hogy Komlósy László 
tanácsnok, főkapitány’s volt o gy. követ urnák, a’ m. e. 
dec. 2-án tartott közgyűlésben előterjesztett és köztetszés
sel fogadott követjelentése necsak a’ gyűlés’ teremében 
hangzott legyen e l , hanem a’ nagyobb közönségm k is tu
domására jusson , — az érdeklett köveljelentést velünk hi
vatalból közölvén, mi ezért az illetőknek a’ nyilvánosság’ 
érdekében köszönetét mondunk , ’s a’ köveljelentést ezzel 
az olvasó közönség’ elejebejuttatjuk. —

Nincs ki ne tudná, miként felséges koronás királyunk
1843-ik év’ marlius 15-én kelt k. k. meghívó levele’ tar
talmánál fogva, ugyanazon év’ május’ 14re sz. k. Pozsony 
városába országgyűlést méltóztatván legkegyelmesebben ki
hirdetni; e’ sz. k. város’ képviselő testületé a’ törvényho
zásbeli alkotmányos jog’ gyakorlatára minket, tanácsnok 
Nagy Sándor urat és engemet titkos szavazat’ többségével 
elválasztott, és az országos tanácskozásba leendő részvét
re kiküldött, az is tudva van a’ t. közgyűlés előtt hogy tisz
telt követtársam, a’ t. n. tan cs és nemes választó hites 
közönség’ hozzájárultával követi pályájáról saját körülményi’ 
tekintetéből idöközileg lemondván, az országgyűlésen al
kotmányos polgári jogainkra való őrködést a’ ns város’ ré
széről a’ közbizodalom magán csekély személyembe ponto- 
sitá, melly nem kis teherrel járó hivatásomnak, mennyire 
érőm’ parányisága engedé, pontosan megfelelni, feladatom 
’s törekvésem' egyedüli főczélja vala; — éber figyelemmel 
kisérve tehát az országgyűlési tanácskozásokat, ’s ott és 
akkor, a’ midőn szükséges volt polgár társaim’ jogai mel
lett siót emelve, időszakonként küldénk, és küldém hiva
talos tudósításainkat, niellyekböl az országgyűlési tárgyak’ 
folyamalja mindenkor tudva volt, ’s bár jelenleg elégséges 
volna azon tudósitásokrai hivatkozás, ’s rövideden kimond
hatnám felséges koronás királyunk és a’haza’ közvárakozá 
sának nem minden részben megfelelő eredményt: méltóz- 
tassanak mindazonálial kegyesen megengedni, hogy ez ün
nepélyes alkalommal, midőn tisztelt küldőimet együtt tisz
telhetni szerencsém van, a’ sok küzdések és számos mun
kálatok’ halmaza között lefolyt országgyűlésének rövid vá- 
zolatát előterjeszteni kötelességemnek ismerem, részint 
azért hogy nyilván kivilágoljanak azon eszmék, ineüyeket 
jelen országgyűlése a’ haza’ közjavára előidézett, ’s mely- 
lyeknek fontossága a’ nemzet’ életerejébe . ha most egé
szen át nem mehete is, de biztos a’ remény felőle, hogy 
jöni kell, és jöni fog egy jobb kor, melly azokat fölkarolva, 
e’ hon’ felvirágzására felségps koronás királyunk’ hozzajá- 
rultával élelbeléptetendi, részint pedig azért, hogy azok 
igy kifejtve, a’ teendőknek idővel mintegy irányul szolgál
janak.

Tekintve tehát a’ k. k. előadásokat, mellyek állal az or
szággyűlése inegnyiltaték, ezeknek pontjai mind ollyanok

