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E L Ő S Z Ó. 

Átfontolt eszmék, miket e’ röpirat 
röviden előad. Az emberi elme’ minden- 
kori kívánatai azok. Ez eszméket kiví- 
vandók, a’ vén Európa’ legvallásosabb 
emberei Amerikába vándoroltak, ’s ott, 
új hazájukban, szűkölködés és viszon- 
tagságok közepeit, a’ szabadságnak dia- 
dalt szereztek: és e’ diadal’ szülötte lűn 
a közboldogság. – Ez eszmékérti tu- 
sában vérzett el a’ múlt század’ végén 
’s a’ jelen’ elején a’ franczia nép, azo- 
kért küzd és ví jelenleg is Francziaor- 
szág. – Ez eszmékért támadt fel mai 
korban majd minden mívelt nép: mert 
azokban a’ szabadságnak és egyenlőség- 
nek – ez isteni adománynak – magva 
rejlik. 

Ez eszmék’ kivitelében kell fáradoz- 
nunk nekünk magyaroknak is !! 



 
 
Oldassék meg a’ földnek bilincse, 

A’ tulajdon szent  legyen ‘s örök 
‘S leszen a’ föld népeidnek kincse, 

Színarany az istenadta rög; – 
A’’ mi szárnya a’ madárseregnek, 
A’ szabad föld az a’ nemzeteknek. 

 
Fékre vedd a’ víznek tombolóit ,  

A’ világnak nyisd meg kapuját,  – 
Öt világrész lássa lobogóid’,  

Lássa gályáidnak árboczát,   – 
Tenger a’ föld   vére,  – lüktetése 
Népek- és hazáknak érütése.  
 
És a’ nép, mely vér a’ régi vérbő l ,  

Nyerje vissza régi részjogát:  
Osztalékát vízbő l  és kenyérbő l ,  

És a’ törvény’ védő  paizsát;  
‘S mert terhet visz,  oszt a’ közhazáért ,  
Közjavából egyaránt vegyen bért!  
 
És te isten, a’ védhetlen égben, 

Magyaroknak védő  istene, 
Szentesítsd meg összes összeségben 

A’ mi esküt a’ nemzet teve, 
Add hozzá az ember’ legfőbb kincsét:  
Szabadítsd fel  a’ szellem’ bilincsét’ 

GARAY JÁNOS. 



 

 

 
A’ harczos századok’ vérmezején a’ 

szabadság’ virágai meg nem teremheté- 
nek. Emberek és nemzetek életüket 
veszték a’ szabadság utáni vágyban,, 
egy két töredékeszme’ kivíhatásáért. 
De a’ véghetlen küzdelmeknek egyedül 
azon tanulsága maradt, hogy a’ valódi, 
az igazi szabadságol nem háborúk és 
lázadások, hanem az ész’ mindenható 
tüze termi meg. 

Ész az isten, az ő szavára minden 
meghajol. Előtte hajoljunk meg hát 
mi magyarok is! 

Nem szükség a’ már elmúlt ‘s kü- 
lönben is hazugul írt történetek’ zava- 
rában botorkáznunk. Tekintsük magát 
az örök változhatlan természetet, ‘s en- 
nek legremekebb művét  az embert. 
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Isten minden emberi egyformán sa- 
ját képére, és szabadon alkotott. Min- 
den ember érzi és tudja, hogy a’ mi 
nála öröm, másnál is az; a’ mi nála 
fájdalom, másnál is az; – érzi és tud- 
ja, hogy legfőbb törvény, minden tör- 
vénynek törvénye, az e m b e r s z e r e- 
t e t. Igen is, mert az emberszeretet 
imádja a’ szabadságot, és tiszteli az 
egyenlőséget. 

A’ szeretet’ törvénye pedig, mit Jé- 
zus a’ megváltó, az emberek’ legna- 
gyobbja, tanított, rövid, ‘s e’ néhány 
szavakban foglaltatik: s z e r e s d  f e l e -  
b a r á t o d a t ,  m i n t  t e n m a g a d a t. 

Ezen egyszerű törvénynek hódol- 
junk mi mindenkor és mindenben. E’ 
törvény’ végrehajtásához nem kel! sok 
olvasás, tanulás: tekintsen mindenki 
szívébe, azt abban lángoló betűkkel 
bevésve találja. 

Ha tudni akarjuk, minő  jogai van- 
nak minden embernek és polgárnak, 
nem azt kell néznünk, mik történtek 
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eddig, ‘s hogyan vélekednek mások; 
hanem csak az t ,  mi az ember, ‘s mire 
rendelte őt az örök, változhatlan ter- 
mészet? 

A’ történetek és vélemények sok- 
féleképen alakulnak; néha azon nap, 
melyben támadtak, már meghazudtol- 
ják magokat; szüleinek, elhalnak, ‘s 
az idő sebes rohamába eltemetkeznek: 
de a’ természet örökké ugyan az ma- 
rad ,  soha magát meg nem tagadja. 

Midőn hát társasági nagy épüle- 
tünknek, az alkotmánynak fölállításá- 
ban dolgozunk, ne függeszszük sze- 
meinket a’ perczenkint hulló csillagok- 
ra ,  hanem az örök fényű ‘s mindig egy 
egyetlen ragyogó napra. A’ jogokat és 
kötelességeket az örök igazság’ kút- 
fejéből merítsük: minek ismertető je- 
leni az emberi természet rendeltetek. 

Az emberiség legfőbb dísze a’ sza- 
badság ‘s egyenlőség. Dolgainkat e- 
gyenkint ‘s egvetemleg ezekhez irá- 
nyozzuk. Így fogjuk legbiztosabban 
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elérni a’ czélt, mi nem lehet más, mini 
hogy e’ hazában lakó minden ember- 
nek istentől adott,  és soha tőle el nem 
idegeníthető jogai nyilván megismer- 
tessenek és biztosítanának. 

A’ nép szabadságának hajnala fel- 
derült. A’ nemzet’ egén öt csillag ra- 
gyog: s zab ad s ág ,  eg y en lő ség ,  
t e s t v é r i s é g ,  b é k e  ‘s e g y e t é r- 
tés.  Ez öt csillag tündöklése áthasí- 
tá a’ szolgaság’ nehéz levegőjét, an- 
nak ködeit és fellegeit szétkergette. 

Valának pedig e’ sűrű köd és fel- 
legek, melyek az éltető nap’ sugarait 
elboríták, a’ k i v á l t s á g o k ,  a’ bál- 
í t é l e t e k, az ö n k é n t e s  h a t a lo m,  
az e rő s z a k ,  a’ v a k  szenvedé -  
lyek,  a’ b a b o n a ,  b i g o t t s á g ,  a’ 
vallásos ‘s egyéb  v i s szaé lé -  
s e k ,  ‘sa’t. mind ugyanannyi sarjadékai 
amaz ördögi kedélynek, mely kárho- 
zatos konoksággal szüntelen ármány- 
kodik, hogy a’ népek boldogságának 
földjét meddő bitorlása alá kerítse, 
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azt az elnyomás mérges burjánaival 
úgy eláraszsza, hogy az emberszere- 
let gyöngéd növényei még csak gyö- 
keret se verhesselek benne. 

Isten lemosolygott magassága szent 
egéből. Mosolya áldáskint rezgé át 
az egész világot. 

Ma már az emberek a’ megtisztult 
levegőben, bátran, felemelt fejjel, egy- 
másnak kezet szorítva mondhatják: 
t e s t v é r e k ! mi  m i n d n y á j a n  e- 
g y e n lők  és s z a b a d o k  v a g y u n k ,  
n e k ü n k  e g y m á s t  s z e r e t n ü n k  
kell. 

És az, ki ezzel ellenkezőt tanít, 
megtagadja az emberszeretetet, ’s vét- 
kes őrültséggel magát az istent káro- 
molja. 

Polgárok, örvendjünk a’ mai nagy- 
szerű időnek, a’ n é p e k  m e g v á l t á -  
s á n a k !  

Örömünknek közepette feledjük el, 
hogy voltak emberek, kik oktalan 
kedvteléssel saját nemzetük’ kebelét 
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szakkaták: feledjük el, hogy vol- 
t ak  köztünk, kik a’ hatalmat ‘s annak 
h iú  csillogásit legfőbb czélnak tekintő 
oly becsvágytól vezéreltettek, a’ mily 
becsvágynak forrását ’s okát a’ józan 
ész’ ’s emberszeretet’ világában föl nem 
találhatni:  feledjük, hogy a’ hatalom’ 
régi bitorlói, magokat az isteni gond- 
viselés’ küldötteiül feltolván, a’ nép 
életfájának legnemesebb gyümölcseit 
önmagoknak – noha henyélő herék 
voltak – jó korán letépdesték; és a’ 
népet, bár őt saját lábai mindenkor 
legjobban bírták, mint valami bukdá- 
csoló gyermeket, pórázon vezetgették: 
feledjük el azon hamis tanítást, me- 
lyet a’ bérért hízelgő rabszolgák’ ajkai 
hirdettek, hogy t. i. minden irtóztató, 
minden kegyeletet és szentet megtaga- 
dó a’ nép’ kebeléből származik, ‘s hogy 
népkormány mellett nem állhatnak fenn, 
a’ béke, rend és szabadság. 