valának, mellyek a’ nemzet’ anyagi kifejlődését — a’ nyolez!] 
százados alkotmány’ javítását, és a’ kor’ kivánatihoz lehető 
czélszerü alkalmazását tüzek ki a’ törvényhozás’ fölegi tár
gyául Latá a’ legkegyelmesebb király az adófizető nép’ túl
ságos tér keltetését, melly a’ katonai élelmezés és szálláso
lás által annak vállain naponta növekedik,— jól tudá a’Du
na és egyéb folyamok’ szabályozásától a’ nemzetre várako
zó, ki nem számiiható hasznokat; — fájdalmas vala atyai 
szivének a’ büntető és javító rendszer’ hijánya, ’s ennél
fogva az 1840: 3 , 4 ,  5-ik törvényez kkeiyek által kikül
dőit országos választmányok’ munkálatainak fólvétetését el
rendelő; — fólhivá az országosan egybengyult KK. és RR- 
ket, hogy a’ megyei tanácskozásokban tiszt és követválasz
tási közgyűlésekben becsúszott, és a’ békés polgárok’ bá
torságával össze nem férhető, az alkotmányos szabadság
gal merőn ellenkező kihágások’ korlátozására üdvös törvé
nyek alkottassanak. Illőn méltánylá az alkotmányos negye
dik rendnek, a’ szabad királyi városoknak országgyűlési fo
nák állások iránti panaszát, és ezeknek szavazalbeli jogát 
törvényeink’ értelmében meghatározottan biztosítani kíván
ta, — kiterjesztő figyelmét kereskedésünk’ pangó állására, 
a’ közlekedési eszközök’ előállítására, a’ nemzeti közhitei* 
emelésére. — Fiúi hálás buzgalommal fogadák az országos 
RR. ö felségének atyáskodó gondoskodását,— bár a’ nem
zetnek fölterjesztett elöleges sérelmei még mindig orvos
lást vártak, ’s édes hazai nyelvünk a’ nemzet’ önálló mél
tóságához illő polezra nem emelkedheték, — bár a’ családi 
élet’ nyugalmát vallásos viszályok zavarók, a’ nép a’ kellő 
nevelés’ hijánya miatt szellemi elhanyagolt állapolban seny- 
vede , az adózók a’ katonai élelmezés és száltásolás’ meg
szüntetését és egyéb őket nyominasztó közterhek’könnyitését 
igazságosb felosztását sovárgák, a’ fenálló vámszabályok 
ellene fordulnak kereskedésünknek és a’ honi iparnak, fóld- 
mivelésünk’ jutalmát bizonytalanná, ingadozóvá teszik, rnü- 
iparunkat előteremteni, hol pedig mutatkozik, fölemelkedni 
nem engedik , — ezekhez járulván a’ földbirtok’ ingatagsá
ga és bizonytalansága, és az, hogy az újabb kor’ újabb igé
nyeivel mepszaporodott szükségek aggasztó mértékben so
dorják az országot a’ közelálló elszegényedés’ örvénye fe
lé, — ’s bár ezek és sok más többek aggasztó rémképül ál
lottak a’ nemzet’ képviselői előtt, örömmel mindazáltal’s 
a’ hódoló tisztelet és őszinte méltánylás szülte hála’ érzeté
vel fogadák ő felségének k. k. előadásaiban annak örvende
tes jeleit,miként ő felségének hű népei’boldogitására irány
zott uralkodó gondjai a’ magyar nemzet’ jövendőjének biz
tosítása ’s közboldogságának gyarapítása iránt a’ nemzet’ 
kivánatival találkozának, — ennélfogva egész készséggel 
nyulának a’ KK. és RR. a’ büntető es javító rendszer iránt 
készített országos munkálat’ tárgyalásához, melly által a" 
nemzetnek azon közkívánata vala teljesedhető, hogy a’ 
személy és vagyonbátnrság nem pillanatként változó 
gyakorlat, hanem meghatározott törvényekkel biztosit— 
tassék, a’ romlásnak indult gonosztevő pedig czélsze- 
rű javítás által megszűnjék a’ társaság’ káros mételye len
ni,— ’s miután ezen magasztos czél’ elérését leghatályocb- 
ban segíti elő a’ népnevelés, törvényhozói kötelességöknek 
ismerek a’ népnevelés’ jobb karba hozatala iránt czélszerü 
törvényjavaslatok által gondoskodni, melly munkálat az e’ 
tárgyban ki "evezett kerületi választmány által ki is dolgoz
tatott. — Kiterjesztek törvényhozói figyelműket továbbá az 
országos közlekedés’ eszközeiröli gondoskodásra, mert bel- 
kereskedésünk’ zsibbasztó pangásában , az egész haza na
ponkint tapasztalá, miként a’ kereskedés’ egyéb kellékei 
között az alkalmas közlekedési eszközök’ hijánya is mind 
inkább érezhető.—Kapcsolatban álla belkereskedési ügyün
kéi külkereskedési viszonyunk, jelesen a’ nemzeti ipart ha
tár-vámrendszer, — a’ magyar tenger partunknak , és fiu
mei kikötőnek a’ világ kereskedői piacezává emelése, és a’ 
nemzeti ipart terem*ö ’s fejlesztő egyéb törvényes intézke
dések’ előállítása, melly által a’ közlekedési es/közök’ léte
sítése, a’ kereskedés’felvirágzása a’ műipar’élénksége’s szi
lárdítása remekelik.

A’ törvényhozás’ másik sügetőhb tárgyának tekinték az 
országos RR. az adózó nép’ sorsa’ javítását, közterhei’ eny
h ítsél ’s örömmel nézőnek azon nap’ elébe, melly a’ KK 
és RR. buzgó kózremunkalása és ö felsége- k. jóváhagyása 
által a’ katonai élelmezés és szállásolás' ügyében már kél 
országgy űlése alatt tett elömunkálatok’nyomán az adózó nép' 
ezen súlyos terhén törvény, igazság és méltányosság szerint 
könnyitend; a’ honnan az ö felsége á lal kegyelmesen ki
küldött biztosokkal ezen köztehernek megváltása iránt uj 
orsz. választmány működött, ’s az elkészitelt munkálat’ 
nyomán az országos RR. ^venként fizetendő, és közado 
melleit kivetendő , de felniét tei'kö alatt külön kezelés alá 
tartozó 1,000,000 p.ftolt olly nyilvános kötéssel ajánlottak, 
hogy addig, inig a’ választmány által javasolt katonai lakta
nyák fölepittetnének, a’ megajánlott váltsági summából mind
azon öszvegek , mellyek a’ házankénti szabásolás’ megvál
tásáért fizettetnek, levoriandók lennének; addtg azonban,mig 
ez megtörténnék , mihelyt az általános váltsági öszveg a’ 
kincstár’ részéről elfogadtatik, minden néven nevezendő 
kiszolgáltatások, úgy a’ szállásolás is, mellyek eddig a 
törvény hatóságok által akár a’ reguíamentum, akár má- 
fenálló szokás szerint a’ katonaság' részére k szolgáltatlak, 
egyszerre és azonnal meg fognak szüntelnTT'MélTy tárgyban 
ő le 1 séstének-fVd-wö-é v.V-umenaher’ 10-én, kiadott KK. vála
szát a’ KK. és RR. olly értelembe vették, hogy ezen ajm 
latot ö felsége kegyelmesen elfogadni méltóztatott , és az 
ekképen megállapított elvnek a’ megajánlott öszveg’ alapjáo 
leendő alkalmazására nézve megk'váutató további in- 
tézkeéseknek tárgyalását a’ jövő országgyűlésének adták 
által, —