Feledjük el  mindezt, ‘s  nektek, a’ 
halálosan   vétkezetteknek,   hozzuk   a’ 
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kiengesztelődés’ nehéz, de egy szabad 
nép’ érzelmeihez nagyon méltó áldoza- 
tát. Kezdjük a’ szabadság’ munkáját 
a’ szeretet törvényének legmagasztosabb 
betöltésével; b o c s á s s u n k  m e g  a- 
z o k n a k ,  k i k  e d d i g  ellensége- 
i n k  v o l t a k .  

E’ közbocsánat legyen ravatal a’ múlt  
idők’ keserves eseményeinek sírja felett! 
És most lássuk, miket kell tenni a’ 
népnek, minden embernek, hogy az 
alkotmányozás’ nagy munkálata czél- 
szerűen bevégeztethessék. 

Vannak kívánatok, melyeket az ész 
minden korban sürgetett, melyek magából 
a’ néptermészet’ értelméből merülnek fel. 
E’ kívánatokat határozottan és vi- 
lágosan nyilvánítsuk azért, hogy a’ tör- 
vényhozók azokat megértve alkotmányt 
készíthessenek, mely a1 szabadságot. 
egyenlőséget, rendet és békét, e’ haza 
minden polgárának ne csak ígérje, ha- 
nem valósággal meg is adja. 

Mondjuk el tehát a’ közóhajtásokat, 
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miket előttünk sokan már elmondottak, 
újakat nem mondunk, de mondunk 
szükségeseket, kivált hazánk’ jelen 
korszakában, midőn reform (békés újí- 
tás) küszöbén vagyunk, ha a’ nép’ ki- 
vánatai törvénybe mennek; ellenben ha 
a’ nép’ szent nevét csak hiába vettétek 
fel, ha jog helyett puszta ígérettel igye- 
keztek az emberek’ szemeit kitörölni, 
okvetlenül lázadásba sülyedünk, ‘s e’ 
borzasztó szörny’ áldozatairól azok fog- 
nak számolni, kik a’ népeknek világ- 
szerte nyilatkozni kezdő követeléseit 
‘s igényeit hallgatják ugyan, de vagy 
nem értik, vagy teljesíteni nem akar- 
ják, kik a’ szabadságot, e’ minden em- 
ber’ tulajdonául adott kincset, új-nemű 
kiváltságok alá temetik, kik a’ népnek 
útjait állják, ‘s tőle az ég’ legnagyobb 
áldását, az egyenlőséget elrabolják, 

Tagadhatlanul igaz ugyanis, hogy 
a’ mely népnek csak egyetlen egy tag- 
ja is szolga, a’ melyben bármi névvel 
nevezendő úr van ,  annál az egyenlőség 
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csak név, de nem valóság; annak sza- 
badsága sem lehet; mert szabadság e- 
gyenlőség nélkül nem is képzelhető. 

Legelőször is tehát jelentse ki e’ 
nép, hogy felségének tiszta öntudatá- 
val bír, jelentse ki, hogy a’ nemzet – 
miként Szemere Bertalan igen jól mon- 
da – habár egyéneiben kicsiny, alá- 
rendelt ‘s engedelmes, de összeségében 
gazdag és nagy, ha bár fejenkint 
gyenge és erőtelen, de tömegében vég- 
telenül hatalmas, koronákat foszt, fe- 
jedelmi széket dönt, ‘s törhetlen dere- 
kának súlya alatt minden egyéb hata- 
om szétporlik. Szóval, jelentse ki Ma- 
gyarország’ népe, hogy magán kívül a’ 
jognak és erőnek más forrását nem 
ismeri, és tűrni nem fogja; mivel ar 
nép minden szellemi és anyagi tehetsé- 
geknek ama roppant élő tengere, mely- 
ből minden kifoly, ‘s minden ismét be- 
le visszafoly. 

A’ nép maga az álladalom.   A’ nép 
maga a’ haza! Minden nép pedig, mely 
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magát így ismeri, hivatva van, hogy 
szükségei ‘s érdekei felül önmaga 
gondoskodjék. 

A’ népgondoskodás’ első anyaesz- 
méje az alkotmány. 

Az alkotmánynak, hogy gyümöl- 
cseit megteremhesse, e’ nemzet’ kebe- 
lében készítessék új és jó föld: tépet- 
tessék ki a’ régiből minden gaz; mert 
az újítás’ minden nemesebb ültetvényeit 
elborítani ‘s elölni fogná. 

Az alkotmánynak jogot kell bizto- 
sítni, egyenlőséget és szabadságot adni. 

E’ szempontból mondassék ki minél 
előbb világosan: hogy 

1-ször Alkotmányozó tanácskozmá- 
nyul a’ nemzet’ alsó táblája bízatik meg, 
melyen minden követ, a’ tökéletes el- 
rendezésig i s ,  hatósága’ egész közön- 
ségét képviseli. 

2-szor A’ mostani főrendi tábla meg- 
semmitetik, a’ születéses főrendi jogok 
’s czímek eltöröltetnek. 

3-szor A’ papoknak semmiféle po- 
 



15 

litikai befolyás nem engedtetik, – a’ 
papi jószágok eredetüknél fogva is sta- 
tusbirtokká letetnek. 

4-szer Minden egyéb birtok azé ki 
most bírja. Birtok alatt pedig tulajdon, 
és nem bérleti, vagy zálog használat 
értetik. 

E’  határozatok   helyességük’ bizo- 
nyító okait magokban hordozzák. Azok- 
ról   terjedelmesen értekezni nem  taná- 
csos:   elég   annyit megemlíteni,   hogy 
az időnek sürgető alkalmát felhasznál- 
ni az okos ész parancsolja, hogy csak 
a’ nemességet képviselő alsó táblával, 
a’ nagyon   is szerfelett kiváltságolt   fő- 
rendekkel, a’ birtokérdekek miatt  igen 
veszedelmes papsággal, bizonytalan, tu- 
lajdonnak nem tekinthető, ‘s  azért mit- 
sein érő földbirtok mellett az alkotmány’ 
meghozhatását csak reményleni is vak- 
merőség ‘s  botorság. 

Hiszen, ha valaki egyenlőséget, 
szabadságot, rendet óhajt, ‘s akar; le- 
heteden, hogy ennek ellentéteit is, bár- 
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mily   rövid  ideig,   óhajtja,   és   akarja. 
Már pediglen mik  most megneveztet- 
t ek ,  az alkotmányos életnek merő el- 
lenei, és ha n é k i e k ártalmas tengődé- 
sükre legkisebb   tér ‘s idő engedtetik,  
mint a’ gyom felsarjadzanak, és az al- 
kotmányt, mint a’ folyóka fű, körülfon- 
j á k ,  ‘s azt vagy végképen elsorvaszt- 
ják,    vagy az előállítandó  zavarok, ‘s 
megtámadások által sokáig terméketlen- 
né teszik. 

A’ fentebbi négy  pontban foglalt ha- 
tározatok után kezdethetik meg az al- 
kotmányozás nagy munkálata: oly mód- 
dal,   hogy azon pontokra nézve,    me- 
tyek a’   nép  által  Budapesten   a’   haza 
közszívében elfogadtattak, országszer- 
te  viszhangoztattak, és a’ melyeket  az 
országgyűlés, (a’ nemzet képviselő táb- 
lája t. i.) proclamált – kikiáltott – részle- 
tes,   kimerítő törvényjavaslatok készí- 
tessenek, ‘s e’ törvényjavaslatok a’ nép- 
nél, eldöntő közvélemény előállítása vé- 
gett közzé   tétessenek.    Azután pedig 
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a’   legrövidebb   idő   alatt   Buda-Pestre 
összehívatandó országgyűlésen   a’   ma- 
gyar alkotmány, ‘s a’ polgári jogokat ’s 
kötelességeket meghatározó törvények 
előterem tessenek. 

Azon pontok, melyekben a’ magyar 
alkotmánya alapjait letétetni óhajtja, 
következők: 

1. Sajtószabadság az előző vizsgá- 
lat eltörlésére. 

2. Felelős kormány  Buda-Pesten, 
3. Évenkénti   országgyűlés Pesten. 
4.Törvényelőtti egyenlőség polgá- 

ri,  ‘s vallási  tekintetben. 
5.   Nemzeti őrsereg. 
6.   Közös   teherviselés. 
7.   Úrbéri viszonyok megszüntetése. 
8.   Esküttszék: képviselet  egyenlő- 

ség  alapján. 
9.  Nemzeti  bank. 