Szinte a* KK. előadások’ nyomán elkövetőnek afc orszá
gos RR. mindent, mi a’ közhitei’ felemelését és erösbitését 
eszközölhetné, választmány által kidolgoztatok az ösiség’ 
szabályozása iránt törvényjavaslat, melly a’ birtok’ inga
tagságát idővel megfogta volna szüntetni. — ügy a’ telek- 
könyvnek a’ megyékbeni behozatalát,— majd különösen 
az országgyűlés’ végnapjaiban szinte egyedüli foglalkozá
sokat tévé a’ nemzeti hitel’kiegészítésével kapcsolatban álló 
financiális választmány’ munkálatának, vagy is az országos 
közszúkségek és azok’ n iképeni fedezése’ módjainak tár
gyalása. Ez alkalommal fejlettek ki a’ tanácskozás’ fonalán 
a’ vas és más országos ’s vidéki kőutak iránti nézetek , — 
törvényjavaslatok jöttek létre a’ hitel-intézet, országos 
pénztár alapítása, a’ nemesek’ harminczadtóli mentességé
nek megszüntetése , az absentisinusért fizetendő adóztatás, 
fiumei vasút,Luiza-ut’ megváltása, csatornák’ készítése, vi
zek’ szabályozása, statistical hivatal’ felállítása, és köz
munkák’ szabályozása i ránt ,— de mindezek, kivéve az 
utolsót, nem történhetvén meg a’két tábla közötti egyesülés, 
teljesedésbe nem mehetónek. Azonban ki lön mondva ország- 
gyülésileg a’ közteherviselés’ eszméje, mellyben nagy jö
vendő’ csirája rejlik.

Erezve továbbá a’ nemzet a' bányatörvények’ hiányát, a' 
bánya-növelésnek a’ haza’ e’ megbecsülhetetlen kincsforrá- 
rásának kezelése és biztosítása körüli jótékony-törvények’ 
alkotása a’ teendők’ sorozatába nemcsak kitüzetett, h anem 
a’ törvényjavaslatok ö felsége’eleibe felis terjesztettek, mi
nek következtében ő felsége folyó év, november’ 2-án, ki
adott KK. válasza állal az országos RR-et legkegyelmeseb
ben biztosítani méltóztatott, hogy miután ezen igen fontos 
tárgy’ elintézése több időt kívánna, a’ bánya-törvények 
iránti KK. válaszát a’ legközelebbi országgyűlésre kifogja 
adni.