10. A katonaság esküdjék meg az 
alkotmányra; Magyar katonáinkat ne 
vigyék külföldre, a külföldieket vi- 
gyék el tőlünk. 
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11. A’ political statusfoglyok sza- 
badon bocsáttassanak. 

12. Egyesülés Erdélylyel. 
E’ pontok felett most jó korán ér- 

tekezzünk, ‘s bátran őszintén nyilvá- 
nítsuk gondolatainkat, hogy a’ törvény- 
hozás, – mely a’ kellő határon túl 
soha sem mehet, de azon innen nagyon 
könnyen elmaradhat, megérthesse a’ 
népet, melynek a’ nyilvánított pontok 
körül kiírt következő jel-szavai, le- 
g y e n  b é k e ,  s z a b a d s á g ,  egyet- 
é r t é s ,  egyenlőség ,  testvéri- 
ség, nem üres hangok többé, hanem test- 
télételt követelő; istenigék. 

És mi a’ pontokat következőleg ér- 
telmezzük. 

I. 
Sajtószabadság az előző visgá- 

lat’ eltörlésével. 

Sajtószabadság az, miszerint min- 
den ember azt, a’ mit gondolt ‘s közzé 
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akar tenni ,  leírhatja.   kinyomtathatja, 
‘s  elárulhatja. 

E’ szabadság minden embernek vele 
született joga: mert nem azért van az 
emberben gondolkozási tehetség, és ki- 
vánság gondolatait másokkal közleni, 
hogy gondolatait nyilván ki ne mond- 
hassa; és hogy érzelmeit, – örömeit ‘s 
fájdalmát t. i. – magába fojtani kényte- 
lenítessék. 

A’ szabad sajtó minden nemzetnél 
jót szült. Természete ugyanis a’ nyom- 
tatási szabadságnak, hogy az emberek 
közt mindent, jót ‘s roszat, nyilvános- 
ságra hozzon, így senki azzal vissza 
nem élhet: mivel ha valaki hazudik, 
és csábít, a’ hazugra és csábítóra épen 
úgy ráismernek írásaiból, mint a’ ha- 
risra szavából. 

Sőt ha néha ártalmat látszik is okoz- 
ni a’ szabad sajtó, azt azonnal mindjárt 
maga orvosolja. 

Íme olvassunk néhány példát, mit 
nekünk, az életből mások írtak ki. 
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1-ső példa. A’ szabad sajtó felfe- 
dezi, hogy egy tisztviselő a’ kezére bí- 
zott pénztárt meglopta. Ezen tolvaj tiszt 
elűzetik. Igaz, hogy miatta gyer- 
mekei ‘s atyafiai is fájdalmat szenved- 
nek, de leczkét kap az egész közön- 
ség, hogy a’ nép’ erszényéből került 
közpénztárt senki a’ maga hasznára 
fordítani ne merje, különben múlhatla- 
nul bűnhődni fog. 

2-ik példa. A’ szabad sajtó felfede- 
zi, hogy egy bíró a’ kezére bízott igaz- 
ságot portékának nézte, és annak árul- 
ta, a’ ki drágábban fizette. Ezen lel- 
kiismeretlen bírót hivatalából kicsap- 
ják, ‘s könnyen megeshetik, hogy csa- 
ládostul ínségre jut. Azonban a’ töb- 
bi bírák okulva ennek sorsán ilyes vét- 
ket elkövetni nem bátorkodnak. ‘S mi- 
nő haszon? Sok családok, gyakran e- 
gész helységek, az igazságtalan rész- 
rehajlás miatt tönkre tétetni, és nyo- 
morúságba taszítatni nem fognak. 
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2-ik  példa. Egy pap   azt   papolja, 

minden vétket bizonyos mennyi- 
ségű pénzért megválthatni. Sok együ- 
gyű ezt elhiszi,  és hogy a’ papnak lé- 
lekváltságba pénzt fizethessen, ökröt, 
lovat lop. A’ szabad sajtó megtámadja 
a’ papot, világosan megmutatja, hogy 
az ilyen ördögi hazugság nem isten 
igéje, mert isten azt tanítja, hogy a’ 
vétket csak úgy válthatni  meg, ha a’ 
bűnös ember megjavítja magát. – Le- 
het ,  hogy a’ pap megharagszik, mert 
zsákja nem telik, és erszénye laposo- 
dik: de nyer, kiszámíthatlanul sokat 
n y e r  a’ nép; mert javul ‘s nemesedik 
vallása, és erkölcse. 

4-ik példa. Egy oktató azt tanítja, 
hogy a’ fejedelem istentől van, és is- 
ten képét képviseli; azért annak min- 
den legvétkesebb kívánatait is teljesí- 
teni kell, ‘s bármily   zsarolásokat tesz, 
azért szót emelni nem szabad, hanem 
vakon engedelmeskedni kell. A’ szabad 
sajtó ismét előáll,  bebizonyítja, hogy 
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isten-képét semmiféle halandó lény nem 
viselheti, megmutatja, hogy a’ fejede- 
lem legelső polgár a’ hazában, mert leg- 
több kötelességei vannak; de nem ura 
a’ többi polgároknak, mert ő is csak em- 
ber. E’ felvilágosítás miatt veszt a’ zsar- 
nok rosz fejedelem, veszt a’ jó feje- 
delem udvarában a’ nép’ zsírján hízó szol- 
gák’ renyhe csapatja: de nyer a’ nép, 
mert erejének, és rendeltetésének meg- 
ismerésére jut. 

Hasonló példákon okulva monda egy 
becsületes hivatalnok: ‘Mind e n  s t a -  
t u s ,  me lynek  tet tei  bölcsesé- 
g e n, e rőn ,  ‘s j ó ságon  a l apu l -  
nak ,  n y i l v á n o s s á g  á l t a l  min- 
d e n k o r  n y e r. A’ n y i l v á n o s s á g  
csak a z o k n a k  v e s z e d e l m e s ,  
k i k  h o m á l y o s ,  ‘s a l a t t o m o s  u- 
t a k o n  j á r n ak. ’ 

Egy másik nagy férfiú pedig azt 
monda: ‘Elvehet tek m i n d e n t ,  
c s a k  a’ s a j t ó -  s z a b a d s á g o t 
h a g y j á t o k  m e g  n e k e m ,   és   e z e n  
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e m e l t y ű v e l  h a 1 o m r a  d ö n t ö m  a’ 
m e g v e s z t e g e t é s ’  e g é s z  é p ü l e -  
t é t ,  ‘s r o m j a i n  a’ n é p ’  j o g a i t  
á l l í t a n d o m  fel.’ 

Ilyen a’ sajtó-szabadság! Nélküle 
nem támadhat közvélemény, pedig a’ 
közvélemény az alkotmányos, ‘s nyil- 
vános életnek legelső elengedhetlen föl- 
tétele: 

A’ közvéleményben nyilvánul a’ nép’ 
akarata, melyet a’ törvényhozásban, 
közigazgatásban, végrehajtásban, a’ 
közélet’ minden ágaiban követni kell; 
ha a’ szabadságot megsérteni, a’ köz- 
békét ‘s rendet feldúlni nem akarjuk. 

A’ közvéleménynek, eme óriási ha- 
talomnak, anyja, és dajkája a’ sajtó- 
szabadság. 

A’ magyar nemzet imádságának te- 
hát legelső, legfőbb tárgya legyen a’ 
teljes sajtószabadság. 



II. 
Felelős kormány Buda-Pesten. 

Kormány szó alatt értjük a’ nemzet- 
nek egész végrehajtó közigazgatási 
tiszviselőségét, a’ legelső országos hi- 
vatalnoktól a’ község utolsó tisztéig: fo- 
képen azonban értjük azon néhány fér- 
fit, k ik  a’ közigazgatásban legfelül ál- 
lanak, kiket közönségesen ministerek- 
nek neveznek. 

A’ kormány a’ maga hatalmát a’ nép- 
tol veszi, és munkálkodásaiban a’ né- 
pet képviseli. 

A’ kormány’ rendeltetése, és köte- 
lessége a’ törvényeket végrehajtani, 
mind a’ községek’, mind egyes embe- 
rek’ jogait és szabadságát őrizni, a’ 
rendre ‘s közbátorságra felvigyázni, ne- 
hogy a’ polgárok’ nyugalma, ‘s jóléte 
akár külső, akár belső ellenségek ál- 
tal felzaklattassék. 

A’ kormány szolgája a’ nemzetnek, 
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és annak engedelmeskedni tartozik épen 
úgy, mint a’ cseléd az ő gazdájának. 

A’ kormány’ kötelességeit kiszabják, 
a’ törvények ‘s alkotmány: ezeknek ha- 
tárain túl nem járhat, hanem magát 
minden eljárásában törvényhez ‘s al- 
kotmányhoz tartozik alkalmazni. 

Ha a’ kormány törvény vagy alkot- 
mány ellen cselekszik, vétket követ el, 
és ha a’ nemzet az ilyes vétket elnézi, 
könyen megtörténhetik, hogy a’ kor- 
mány úr lesz a1 nép felett, ‘s a’ sza- 
badságot eltiporja. 

A’ nemzetnek tehát a’ maga kormá- 
nyát szemmel kell kísérni, tőle időnkint 
számot venni, ‘s ha vétekben találta, 
szigorún megbüntetni: a1 kormánynak 
pedig kötelessége minden eljárásról 
számot adni a’ népnek, mert a’ nép’ 
nevében, ‘s a’ népért működik. 

Kormányunk tehát legyen felelős. És, 
mivel hazánk önálló, független ország, 
kormányunk’ lakása legyen benn hazánk- 
ban, Budapesten, Magyarország’ közepén, 
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Polgárok! igen nagy és nehéz kö- 
telességei vannak a’ kormánynak, me- 
lyeket nem teljesíthet másképen, mint, 
ha a’ polgárok’ bizalmát bírja, ‘s kész- 
ségükre minden perczben számolhat. 
Ajándékozzuk meg hát a’ kormányt, ‘s 
annak fáradozó munkás becsületes tag- 
jait,  szívünk’, lelkünk’ egész bizodal- 
inával, és ha azon munkák’ ’s fizetések’ 
teljesítésére szólít fel, miket a’ törvény 
parancsol, ‘s a’ haza’ közérdeke meg- 
kíván, fizessünk, és dolgozzunk egész 
készséggel, minden vonakodás nélkül. 
Mert a’ kormány csak úgy felelhet: ha 
azok, kiknek a’ törvény engedelmessé- 
get parancsol, nekie pontosan engedel- 
meskednek. 

III. 
Évenkénti országgyűlés Pesten. 

Országgyűlés anyit tesz, mint tör- 
vényhozás. 

A’ törvényhozás a’ hatalmak’ leg- 
főbbike, forrása minden más hatalom- 
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nak,   ‘s mint ilyen,   egyedül magát az 
egész népet illeti. 

Úgyde a’ sok millióból álló nép ösz- 
sze nem gyűlhet, ‘s összesen együtt 
nem tanácskozhatik: azért szükséges, 
hogy a’ nép képviselőket, vagyis kö- 
veteket válaszszon, kik az ő nevében 
‘s helyette összegyűljenek, tanácskoz- 
zanak, törvényeket alkossanak, ‘s a1 
kormány felett őrködjenek. 

Minthogy pedig a’ nép oly hazában, 
hol szabadság ‘s alkotmány valósággal 
van, egyenlő jogú polgárokból áll, ok- 
vetlenül szükséges, hogy a’ k ö v e t -  
v á l a s z t á s b a n  minden  polgár ,  ki 
ép e l m é v e l  b í r ,  ‘s é l e t én ek  hu- 
s z a d i k  é v é t  b e t ö l t ö t t e ,  t e t t le -  
g e s  r é s z t  v e g y e n .  

Hogy minden polgár követválasztási 
jogát gyakorolhassa, az egész orszá- 
got több egyforma kerületre kell osz- 
tani oly módon, hogy minden kerület- 
be körülbelől harminczezer lélek es- 
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sék, ‘s minden ilyen kerület az or- 
szággyűlésre egy követet küldjön. 

Minden követ, noha bizonyos kerü- 
letből választatik, országos követ, az- 
az: nem csak küldőinek kerületét, ha- 
nem az egész nemzetet képviseli. – 
Követ nem lehet, ki bár mi névvel 
nevezendő hivatalt visel. 

Mivel pedig mind a’ haza’ szüksé- 
geit ‘s érdekeit, mind a’ kormánynak 
‘s egyes embereknek jogait és köteles- 
ségeit törvény által kelletik elintézni, 
‘s megállapítani; mindenki azonnal be- 
láthatja: hogy országgyűlést minden 
esztendőben, bizonyos előre meghatá- 
rozott időben, tartani szükség. 

Szabad nemzet’ tagjait csak törvény 
kötelezhet; törvényt pedig egyedül az 
országgyűlés hozhat. 

A’ nép az országgyűléseken él, ’s 
ott gyakorolja hatalmát. A’ mely nép 
gyűléseket minden évben nem tart, ‘s 
azokat hosszasabb ideig nélkülözi, an- 
nak életereje meglankad, ‘s hasonló 
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lesz az elgyengült beteg emberhez, ki 
néha-néha, akkor is nehezen, szinte 
fuldokolva lélekzik. 

A’ mely nép magát szétdaraboltatni 
hagyja, ‘s azon hatalmat, mi az egészt 
illeti, egyes részeknek, p. o. megyék- 
nek, tartományoknak adja, soha egész 
nép nem lesz, egyforma törvények 
alatt nem élhet; mert egyik megye egy- 
féle, másik megye másféle határozato- 
kat hozván, megesnék, hogy ugyan- 
azon egy hazában lakó ember, két- ‘s 
háromféle törvénynek is kénytelenítet- 
nék engedelmeskedni. 

Ezekhez képest, ha akarjuk, hogy 
a’ magyar nemzet életerős, hatalmas és 
nagy legyen; ha akarjuk, hogy min- 
den magyar embert ugyanazon egy tör- 
vény kötelezzen: lehetetlen nem akar- 
nunk, az évenkint Pesten tartandó or- 
szággyűlést, mely e1 nemzet’ dolgait 
folytonosan intézze, ‘s melynek utjá- 
ból a’ községi életet elölő megyei 
rendszer minél előbb elhárítandó. 



30 

IV. 
Törvényelőtti  egyenlőség’   pol- 

gári ‘s vallási tekintetben. 

Nincs szebb, ‘s az emberi nyelvre 
jobban illő szó, mint ez,  ’e gyen lőség’. 

E’ szóval mondjuk ki legrövideb- 
ben, hogy minden ember isten’ képére 
alkottatott, hogy az emberek egyfor- 
mák, azaz: testvérek. 

Midőn isten embert teremt – bár- 
ha egyik szegény, másik gazdag szü- 
lőktől származik is – egyforma em- 
bernek rendeli őt; adván mindeniknek 
szívet, lelket és testet: szívet, hogy 
szeressen; lelket, hogy gondolkozzék; 
testet, hogy általa érzelmeinek és gon- 
dolatainak életet adjon. 

Az embert szív, lélek ‘s test teszi; 
mindent, mi ezeken kívül van, ú. m. 
tudományt, vagyont, hivatalt ‘sa’t. a’ 
társaság ad. 

Ugyanazon tudományt, vagyont ad- 
ni minden embernek, kivihetetlen do- 
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log;   de   ugyanazon jogot adni,   nem 
csak hogy kivihető, de elannyira szük- 
séges,   hogy mind addig,  míg a’ nép’ 
mindenik tagja   egyenlő jogokkal nem 
bír, szabadságot,   rendet ‘s  békeséget 
emlegetni, gúny és nevetség: mert oly 
társaság,   melynek egyik tagja a’ má- 
siknál több jogot bír,   nem természet- 
szerű,   nem igazságos;   hasonló  azon 
családapához, ki egyik fiát tejben vaj- 
ban füröszti, míg a’ másikat, és pedig 
a1 jobbat  ‘s   dolgosabbat,   mostohának 
tekinti, ‘s azt jótéteményeiben nem ré- 
szesíti. 

A’ jogok kétfélék: emberiek ‘s 
polgáriak. 

Az emberi jogoknak két főága van: 
az é l e t ’  f e n  t a r t á s a ,  ‘s a’ l é l e k -  
i s m e r e t’ s z a b a d s á g a .  

Az élet’ f e n  t a r t á s a  megkívánja, 
hogy minden eszközt, mivel másnak 
személyes kára nélkül élhetünk, fel- 
használhassunk a’ végre, hogy életün- 
ket  jobbá,  kényelmesebbé tegyük. 
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Jogunk van tehát szabadon keres- 
kedni, szabadon dolgozni. 

E’ jognál fogva követelhetjük, hogy 
minden egyedáruság, milyenek a’ czé- 
hek, csapszék, mészárszék ‘sa’t. meg- 
szűntettessenek. 

A’ társaságnak megszeghetlen kö- 
telessége, szabaddá tenni az embert, 
‘s az ember’ minden munkáját. 

A’ l e l k i i s m e r e t ’  s zabadság  a 
megkívánja, hogy mindenki gondolatait 
szabadon kimondhassa, ‘s istenét azon 
áhítattal ‘s hittel imádhassa, melynek 
igazságáról szívében meggyőződött. 

A’ társaság’ főkötelessége megis- 
merni ‘s biztosítani a’ vallási, szólási ’s 
irási szabadságot; és a’ társaságnak 
csak akkor van joga közbejőni, ha va- 
laki ezen szabadsággal visszaélvén, a1 
közjó vagy egyes ember ellen bűnt és 
sérelmet követett el. 