Szólanom kell már most a’lefolyt országgyűlésének azon 
főtárgyáról, melly mindnyájunkat közelebbről érdekel, ’s 
melly feletti tanácskozásra az országos RR. legtöbb időt for
dítottak, mert megvalának győződve felőle, hogy e’ nélkül 
a’ haza nagy ’s virágzó soha nem lehet, ez a’ sz. k. váro
sok’ ügye. Több országgyűlései az újabb koma\  keserűen 
buonyiták, melly gúuyteljes vala a’ sz. városoknak, a’ ne
gyedik alkotmányos rendnek országgyűlési állása , ’s ez 
bárhonnan vette is eredetét, szülte ezt önkény, vagy mu
lasztás,mindegy, alko'mányelleni esemény 1 mert mi is lehet 
keservesebb alkotmányos országban , mint a’ nemzet köz
gyűlésén egy ki ejfészitö résznek nemcsak megjelenni, de 
arra törvény által köteleztetni is, s azonban ott alkotmányos 
törvényeink’ ellenére semmi tényleges jogot nein gyakorol
hatni. Fajlalá ezt a’ 4-ik rend, ’s melyen sebzé őket a’ 3-ik 
rendnek illy tulnyornósága,melly mpglévő törvényeken is felül 
emelkedett; ’s mihelyt j ’ törvénytelen nyomatos’ zsibbasztó 
almából föleszmélének, szinte köve előlegszorgalinazak fel
séges koionás királyunktól a’ fenálló és esküvel szentesitett 
törvényeink’ feltartását, azonban az országgyűléseken is 
országrendi jogaikat általában a’ törvények’ nyomán, mint 
az alkotmány által kezesitett inár meglévő jogokat, homlok
térbe álliták, mert a’ 4-ik Rend egyikét teszi azon négy 
oszlopnak , mellyen az alkotmány’ boltozata, mint a’ nem
zeti önallás’ védpaizsa nyugszik. Sok és nagy vala tehát a’ 
küzdés már >zámos országgyűléseken a’ megtagadott, leg
alább tettleg nullificalt szavazat’ irányában, de minden siker 
nélkül, mig nem a’ közelebbi országgyűlésen a’k.k. előadá
sok’ nyomán megkezdetett az orvosi nagy munka és a’ S'a- 
vazati jognak sine qua nonja , a’ királyi városoknak belső 
elrendezese kimondatott, és ez olly határozottan, hogy a’ 
szavazat csak akkor leendene érvényes, ha a’ belszerkezet 
is megállapítva , ’s annálfogva egy az alkotmány’ sánczai 
között szabadon működő polgári testület alakítva leend. E’ 
volt a’ városi munkálatot keresztül folyó eszme, ’s igy ada
tott Debreczen városának, ezen a’ nemzetiség’ legnagyobb 
gyülpon'járiak, a’ megyeivel egyforma egy pgész szavazat. 
Micsoda stádiumokon ment keresztül 18 hónap’ lefolyása 
alatt ezen igen fontos ügy, azt időszakonkénti tudósításaim
ban körülményesen kifejtettem, ’s már most csak azt jegy
zem meg, hogy a’ két tábla közt 9 i/.enetek váltatlak e’ 
tárgyban, ’s mind e’ mellett is voltak elvek; mellyekben 
egyik tabla a’ másikhoz járulni egyáltalában nem akart, ’s 
mellyek leginkább e’ háromban pontosuUak , u. m a’ sla- 
tutanus jog — a* polgári képesség, és a’ főfelügyelői hiva
tal’ 1 orlatozása , — a’ KK és RR. azt álliták, hogy a’ fő- 
RRi kívánat elöli a’ törvény’ korlátái között szabadon mű
kő ni tartozó inunicipalis életet, — a’ föRRi tábla azt hivé, 
hogy a’ KK és RR. által felalíitott eszmék anarchiára ve
zetnének, inellyik rész csalódott, ítéljen felette a’jövendő. 
—Egyébiránt a" KK ésRR. utóísó izenetökben kijelentették, 
mikepen minői fontosabbnak tartották az ország’ kifejlődé
sere nézve a’ kir. városok’ ügyét, a’ minél inkább kíván
tak a’ rendezési törvény által megelőzni mindazon v is 
szás körülményeket, mellyek az ügy’ elintézetlen ma
radásából , mind a’ törvényhatóságok’ kölcsönös viszonyai
ra, mind pedig a’ kir. varosok’ állapoljára nézve kifej
lődhetnek , anoal kevésbbé titkolhattak el azon fájdalmas 
érzésnek kijelentését, mellynek keblünkben nem kelet
kezni nem lehetett, midőn tapasztalni kénytelenek, hogy 
a’ ni. föl\R-ek’ folytonos ellenszegulese miatt az ország- 
ulésenek végnapjában sem érethetett el azon szüksé
ges egyetértés , melly a’ városok iránt készített törvény
javaslatnak ö felsége’ eleibe leendő fölterjesztésére megki- 
vántaiolt, kimondák azt is , hogy ha igaz az is, miszerint 
a’ sz. királyi városok’ mind beldolgainak, mind ország
gyűlési állasuknak törvény általi elrendezése halasztást 
nem szenvedhet,, a’ KK. és RR. ezen ügy iránt, ha az el
enyészett országgyűléséről elintézetlen a’ jövendöségnek



26
adatnék Altat,n’ felelőséget magoktól elutasítják, ez vala 
tehát a’ KK. és RR-nek a’ föRRi táblához utólsó izcnete, és 
nyilatkozata, kik erre az országgyűlésének bekövetkezett 
vége miatt többé semmi választ nrm adának, ’s maradt a’ 
városi ügy, úgy rrintvolt, elintézetlen, a'jövö ország
gyűlésének jutván azon felséges feladat, hegy legkegyel
mesebb urunk királyunk’ hozzójárultával kielégítő törvény 
keletkezhessék, — mit, hiszem mindnyájan forróan óhaj
tunk, ’s hogy megtörténendik, biztosan hihetünk; meri 
alkotmányos hazában, ’s legjobb fejedelem’ atyai kormánya 
alatt élvén, hivatásunk nemcsak meg nem semmisülni, ha
nem szabadon mozogni alkotmányadta jogaink’ törvényes 
gyakorlatában , ’s polgári felemelkedés a’ czél, melly ki
fogja küzdeni azon pólczot, mellyen állani a’ magyar al
kotmányban megérdemeljük, ’s megvagyok győződve fe
lőle, hogy a’ legközelebbi országgyűlésen a’ kir. városok 
mindent elfognak követni, mi törvényeink’ védpaizsa alatt 
czélra vezetend, — mert a’ fenálló polgári alkotmányokból 
csak azon rész szállhat sírba , mellynek ereiből az élet ki
aszott, mi pedig életébren emeli fölfejét, a’ törvény’ kor
látái között,azt a’ többi rész maga mellé életbe fölvenni soha 
és soká nem vonakodhat, ’s igy következend be azon bol
dogító időszak, midőn a’ városi követek nemes önérzettel 
elmondhatják, hogy ők az ipar, nemzetiség, ’s polgári tör
vényes szabadság’ érdekeiben egybeforrott polgárság’ ösz- 
vegének képviselői , addig pedig főfeladatunk légyen: re
mény , bizalom, és kitörés! 1

Hasonló sorsra jutottak a’ Hajdú, Jász, Kun, Fiume és 
Bukkari szabad kerületek, — Túrmező, szepességi XVI vá
rosok és szabad községek eránt készített rendezési munká
latok, mert ezek is szintúgy mint a’ sz. kir. városok, egye
dül a’ jövő törvényhozás’ utján ő felsége’ k. k. hozzájárultá- 
val várják szebb politikai jövendőjüket. —

Számosak voltak az'eddig elöadattokon kivül azon mun
kálatok, mellyek a’ másfél évet szinte meghaladott ország
gyűlésen az országos Rendeket foglalkodtaták , mellyeket
— miulán időszakonkinli tudósításunkban elsoroltattak — 
jelenleg újra előterjeszteni feleslegesnek tartok; megemli- 
tendöbnek vélem mindazáltal. —

1- ör. Azon tárgyakat, mellyek a’ két tábla közötti be- 
egyezést megnyerték ugyan, de reájok semmi királyi vá
lasz nem érkezett. — Illyenek voltak a’ vasutak’ készítése 
mind általánosan, mind különösen a’ középponti vasul, ka
mat és \párvonal elleni biztosítás; — Erdélyországnak ma- 
gyarországgali szorosb egybekapcsolása,— az unítaria val
lásnak hazánkbani szabad gyakorlata, — az 1836: 11. t. 
czíkkely’ általános foganositása, a’ pénzbeli kiegyenlitések,
— a’ correlatiok’ ügye, — a’ n—i herczegnek Temes me
gyében elkövetett kihágása , és büutelen maradása, — a’ 
határ-véghelyeknek magyar törvények alárendeltetése, -  a’ 
magyar katonai ezredekben egyedül magyar tiszteknek al
kalmazása.— a’ hozott törvények’ kötelező erejének mikori 
kezdete, — a’ büntető törvénykönyvből a’ büntető rend
szer iránti intézkedés — a’ Ludovicea katonai nevelő inté
zet’ életbeléptetése, — a’ franczia háborúban megkárosul
tak’ kármentesítése, — némelly sz. kir. városokban minden 
törvényes bévezetés nélkül birt polgári vagyonokról szóló 
elzálogosításoknak örökeladássá emelése , a’ külföldi zsi
dóknak melly módon lehető bevándorlása, — a’ zsidóknak 
polgári jogokkali általános felruházása, — az irodalmi és 
művészeti jogok’ biztosítása, — a’ jövő országgyűlésnek
1845-ik évbeni tartása. Megemlitendöknek vélem.

2 - or. Azon tárgyakat, mellyek a’ két tábla’ beegyezése 
melleit felterjesztödtek, reájok b. k. válaszok kiadattak de 
törvény belölök nem keletkezett.—Illyenek voltak,mint fel
jebb érdeklém, a’ bányatörvény könyv, némelly országos sé
relmek, és kivánatok, mert nem minden felterjesztett sé
relmekre és kivánatokra érkezvén k. k. válasz, idesorozandó 
a’ nemes városnak a’p tronalus’tárgyában felterjesztett sé
relme , mellyet bár mind a’ két tábla sérelemnek egyhangú- 
lég elismert, mindazáltal ez k. k. leirat által még sem lön 
orvosolva, — illyenek voltak a' Mátyás király’ könyvtára’ 
maradványainak visszaszerzése , — a’ k. k. válaszoknak, 
nemcsak a’ dolog’ érdemére, hanem a’ szavakra is leendő 
kiterjesztése, a’ katonai kihágások’ 1 orlátozása, — a’ ha- 
sonszenvi orvosi taritószéfenek a’ magyar királyi egyetem- 
beni fölállítása, — a’ hitelintézet’ életbeléptetése,— a’ sze
keres házaló kereskedésnek a’ helytartótanács általi tör 
vénytelen eltiltása, A’ Bukkariban felállítandó hajózási is
kola, — a’ katonai élelmezés és szállásolás’ megváltása, — 
a’ lehuzási díj’ megszüntetése,a’ magyarországi kereskedés, 
és müipar’ felvirágoztatása, — az 1836: 21. t. czikkelynek 
a’ részek’ valóságos visszakapcsolása iránti teljesedésbe 
vétele. — Általmegyek végre.