A’ polgári jogok akkor egyenlők, 
ha a’ torvény minden embert egyenlő 
polgárnak néz;  jutalmat ’s büntetést. 
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mindeniknek – érdeméhez ‘s vétkéhez 
képest – egyaránt mér ‘s osztogat. 

Szükséges tehát, hogy a’ hivatalok’ 
útja egy becsületes polgár előtt se zá- 
rattassék be, hanem mindenkinek nyit- 
va   álljon;   hogy   a’   törvénykezés   – 
perlekedés ‘s büntetés  t. i.  – minden 
emberre nézve egyformán gyakoroltas- 
sék; hogy a’  szegény a’ maga kis va- 
gyonát   épen   ügy   tulajdon  gyanánt ‘s 
biztos joggal bírja,   mint a’ gazdag a’ 
maga   roppant   terjedelmes   jószágait; 
hogy a’ közterhekben kiki vagyonához 
képest arányagos részt tegyen; hogy 
az    országgyűlési   követ’   ‘s    községi 
tisztviselők’ választásához hozzászóló- 
ja ‘s befolyása legyen. 

A’ mely társaság a’ most mondott 
emberi ‘s polgári jogokat tiszteletben 
tartja, midőn magának rendet ‘s békét 
alapít, egyes tagjai iránt igazságos. 
mert tolók meg nem tagadta, ‘s el nem 
vette azt, mit ember születésével az 
istentől örökölt, az egyenlőséget. 
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Legyen tehát Magyarország’ minden 
embere egyenlő polgári ‘s vallási tekin- 
tetben; mert csak így lehet rend és bé- 
ke az igazán szabad hazában. 

V. 
Nemzeti őrsereg. 

Kinek lehet szorosabb kötelessége 
védeni e’ hazát, mint magának a’ nép- 
nek, mely azt bírja, mint magoknak 
azon embereknek, kiknek mindenök, 
a’ mi kedves, e’ hazában van? 

A’ hajdankorban is legerősebbek 
voltak azon nemzetek, melyek mago- 
kért önmagok állottak őrt, mint a’ sza- 
bad görögök ‘s rómaiak. 

Álljunk hát mindnyájan a’ nemzet- 
őrseregbe. ‘S ha bennünket belső ve- 
szedelem, például lázadás, vagy kül- 
ső ellenség fenyeget, ragadjunk fegy- 
vert, vérünkkel ‘s életünkkel védel- 
mezzük a’ hazát, magunkat ‘s miein- 
ket, t. i. házunkat, családunkat, nőin- 
ket és gyermekeinket ! 
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Ne kétkedjünk, hogy a’ zsoldos 

szolgák’ csapatja, azon csekély bérért, 
mit nekie adhatunk, őszinte hű bará- 
tunk és tántoríthatlan védünk soha sem 
lehet. Veszélyek’ közepett, ha más 
mód menekedni nincs, elárul, béke’ 
idejében pedig fejünkre nő ,  ‘s a’ mel- 
lett, hogy jövedelmeink jobb részét 
feleszi, zsarol is felettünk. 

Fegyverkezz fel hát magyar!   Őrt 
ki áll, ha nem te, magadért? 

VI. 
Közös teherviselés. 

A’ haza’ szükségei közösek; azok 
tehát közös erővel teljesítendők. 

Hogy egy országot költségek nél- 
kül igazgatni ‘s fentartani lehessen, azt 
csak olyan együgyű mondhatja, kinek 
nincs elég esze belátni, hogy a’ leg- 
szegényebb családnak is sok venni ‘s 
kifizetni valója van. 

Miből   fizetnők   a’   hivatalnokokat, 
miből fedeznők az utakra,  csatornák- 
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ra, egyéb közlekedési eszközökre, a’ 
mindennemű iskolákra, és a’ közéleti 
más számtalan ágaiban megkívántató 
költségeket: ha az ország’ közpénztá- 
rába adót nem fizetnénk ? 

Fizessük tehát a’ haza’ adóját mind-’ 
nyájan, közösen ‘s aránylagosan, azaz: 
kiki  birtokához képest; ‘s ne legyen 
a’ közös tehernek oly neme, melyből 
bár ki is kivonhassa magát. 

Azonban csak anyit adózzunk, me- 
n y i t  a’ haza’ közérdeke sürget. 

Magyarországnak vannak közjöve- 
delmei, ilyenek a’ só, a’ harminczad, 
bejegyzési taxák ‘sa’t. Ezeket előbb 
vegyük számba, és csak azt fizessük, a’ 
mi ezeken felül még megkívántatik. 

VII. 
Úrbéri viszonyok megszün- 

tetése. 
Úrbéri viszonyok alatt értjük a’ föl- 

des-úri hatóságot, ‘s azon szolgálato- 
kat, melyeket a’ jobbágy földesura’ 
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részére teljesíteni tartozik, vagy az 
ezen szolgálatok’ és adózások’ helyébe 
(minők a’ robot, füstpénz, favágás, 
földesúri dézma, ‘s a’ t.) fizetést ren- 
delő szerződéseket. 

Nincs itt helye terjedelmes okok- 
kal megmutatni azt, miért kell ezen 
úrbéri viszony oknak végképen megszűn- 
niök: csak kettőt említünk meg. 

1-szor Azon földig leverő, ‘s az 
eddigi adózó népet szinte végínségre 
juttató fizetés és teher-hordozás, me- 
lyet a’ jobbágyság, hazájának, megyé- 
jének, helységének, földesurának – 
ide nem számítva a’ szenvedett zsaro- 
lásokat, – munkában, készpénzben, 
termékekben’, sőt vérében is, mert hi- 
szen fiait katonának áldozni kénysze- 
ríteteti, – utósó megerőltetésével tel- 
jesített, a’ kezei közt lévő kis birto- 
kot anyira sajátjává tette már, hogy- 
ha annak minden röge huszárt terem- 
ne i s ,  még sem volna benne egy tal- 
palat kifizetlen. 
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2-szor A’ közbéke azt kívánja, 
hogy a’ földmívelőnek, minden termé- 
szet-ellenes nyűgöktől felmentett bir- 
tok adassék: mert csak szabad föld- 
ben áldatik meg a’ szabad ember’ szor- 
galmas munkája. Az örök igazság kö- 
veteli, hogy azon föld, mely apáink’ 
vérével kövéredett; mely saját arczunk’ 
verejtékeivel nedvesedik, tulajdonunk 
legyen. Az örök igazság meg nem en- 
gedheti, hogy a’ fold’ termő ‘s gyümöl- 
csöző színének tovább is árendásai ma- 
radjunk, és hogy csak a’ halál sajá- 
títson számunkra a’ föld’ rideg sötét mé- 
hében anyi kis helyet, hova, az élet’ 
fáradalmai között, megrongált testünk, 
végső nyugalomra, letakarítassék. 

Úgy van, a’ jobbágyságnak elvitáz- 
hatlan jussa van követelni a’ hazától, 
hogy a’ kezei közt lévő földet az ur- 
bér’ bilincseiből feloldja, nála szabad 
birtokul meghagyja, és minden földes- 
úri hatóságot megszüntessen. 

És íme, kedves hazámfiai,   a’ nép 
 



39 
 
e’ kívánata már teljesedve van. A’ tör- 
vény, mely az úrbért megszünteti, mely 
a’ jobbágy nevet megsemmíti, már meg- 
hozatott. És a’ hon-atyák, a’ törvény- 
hozók, gondolkodtak a’ földesurak’ kár- 
pótlásáról is, még pedig’ úgy, hogy e’ 
miatt senki újabb méltatlan adózások- 
ba nem keseredik. 

Föl tehát térdeidről ó nép! hála- 
könyűs szemeidet függeszd mindenha- 
tó istened’ egére, ki világrázó esemé- 
nyek közt a’ föld gyára ‘s szűkkeblű 
urainak népek’ ajakán hirdeté szent pa- 
rancsait, melyekre kezedről lehullottak 
a’ jobbágyság’ vérző bilincsei, ‘s a’ sa- 
játoddá lett szabad földben áldást és 
kenyeret, magadnak fog teremni a’ jól 
‘s gondosan mívelt rög. 

VIII. 
Esküttszék,  képviselet egyen- 

lőség’ alapján. 
Az esküttszék nem egyéb, mint 

népbíróság: Hajdan, midőn a’ népek 
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szabadok voltak, a’ népek’ gyűlése ítélt 
a’ nép’ vezérei, ‘s minden egyes tagjai 
felett. Későbben tapasztalás tanított, 
mikint a’ nagy számos gyülekezet so- 
ha sem lehet olly rendes és csendem ál- 
lapotban, hogy az elébe terjesztett ü- 
gyet egészen beláthassa, ‘s arról hatá- 
rozottan ítélhessen. Ez oknál fogva a’ 
nemzetek, mely ék szabadságaikat meg- 
őrzék, a’ népgyűlés’ helyébe eskütt- 
széket alapítanak. 