3- or. Azon tárgyakra, mellyekből ö felsége k. k. hoz- 
zájárultával valóságos törvények jöttek létre. Első ezek 
között a’

Vallás’ dolgában alkotott törvényezikkely.
Nem vala tárgy t. n. tanács, ns választó hites közönség, 

melly az ország’ lakossainak kedélyét az utolsó évtizedek
ben inkább fölingerlette volna, mint az 1790-ik 26. törv.- 
czikknek részint sokak általi balra magyarázata, részint 
meg nem tartása , ’s több országgyűléseken mint egy ve
res fonal vonult ál.'al az e’ miatti ingerültség, és kevés po
litical elölátás kellett előre megjóslani azt, hogy ez nem 
csak meg nem szünend, hanem inkább növekedni fog, ha 
csak a’ különböző felekezetüek’ megsértett jogviszonyai, a’ 
lelkiösméret’ teljes és tökéletes szabadságának a’ törvény 
előtti egyenlőségnek, ’s minden tekintelbeni kölcsönösség
nek alapján világos törvény által elintézve nem lesznek ; a’ 
honnan az országgyűlése legelső törvényes szent köteles
ségének ismerte felséges koronás királyunk’ kegyelmes 1

hozzá járultával üdvös és világos törvény állal elfojtani 
igyekezni a’ viszálkodá s’ magvait, örök időkre lecsilapitani 
a’ felingerlett kedélyeket, és megszüntetni azon visszavo
nást, melly a’ közhazának egyenlően hüpolgárait a’ legér
zékenyebb részben hajdan olly ellenséges pártokra szag- 
gatá, ’s mellynek rezgései, — noha azon korszakot, melly- 
ben a’ vakbuzgóság tűzzel és fegyverrel üldözött, az em
beri nemzet túlélte már, — nem csekély élénkséggel a’ 
jelen időkre is áthatottak. Illy felséges igyekezet után noha 
minden részben kielégítő, a’ nemzet kivánatinak, ohajtásinak 
tökéletesen megfelelő törvény léire nem jöhető is , de ke
letkezett olly törvény, melly által számos visszaéléseknek 
eleje vétetvén, a’ viszonyosság’ elve, és a’ lelkiösméret’ 
szabadsága biztosittatik : különösen pedig a’ szabad átmenet 
iránti 1790: 26, t ez. balra magyarázata megszüntetik, — 
hasonló igen hatályos törvény jött éleibe,

A’ m a g y a r  n y e l v  i r ánt .
A’ nemzeteket, a’ nemzet’ nevét méltán viselő öszve- 

gekké, minden polgári erénynek kifejtésére leginkább al
kalmatosokká nagygyá és dicsővé, egyedül a’ nemzetiség’ 
hő szelleme teheti^ ennek éltető gyökere a’nemzeti nyelv’ 
kellő virágzása ’s hazánk, felett őrködött gondviselés’ jósá
gának lehet egyedül tulajdonítani,hogy keletről hozott honi 
nyelvünk nyugotra lett áltköltözése után a’ magokat ké
sőbb olly gyakrart megboszult elhanyagolások, — majd az 
elnyomására fordított kül- és bel ellenelemek , ’s a’ bal
sorsnak többszöri gyászos csapásai mellett is egészen el 
nem hervadóit, az utóbbi század’ végefelé pedig sírjába nem 
roskadott, — véle együtt nemzetiségünk örökre el nem te- 
mettetett, ’s bár a’ nemzet ébredve 1790-ben, honi nyel
vünk’ gyarapodását elösegéllö intézkedésekről, m'nd akkor 
mind az ólta több országgyűlésen gondoskodott, ’s forró 
hálával tartozik ő felségének különösen mind azokért 
mik e’ részben 1836, és 1840-ben rendeltettek, de a’ nem
zet’ méltányos óhajtásai, ’s igazságos kivánatai egyedül je
len enyészett országgyűlésen ő felségén* k legkegyelmes 
beegyezésével alkotott törvény állal nyerhetnének kielégí
tő teljesedést, mert ez által édes hazánkban diplomatics 
nyelv egyedül a’ magyar leve. — Törvények alkottattak 
továbbá

A’ hivatal- és birtokképességnek a’ nemnemes hazafi
akra való kiterjesztése iránt. Ezen két törvényezikkely ál
tal ki lön mondva az, mivel az nemzet az emberiség’ jogai
nak tartozott; mert nyitva álland már most a’ nemzet’ min
den osztályzatinak a’ hivatalos élet’ pályája, és mindenki 
szellemi és anyagi iparának szolgalmának, gyümölcsét sza
badon és biztosan élvezheti. — Ezek valának tehát azon 
négy sarkalatos törvényezikkelyek. mellyek a’ lefolyt or
szággyűlésének főbb és századokra kiható eredményét te
vék, jöttek azok mellett még több törvények is életbe, ne
vezetesen a’ váltó és csődtörvények’ módosítása, az orsz.- 
gyülési szállások’ szabályozása, és bérök’ fizetése, — a’ 
mostani országgyűlési költségeknek szabad ajánlatképen 
egyedül a’ nemesi rend általi viselése, — a’ folyó homok 
által okoztatott károknak megszüntetése, — a’ közmunkák’ 
szabályozása, — a’ koronaőrök’ megválasztása, és Bártfa 
városát illetőleg a’ Hrabovszkyféle alapítványnak kitáblá
zása, a’ decrctalis napok’ eltörlése, és a’ hétszemélyes táb
lának a’ husvét utáni törvényszakbani összeülése iránt; — 
mellyeket úgy mint a’ concertalio alól kikerültek , továbbá 
utolsó tudósításom ólta keletkezett k. k. leiratokat, és vá
laszokat, országos naplókat, izeneteket, és felírásokat 
oliy megjegyzésem mellett mutatok be, hogy a’ sajtó alól 
még ki nem került irományok, annak idejében le fognak 
küldetni.

Végre meg kell emFtenem, hogy az orsz. közadó a’ 
szokott feltételek és óvások mellett az eddigi summában 
4,395,244 ftban 38^krban,ugy ezen felül a’ katona-sze
dés’ segedelmezésére szükséges 75,000 p.ftok 1844-ik év 
november’ 10-töl 1847-ik év november’ 10-eig megajánl- 
tattak.

Ezek valának tehát az elenyészett országgyűlésének 
főbb vonásai, mellyeket követi állásomnál fogva a’ tek. 
nemes tanács és nemes választott hites közönség előtt elő
terjeszteni kötelességemnek ismertem, részt vettem cs vet
tünk idöközileg lelépett érdemteljes követtársammal az 
országgyűlési tanácskozásokban , fölszólaltunk ott, hol és 
midőn czélszerünek tarta'nk a’ fejedelem , közhaza, és e’ 
város’ közönsége’ öszvekapcsolt érdekében,— főfeladatunk 
és feladatom volt,polgár-társainknak hasznát erőnk és erőm’ 
csekélységéhez képest előmozdíthatni, szóval teljes erővel 
megfelelni azon bizodalomnak, melly a’ még akkor előttem 
ismeretlen ’s nem mindenkor tövis nélküli követi pályára 
olly véletlen felhívott. Most már hosszú 48 hónapok’ lefor
gása után, visszatérve az általam soha nem felejthetett kis 
hazámba , visszatérve az általam igen tisztelt polgár-tár
saim’ rokon körébe, lelépve kövelpályámról, mint egyes 
polgár’ pártfogásukba, kedvezésökbe és bizodalmukba ma
gamat tisztelettel ajánlom. — K o m l ó s s y  L á s z l ó ,  
orgy, követ.

ESZTERGOM, januar’ 3. Már többször kívántam meg
írni, hogy Esztergomban m. é. december’ 17-kén 350 p. 
ftos részvényre alapított takarékpénztár alakult, de mint
hogy nálunk annyi különböző érdekek jőnek összeütközés
be, ’s eddig több indítványba tett hasznos és jótékony vál
lalat iránt csökönös részvétet tanúsítottunk, be kívántam 
várni az időt, mig az elvetett mag kicsirádzik, ’s ime teg
nap csakugyan elkezdette működését olly ifjúi erővel, mily- 
1 yennel nálunk még egy vállalat sem dicsekedhetik; rmit 
eddig is ha kezdetiünk valamibe, az intézetnek egyik főlr- 
nyege némi sujtásosságból állott, jelen intézetnél azonban 
a’ tett’ embereivé lettünk; az alapszabályok leginkábba

pozsonyi 's némileg a' pesti takarékpénztárak* szabályaiul t 
készítvék; eddig a’ választmány legszigorúbb eljárást tanú
sítóit működésében, ’s olly hitelt szándékozik az intézet’ 
számára szerezni, miáltal a’ pénzforgalom, mennyire kö
re terjedhet, a’ legnagyobb biztosságban elősegítessék.—

M 1-n.
U. I- Novemb. 29-kcn 4844. Közlőit tudósításom’ foly

tában tudatom, miképen a’ decemberi tanácsülésben, a’szó
szóló’ indítványára, Kossuth Lajos is díszpfdgárnak nevez
tetett, miről körülményesen akkor,  ha a’ polgárlevelek 
megknldetnek. t