Nálunk magyaroknál az esküttszé- 
ket a’ megye-gyűlés képezi. Itt ha- 
tároztatik el, lehet-e valakit per alá 
venni, ‘s bíró elébe idézni, vagy sem? 
Fájdalom, hogy a’ törvény’ ezen jóté- 
konysága, egyedül csak nemes szüle- 
tésű polgárokra terjesztetett ki. 

Ezentúl, midőn a’ polgárok törvény 
előtt egyenlők leendenek, midőn a’ nem- 
zet-hatalom, nem a’ megyék, hanem az 
országgyűlés által fog gyakoroltatni, 
midőn a’ bírói hatóság a’ közigazgatá- 
sitól egészen elválasztva leend, az es- 
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küttszéket, mint  a’ polgári szabadság’ 
egyedüli biztosítékát, nekünk is múl- 
hatatlanul föl kell állítanunk. 

És nehogy az intézet, – mit kü- 
lönben sem elmélkedő bölcsek találtak 
fel, hanem maga az ész, ‘s élet szült, – 
előttünk idegen legyen, ismerkedjünk 
meg annak természetével, ‘s lássuk, 
hogyan kell azt szerkeszteni? 

Az esküttszék, mint egy franczia 
író igen helyesen meghatározza, – ti- 
zenkét láthatatlan bíró, kiket a’ meg- 
vesztegető’ szeme nem talál fel, ‘s a’ ha- 
talom keze nem ér el; mert ok bár a’ nép 
közt vannak, de őket ki nem lehet mu- 
tatni azon pillanatig, melyben az igaz- 
ság’ mérlege kezökbe adatván, halla- 
nak, fontolnak, határoznak, ‘s ítéletet 
mondanak, ezután eltűnnek, ‘s ismét el- 
vegyülnek polgártársaik’ közönséges 
sokaságában. 

Az esküttszék legegyszerűbb szer- 
kezeié pedig ez: Az ország több ke- 
rületekre, p. o. minden harminczezer 
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ember után felosztatik, ‘s minden ke- 
rületnek egy esküttszék adatik. 

Eskütt minden választó polgár, ki 
életének 24-ik évét betöltötte, ‘s rósz 
magaviseletről nincs megjegyezve. Es- 
küttek nem lehetnek a’ papok, kato- 
nák, ‘s közhivatalnokok. 

Az esküttek’ lajstroma minden esz- 
tendőben kiigazítatik. 

Az esküttek’ lajstromából minden 
hónapra, sorshúzással harminczhat es- 
kütt választatik. 

Az ekként választatott esküttekből 
tizenkettőt a’ vádló, tizenkettőt a’ vád- 
lott mindenkor visszavethetnek, vagyis 
azt kívánhatják, hogy az eskütti bí- 
ráskodásban részt ne vegyenek. 

A’ megmardt tizenkét eskütt meg- 
hallgatván a’ vádiratokat, ‘s mentő ok- 
leveleket’s próbákat, ítél egyedül csak 
azon kérdés felett: valljon a’ vádlott 
bűnös-e vagy sem? 

E’ kérdés felett pedig minden em- 
ber, ki józan észszel, ‘s becsületes lé- 
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lekismerettel bír,  ha bár nem oly ta- 
nul t  ‘s kimívelt is, ítélni, ‘s határoza- 
tot mondani képes. 

Kire az esküttszék azt mondja, hogy 
nem bűnös, azt senki perbe nem  fog- 
hatja.    ‘S épen ez a’ szabadság’ bizto- 
sítéka;   mert a’  gazembert,   akármily 
vagyonos,  semmiféle   hatalom ki   nem 
csúsztathatja az alul, hogy a’ becsüle- 
tes esküttszék   őt bűnösnek ne nyilat- 
koztassa;   ellenben a’ fondorkodó  ha- 
talom   ártatlant büntetés  alá nem von- 
hat; mivel az esküttszék  kimondván rá 
a’  ‘n e m - b ű n ö s ’    szót,   őt   a’ perreli 
megrohanás alól felmenti, és az üldö- 
zések ellen eképen megvédelmezi. 

Hogy az esküttszék eljárásának a1 
leggyorsabbnak kell lenni, az magá- 
ban értetik. 

Mielőtt az esküitek munkálkodás- 
hoz fognának, nálunk is, miképen más 
országokban, következőkre lennének 
megesketendők: hogy sem a’ vádlott- 
nak ,  sem a’ társaságnak, mely vádol, 
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érdekeit el nem árulják, hogy nyilat- 
kozásukig senkivel nem értekeznek. 
hogy félre-tévén gyűlölséget és gonosz- 
ságot, félelmet és kedvezést, a’ bi- 
zonyságok és védelem’ erősségei sze- 
rint, követve lélekismeretüket, ‘s bel- 
ső meggyőződésüket, határozni fognak 
részrehajlatlanul, és szilárdan; miként 
becsületes szabad emberekhez illik. 

Minden esküttszék mellé egy bíró- 
ság rendelendő, a‘ mely az esküttszék 
által bűnösnek nyilvánított emberre, 
a’ törvényben kiszabott büntetést’ íté- 
lettel mondja ki. 

Jól megjegyezzük, mi már felébb 
mondatott, hogy az esküttszék a’ nép- 
nek, ‘s a’ nép egyes tagjainak szabad- 
ságát azért biztosítja; mert senkit, kit 
az esküttszék ‘ne m - bűn ö s ‘-n e k  ku 
mond, per és büntetés alá vonni nem 
lehet: és ismét senkit, kit az eskütt- 
szék ‘ bűn ö s n e k ’  mond, a’ büntető 
bírónak fölmenteni nem szabad. Amaz 
magános emberek’, emez a’ társaság ér- 
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dekeinek védelmében történik, melye- 
ket, a’ különben nagyon könyen be- 
csúszható vesztegetés a’ bírói ítéletek 
által  veszélyeztetne. – 

Az egyenlőség alapjául képviselet- 
ről, ot t ,  hol az évenkinti országgyű- 
lésről, volt szó, előterjesztetett az, 
mit e’ részben egy szabad népnek kí- 
vánni, és sürgetni keli. 

IX. 
Nemzeti bank 

  

E’ tárgyról, mely mélyebb fejtege- 
tést, ‘s több oldalú magyarázatot igé- 
nyel e’ röpiratkában értekezni nem le- 
het. Elegendő lesz a’ következő tore- 
dék-jegyzést tenni. 

Nemzeti bank név alatt csak egyet- 
len pénzintézet állhat fel,  az t. i. mely- 
be pénzét mindenki bátorságosan bete- 
heti, és a’ melyből mindenki pénzt kap, 
ha annak biztosítására fekvő jószágá- 
ban elegendő alapot ad. 

Ezen banknak a’ status’  fekvő  bir- 
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tokai,  minők a’ kamarai, ‘s papoktól 
elveendő ingatlan jószágok, legbizto- 
sabb alapul szolgálnak. 

Más, bár mi névvel nevezendő ban- 
kok, részvények’ útján alakítandók. ‘S 
mint ilyenek, magános vállalkozó tár- 
saságok’feladatai: melyekről tehát nem- 
zetileg intézkedni nem szükséges. 

X. 
A’ katonaság esküdjék meg az 
alkotmányra, magyar katoná- 
inkat ne vigyék külföldre, kül- 

földieket vigyék el tőlünk. 

Miután a’ nemzet-őrök, kik föld- 
mívelők, kereskedők, mesteremberek, 
‘s több másféle dolgokkal folytonosan 
elfoglalva vannak, sem lakhelyeiket el 
nem hagyhatják, sem szüntelen fegy- 
verben nem állhatnak, látnivaló: hogy 
a’ hazának állandó hadsereget is kell tar- 
tani, oly katonákat t. i. kiknek fődol- 
guk legyen a’ fegyverhordozás. 
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Minthogy pedig az állandó, vagyis 
sorkatonaság, az országnak temérdek 
költségébe kerül, csak anyi katonát 
tartsunk, menyit országunk‘ védelme 
megkíván. 

Magyarország’ állandó katonasága 
legfelebb húsz ezer fej lehet 

A’ sorkatonaság mag) ár ifjakból, 
hat évi capitulatio mellett volna öszve- 
állítandó, ‘s miután a’ katonáskodás é- 
letfeláldozással jár, becsületes zsold- 
dal ellátandó. 

A’ magyar katonaság a’ haza, ‘s 
alkotmány iránti hűségre eskettessék 
meg, miszerint szoros kötelességének 
ismerje, semmi egyéb hatalomnak nem 
engedelmeskedni, mint az alkotmány, 
és törvény által e’ végre felhatalmazott 
elöljáróinak. 

Miért kell ezen katonaságnak benn, 
a’ hazában laknia, ‘s miért kell min- 
den nem magyar ‘s így idegen katona- 
ságnak tőlünk elvitetnie, tüstént meg- 
győződünk, ha meggondoljuk, hogy a’ 
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katonaságot minden nép védő, nem pe- 
dig elnyomó eszközül használja. És 
valljon kitől várhat az ember lélekis- 
meretes hű védelmet, ha nem saját fia- 
itól, kiket ezért illendően fizet? Ide- 
gen földön, ha-bár az ember-szív min- 
dig haza vággyék, lassankint elmosó- 
dik a’ haza’ tiszteletteljes szent képe, 
‘s kivált a’ vak engedelmesség’ kény- 
szerítő bilincsei között, el-elhúny a’ 
leglángolóbb honszeretet, azon jelem- 
ző nemes indulat, mely bő és tiszta 
forrása a’ polgári erkölcsnek, a’ sza- 
badság, béke, és rend lankadhatlan ő- 
rének, ‘s fen tartójának. 

XI. 
A’ politikai statusfoglyok  sza- 

badon bocsáttassanak 
Ama kárhozatos tév-politika, mely 

az uralkodó hatalom’ érdekeit különvá- 
lasztá a’ népekétől, gondolt, és terem- 
tett vétkeket, miket political vétkek- 
nek nevezett. 
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Tévelygő   hitének   megerősítésére, 
kizsákmányolá a’  bíró’ lélekismeretét, 
és sok embert, a’ népszabadság’ elvei- 
nek   bátor   szónokait     az   igazság’  ‘s 
emberjog’ üldözött  vértanúit,   erőtetett 
és előparancsolt ítéleteknél fogva töm- 
löczre hányatott. 

Ma, midőn a’ vesztegető, és önér- 
dekeitől elvakult hatalom’ nyommasztó 
kezei alul,   az örök  igazság,   a’ nép- 
szabadságtól körülsugárzott arczát fel- 
emeli, illő a’ nemzetnek kívánnia, hogy 
a’ political foglyok szabadon bocsátas- 
sanak;   mert   csak  egy   political  bűnt 
ismer, a’ hazaárulást. 

Most, mikor a’ közszabadság’ haj- 
nali fénye mindenhová szétárad, ne le- 
gyen   e’  hazában   ember,   a’ múltkori, 
sokszor nem valódi, csak képzelt vét- 
ségekért anyira lenyűgözve,   hogy az 
általános   nemzeti  örömnek  közepette, 
egyedül  ő,   lánczok  között,   a’   sötét 
börtön’ fenekén lezárva, sínlődjék! 
       Élvezzék a’ szabadság’ legelső  ál- 
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dását azok, kik a’ szabadság előmun- 
kásai voltak. 

XII. 
Egyesűlés Erdélylyel. 

Erdély, míg Magyarország önálló és 
szabad volt, egy vala Magyarországgal. 
Zendülés és szolgaság szakasztá- 
nak szét bennünket. És e’ szétvált 
állapot megtartatott; mert megosztva 
minden nemzet gyengébb. 

Az erdélyi nép velünk egy eredetű 
testvér. Századokig közösén, egy szív- 
vel érzett öröm, századokig együtt vitt 
harczok, együtt kiállott viszontagsá- 
gok, még jobban összeforraszták őt 
velünk magyarokkal. 

Azon kis töredéke a‘ szabadságnak 
és jogoknak, miket a’ két haza meg- 
menteni bírt, gyümölcse a’ két nemzet’ 
közös erőködéseinek, az egymásért ‘s 
együtt viselt terheknek, szenvedések- 
nek és veszélyeknek. 

Boldog isten!   két  magyar  haza?! 
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E’ hazának azért van két népe, mert 
hazáját erővel kettészakítjátok, ‘s két 
névvel nevezitek: holott ugyanazon szív 
dobog mindkettő’ kebelében, ugyanazon 
ész gondolkozik mindkettő’ fejében. 

Töröljük el hát a’ két nevet: egye- 
süljünk és forrjunk össze az újra ki- 
viradt szabadság’ kora reggelén egyet- 
len egy magyar hazává! 

A’ magyar név legyen az, mely 
bennünket hazafiul büszkeséggel töltsön 
el, mely tisztelve-szeretve említessék 
a’ világ’ minden népétől, mint neve azon 
nemzetnek, melynek fiainál a’ szabad- 
ság, egyenlőség és testvériség közö- 
sen bírt szent kincs, óva és védve, a’ 
polgárerkölcsben, alkotmányban és tör- 
vényekben mély gyökereket vert köz- 
béke’ és rend’ paizsa alatt ‘s fegyve- 
rei által. 

Az elsorolt tizenkét pontot ily ér- 
telemben kell törvénynyé emelnünk. 
Következményei lesznek: 
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hogy minden hatalom a’ néptől ve- 
endi származását, ‘s csak azon korlá- 
tok közt fog működni, melyeket a’ 
nép’ törvényhozása körűié kipéczézett 
‘s előtte felállított; 

hogy szabad leend az ember ‘s an- 
nak minden munkája, és szabad leend 
a’ föld; 

hogy egyenlő polgár leend minden- 
ki. Hiába fogod kérdezni az úgyneve- 
zett jobb famíliákat, az alsó és felső 
nemességet. Ily nevek nem lesznek 
többé. Minden embernek lesz ezen egy- 
szerű, legtisztességesebb neve ,polgár’. 

A’ tisztviselők, bírák, földmíve- 
lők, kereskedők, kézművesek, tudó- 
sok, katonák, papok, szóval, a’ hiva- 
tal’ és munka’ bármi neveivel foglal- 
kozók, mind polgárok. 

Nem lesz privilégium, grófság, ne- 
messég ‘sa’t., nem lesznek czéhek, or- 
dók, titulusok ‘sa’t., hanem lesz pol- 
gári egyenlőség, e g y e n lő  n eveze t ,  
e g y e n l ő  jog.  
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U T Ó S Ζ Ó. 

E’ röpirathoz mellékelt toldalékban 
olvasható három törvényczik, az úrbér, 
‘s papi tized’ megszüntetéséről, és a’ 
közös teherviselésről. 

E’ törvényczikkekből, ‘s a’ többi 
az országgyűlésen munkálatban lévő 
törvényjavaslatokból meggyőződhetik 
mindenki, miképen a’ jelen országgyű- 
lés lélekismeretes tisztének ismerte, 
szét nem oszlani addig, míg azt, mi 
a’ szabadság’ ‘s rend’ biztosítására to- 
vább már nem halasztható, törvénybe 
nem iktatja. 

Mi pedig polgárok, kik teljes re- 
ményben vagyunk, hogy a’ nemzet’ jo- 
gai alkotmány ‘s törvény által életbe 
fognak léptetni, legyünk csendes meg- 
nyugvással is. 

Időt ‘s gondos eljárást kivan egy 
gyermek’ nevelése, egy fa’ elültetése, 
hát még az emberi mívek’ legnagyob- 
bikának, az alkotmánynak elkészítése? 
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Virágot és gyümölcsöt ugyanazon 
rövid napban egy fa sem hoz. 

Nem becsületes magyar, hanem ha- 
zaáruló gaz lélek az, ki most társait 
gyanúkkal riasztja, ki álhíreket kohol, 
ki a’ kedélyeket ingerli. Mindebből ze- 
nebona és zűrzavar támadhat. Zenebo- 
nában és zűrzavarban pedig, nem hogy 
valamit végeznünk, de egymást érte- 
nünk sem lehet. 

Hazámfiai! Batthyány Lajos, Deák 
Ferencz, Kossuth Lajos, Szemere Ber- 
talan, Széchenyi István, Eötvös Jó- 
zsef, Klauzál Gábor, Mészáros Lázár 
állanak kormányunk’ élén. 

Mind oly férfiak, kiknek egész éle- 
tükben tanúsított lángoló hazafiságuk, 
fáradhatlan munkásságuk, a’ közügyér- 
ti tiszta lelkesedésük és szeplőtelen 
becsületességük kezeskednek, hogy a’ 
nemzet’ kívánatai megértve vannak, és 
jogai szentesítve ‘s biztosítva lesznek. 

Ők voltak ugyanis hazánkban a’ 
szabadság’ igéinek gyakran félreértett 
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‘s üldözött, de mindenkor szilárd és 
férfiasan küzdő apostolai. Lehetetlen 
csak feltenni is, hogy az ige’ aposto- 
la, magát első tetténél mari megtagad- 
ja ‘s elhazudtolja. 

Igen nagy ‘s nehéz munka az övék, 
‘s hogy czélt érhessünk, okvetlenül 
szükséges: miképen mi, a’ nép, egyet- 
értéssel, békés összetartással, közös 
erővel segítsük és gyámolítsuk őket a’ 
haza’ törvényszerű átalakításának nagy 
munkájában, melynek áldásait és gyü- 
mölcseit, mi ‘s maradékaink élvezendik. 