FŐVÁROSI ÚJDONSÁGOK. A’ franczia kamrák’ meg
nyitása után nehány nappal a’ farsang is ünnepélyesen meg- 
nyiltatott; mi hasonlatosság vagy különbség van a’ kettő közt, 
arról most hallgatunk, nehogy arról vádoltassunk, miszerint 
az olvasónak semmi gondolkozni valót nem hagyunk. Eddig 
megállapított tánczvigalmaink’ elősorozását divatlapjainknak 
engedjük, bár a’ pol. lapokkal bibelődőket sem tartjuk világ- 
gyűlölőknek. Napokban egy fiatal hölgy halt meg; másnap te- 
metni akarák; a’ szomorú szertartásra minden elkészült’s már 
csak lelkész hijányzék. Szorosb vizsgálat után e’végpercz- 
ben is melegnek találtaték azonban a’ test ’s a’ gyászköte
lességet elhalásztak Fájdalom híjában! mert a’ letört virág 
nem hajtott uj életre! Napokban Barabást látogattuk meg, 
nemzetünk’ ezen dicsőségét. Alig tudtunk megfordulni a’ 
sok földi s égi angyal közt, kik vászonon is imádásra bírják 
a* halandót! Szontagh’Jíuthy’ ’s Vachot Sándor’ kőnyomatu 
élelhii képeik kedvesen leptek meg. E’ két utolsóval a’ pesti 
Divatlap méltán biszkélkedhetik; első az Életképek’ kin
cse. F. hó’ 6-d. este a’ budai parton, csolnakba tolulás’ al
kalmakor egy^nesterinas pottyant vízbe, de szerencsére 
csak fóvege indult azon útra, honnan bajos a’ visszajövetel. 
7-d. este tiz órakor a’kigyóutczában Laky ezüstmives’ bolt
jából 351 Itt ezüstöt, 15 dar. aranyat ’s 82 p.ftot loptak el. 
Különös, hogy kevc:ssel a’ tolvajlás előtt, a’ boltőrt egy 
gyermek a’ tájt kémkedő gyanús egyedekre figyelmezteté. 
Szintén ez éjjel, szintén elöleges figyelmeztetés’ daczára 
másutt is hasonló merényi követtek el. F. hó’ 12-d. kezdve 
mészárosainknak a’ tábori kórház körül épített uj vágóhidat 
kellene használniok 800 p.ft évenkinti haszonbér-fizetés 
mellett; azonban aligha meg nem hiusul azon czélszerü 
rendőrségi intézkedés; mert a’jámbor mészárosok, kiknek 
hatalmasnál halalmasb pártolóik vannak , a’ helyett szűknek 
állítják ! Ha nem marhavágásról volna szó, a’ mészárosok
nak ez egyszer alkalmasint igazuk lenne. Korunk egy gya
lázatos bűnre kezd szert tenni; ’s ez : kis gyermekek’ ki
tevése. Alig van hét, melly illyes botrány nélkül múlnék el. 
A’ lelenczház alkalmasint kiáltó szükség Ieend. Csütörtökön 
egy holttestet fogtak ki a’ Dunából; a’ szerencsétlen új
pesti asztalos-legény ’s mult hét’ utolsó napjaiban Újpesten 
tartott tánczmulatság’ alkalmakor hat asztalos-legény által 
vereték halálra ’s Iöketett Dunába. A’ czinkosok fogva van
nak. A’ kihúzott holt test egész éjjel a’ dunaparton hevert. 
Partbiztos ubi es? Napokban egy sír felbontatván, a’ tes
tet olly helyzetben találták, melly elevenül történt teme
tést bizonyít.—Tiszteletbeli pest városi tanácsnokokul T e r -  
c z y ,  He pe s va r y ,  Gő z ö n  uu. neveztettek ki. Majd 
meglássuk, gyorsabban halad e az igazság’ szekere! 
Múlt héten a’ vasúti munkások' száma 8878 volt 93 szekér
rel. — A

NE MENJ ÁLTAL A’ DUNÁN I — Epen most érek 
Pestre. A’ rósz ut kényszerite, hogy a’ kis-tarcsai vendég- 
fogadóban meghaljak. Mivel a’ fogadósnak önnszobája is 
hideg volt; — mig a’ megrendelt szobát befütölték, az 
ivó-szobában tölték egypár óranegyedet. — Mondhatom : sok 
súlyolat ’s panaszokat lehet illy szobákban hallani. — Egy 
asztalnál ült három adózó,— falatozánab, de némán és szo
morúan, — képeikből olvesám, hogy kárvallott emberek. 
Végre megszólal a’ legidösbik, mondván: „gyermekeim
nek is meghagyom, hogy a’ Dunán által ne menjenek.“ A’ 
hang, ’s arczizmainak keserűt jelentő mozgása egészen 
igényié különben is készen állani szokott részvétemet, ’s 
miután bizodalmasan megkértem öt, hogy föntebbi igen ál
talános ’s ennélfogva alaptalan állítására nézve, tudni óhaj
tom a’ bajt, — melly őket érhető — e’ következő panaszt 
köztölte: „Mi uram Östoros faluból (Eger mellől) valók va
gyunk. Egerből Győrbe szállítottuk Czigány nevezetű nyug
díjas kapitányt. — Most visszafelé jövet, ba'r a’ Dunának 
tükre jégtől majdnem egészen tiszta, mégis a’ dunánni ál- 
talszáUitásért, két üres kocsitól és tiz lótól tizenhat váltó 
forintot zsaroltak rajtunk; — ’s mivel embert baj egyedül 
érni nem szokta, mig bennünket , innen és túl is, tisztek 
és legények huzavontak, addig elszalasztottunk három ván
dorlót , kik Pestig kocsibér’ fejében három váltó forintot 
tartoztak volna fizetni.“ Okom nincsen előadásán kételkedni, 
mert illynemü panaszokat hírlapok’ hasábjain többes szám
ban lebet olvasni , — neveiket tehát felírván (Zsebe János 
és Varga Mihály) megígértem nekiek, hogy ezen ügyefo- 
gvolt esetet is hírlapok’ utján fogom az olvasó közönséggel 
tudatni. Ezt azonban nem azért cselekszem, hogy a’ dunánni 
általkeléstöl valakit visszaijesztenék, — hanem hogy azok, 
kiket a’ dolog most vagy jövendőben illethet, ezen eset ál- 
is meghatva, annálinkább igyekeznének hasonló visszaélé
seket lehetetleniteni Pestjan. 7. 1845. S z t r a n y a v s z k y  
P é t e r ,  báró Podmaniczky Károlynó ö nagyságának ren
delkező tiszttartója

Vegyes közlemények.
Iparegyesül et .  Ásvány-gyűjteményünk, mellyet őfelsé

gének atyai kegyelme a'királyi bányák és érezhuták' annyi kincsei
vel gazdagított, egyes buzgó Dgybarátok által is gyarapíttatolt. 
— Mindenekelőtt a' legszívesb köszönettel kell eml.lenünk fiata 
hazánkfiának, Benyovszky Gyulának, a’ közügyek’ pártolásáró