Béke, rend és várakozó nyugalom 
m a ,  hogy szabadság legyen h o l n a p .  
A’ jelen időé a’ remény, a’ jövőé  a’ való. 

Őrizkedjünk rohanásba hozni a’ kü- 
lönben is siető időt. Óriás kerekei ha 
a’ vágásból kisodortatnak, lejárják és 
összezúzzák a’ közboldogságnak és 
közjólétnek dicső épületét, mit a‘ fér- 
fias öntudatra jutott nép, őszintén nyi- 
latkozva, ‘s békésen bár de szilárdan 
dolgozva, felemelni kezd. 
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Polgártársak! nyilatkozzunk, és sür- 
gessünk erélyesen: de óvakodjunk a’ 
tettleges kitörésnek árnyéklatától is! 
mert a’ polgári zendülés égiháború és 
fergeteg az emberiség’ világában; 
mennykövei romokba döntik a’ legszebb 
intézeteket, és e’ romok közöl majdan 
– ha a’ béke idővel megtérend – az 
unokák lélekborzadva vonczolják ki a’ 
küzdő apák’ sorából letiport áldozatokat. 

A’ jövő országgyűlés’ ideje nem 
messze; ez megadja a’ népnek igazsá- 
gos kívánatait. Várjuk el a’ munkála- 
tokat békében és nyugalomban! 

Egyenlőség, s zabadság ,  tes t -  
v é r i s é g ,  b é k e  és r e n d  legyenek 
jelszavaink; ‘s mindennapi imádságunk, 
hogy istennek e’ szavakban kimagya- 
rázott országa minél előbb jöjjön el. 

Mi azt kívánjuk, mit isten öröktől 
fogva rendelt, mit honszerző eleink 
megértettek, ‘s azon időben, midőn a’ 
magyar nemzetet a’ magyar katona- 
nép tevé, minden magyarnak megad- 
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ták, mi az e g y e n l ő s é g e t  és s za -  
b a d s á g o t  k í v á n j u k .  

És ha akadnának emberek, kik tő- 
lünk isten’ adományát elrabolni, ‘s min- 
ket a’ testvériség’ ‘s emberszeretet’ sza- 
bályainak teljesítésében, e’ legnemesebb 
munkában, meggátolni szándékoznak, 
kik a’ régi országnyomorgató rendszert 
követni, a’ nemzetnek bármelyik egyes 
tagját szolgaságban tartani, ‘s a’ ki- 
váltságos osztályoknak egy újabb ne- 
mét, egy új aristocratiát behozni ipar- 
kodnak, egy szóval, a’ kik minden 
emberben az embert meg nem ismerni 
szívtelenek, ‘s istennek e’ legremekebb 
földi művét megtagadni vakmerők lesz- 
nek, velök szigorú számot vetendünk. 

Mi az egyenlőségért és szabadság- 
ért élünk, ezekért túrunk, munkálunk 
‘s áldozunk: következésképen tudhat- 
játok, ha nem mondanánk is, hogy 
egyenlőségért és szabadságért, ha kell, 
élet-halál-harczoí vívandunk. 

És te isten! fent a’ magasban, hall- 
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gasd meg buzgó könyörgésünket. Add, 
hogy reformatioval, békés átalakítás- 
sal, létesítsük azt, miért máshol eze- 
rek’ ‘s milliók’ vére patakzott. For- 
dítsd el tőlünk haragodat, ments meg 
a’ lázadás’ ‘s polgárháború’ iszonyatos 
vészeitől: ne hadd, hogy a’ szabadság’ 
szent törvényeit vérrel írjuk meg. En- 
gedd, hogy véghetetlen kegyelmed’ 
mosolyában, a’ szelíd békében, rakjuk 
le alapjait a’ közboldogság’ díszes é- 
pületének, és e’ felett a’ földi nemtők’ 
legdicsőbbike, a’ szabadság1 ‘s egyen- 
lőség’ elveit, soha meg nem szűnő fény- 
nyel, átsugárzó ‘ i g a z s á g ’  őrködjék 
és viraszszon mind örökké!! 



TÖRVÉNYCIKKELY 
 Az‘ úrbér és azt pótló szerződések’ alapján 
eddig gyakorlatban volt szolgálatok’ robot, 
dézma és pénzbeli fizetések’ megszüntetéséről 

Az úrbér és azt pótló szerződések’ alapján eddig gya- 
korlatban  volt   szolgálatok   (robot),   dézma   és   pénzbeli 
fizetések, e’ törvény’ kihirdetésétől fogva örökösen meg- 
szüntetnek. 

1. §. A’ törvényhozás a’ magán földesurak’ kármente- 
sítését,  a’ nemzeti közbecsület’ véd-paizsa alá helyezi. 

 2. §. Ő Felsége a’ magán földesuraknak akkénti kár- 
mentesítése iránt hogy az eddigi úrbéri tartozásokkal 
fölérő tőkeérték részükre a’ közállovány á l ta l  hiány nél- 
kül kifizettessek, a legközelebbi országgyűlésének rész- 
letesen kidolgozandó törvényjavaslatot fog magyar  mi 
nisztériuma által előterjesztetni. 

 3. §. Olly helyeken, hol eddig úrbéri rendezés, vagy 
legelő-elkülönzés még meg nem történt,  a’ faizásra és 
legeltetésre nézve az eddigi gyakorlat továbbá is meag 
tarlatik. 

4. §. Az úri törvényhatóság megszüntetik, – ideigle- 
nesen, míg a   törvény-kiszolgáltatás általánosan rendez- 
tetni fog, azt, polgári ügyekben a’ sommás perekre néz 
v e ,    ott ,  hol rendezett első bírósági hatóságú  tanácsok 
nincsenek, a’  szolgabírák, – büntető és rendes folya 
matú   polgári perekre   nézve pedig  a’ megyei törvény- 
szék  fogja  gyakorolni. 

5. §. Olly földbirtokos ellen, kinek birtokához e’ tör- 
vény’ kihirdetése előtt úrbériség volt kapcsolva, a’ ke 
reskedési viszonyokból eredő váltók’ kivételével    egyéb 
adóssági követelések, a’ törvény’ további rendeletei fel 
nem mondhatók, és csupán a’ törvényes’ kamatok’ nem- 
fizetése  iránti   követelések hajtathatnak  be  ellene  bírói 
eljárás útján. 

Törvényczikkely 
a   papi tized’ megszüntetéséről. 

Az egyházi rend a’ papi tizedről minden kárpótlás nél- 
kül lemondván, az ország’ Rendei ezen a’ haza’ oltárá- 
 



 
 
ra letelt áldozatot örök emlékezet’ okáért törvénybe’ ik- 
tatják, egyszersmind ezen lemondásnak nyomán elha- 
tározzák: 

1. §. A’ papi tized, akár természetben, akár a’ ter- 
mészetbeni kiszolgáltatás helyett  készpénzben teljesítte- 
tett, és pedig akár közvetlenül az egyházi rendnek, 
akár haszonbérlőknek fizettetett, akár örökös szerződés 
mellett, akár királyi adomány által szereztetett, ezen- 
nel örökre megszüntetik. 

 2. §. mennyiben a’ tized’ megszüntetése a’ kisebb ren- 
dű papság’ némely tagjainak jövedelmeit is érdekli, ‘s 
e’ tekintetből azoknak ellátásáról gondoskodni minden 
esetben szükséges leend, Ő Felsége egyszersmind a’ ki- 
sebb rendű bármely vallásfelekezeten lévő papságnak 
illő ellátása iránt általánosan a’ magyar ministeriuma 
által részletes törvényjavaslatot fog az ország rendéinek 
előterjesztetni. 

3. §. Mennyiben a’ papi tized magán családok’ birto- 
kába akár örökös szerződés, akár királyi adomány ál- 
tal jutott, a1 tulajdonos magán családoknak, a’ közálla- 
dalom által leendő kármentesítése iránt Ő Felsége magyar 
ministeriuma által a’ legközelebbi országgyűlés eleibe 
részletes törvényjavaslatot fog előterjesztetni. 

Törvényczikkely 
a’   közös    t eherv i se l é srő l .  

Magyarország’ ‘s a’ kapcsolt részek minden lakosai, 
minden közterheket különbség nélkül egyenlően és arány- 
lagosan viselik. 

1. §. Ő Felsége felelős magyar ministeriuma által,  a’ 
törvényhatóságok’ meghallgatása mellett, ki fogja dol- 
goztatni ideiglenesen az adózási kulcsot, és ezen kulcs 
szerint a’ kivetés már a’ legközelebbi közigazgatási év- 
től, úgymint az 1848-dik évi november’ 1-ső napjától 
veszi kezdetét. 

2. §. Az ideiglenesen kidolgozandó kulcs, a’ legköze- 
lebbi országgyűlésnek minden esetre bemutatandó. 

3. §. A’ fen kitett határnapig a’ már kivetett köz- 
terhek behajtása elrendeltetik. 


