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S t eme re Be r t a l an ,  roinisterelnök : Ha Magyarország 
Bulijába viszszapillantoU , rgy látom , hogy Magyarország a’ 
múltban nem az élők , hanem a’ halottak országa volt.

Kiváltsággal bírtak egyesek; emberi joga nem volt sen
kinek, az volt az élő egyének sorsa, a’ nemzetiségeké pedig 
az volt, hogy felettük, mindnyájuk felett egy nagy halott u- 
ralkodott: Kómának nyelve.

Sok idő kellett ahoz, míg a’ magyar nyelv illő helyét 
elfoglalta, sok munkába került, mig a’ magyar nyelv diplo- 
malicai pólezra felemelkedett. És a’ hova a’ magyar nyelvnek 
fölemelkedni nem kellett, mert nem volt diplomuticai hely, mert 
szoros szempontból nem volt szükséges, azt nem foglalta el 
a’ többi népeknek és nemzetiségeknek nyelve, hanem elfog
lalta ok és szükség nélkül, vagy a’német vagy a’latin nyelv.

Bekövetkezett a’ forradalom. Minden forradalomban csak 
anynyi élet vao, menynyi erő , menyDyi igazság és a’ meny
nyi életrevaló eszme van henne.

A’ mi forradalmunknak három alap eszméi vannak, melye
ken mind meganynyi oszlopokon nyugszik.

Az első eszme:  a’ kormány formának megigaxitása.
Eddig az ország kormányzati tekintetben gyámság alatt 

volt. Tehát bekellett hozni u’ parliamenti kormáoyformát, hogy 
a’ nép maga igazgassa magát, a’ nemzet maga intézkedjék 
sorsa felett.

Második eszme volt :  az egyéni jogok biztositása. 
El kellett törülni királyságokat, ki kellett mondani a’ jog és 
kötelességbeli egyenlőséget, hogy azon elv kimondatván, te
kintessék az érdem és ne a’ név és czim, jutalmaztassék a’ 
képesség és ne az ősök hoszszu sora, veszí t se el koro
náját  a’ nemes,  gróf  és he rezeg,  hogy mindenek, 
kik az or szágban l aknak,  megnyer jék azon e- 
gyenlö koronát ,  egy koronát ,  mely ezen szóban 
rej l ik:  szabad pol gár  és szabad ember.

A’ harmndik nagy alapeszme:  a’ nemzetiségek 
és népiségek szabad kifejlődése.

Engedtessék minden népeknek a’ nemzeti szabad kifejlő
dés. A’ nemzet i ség Dem czél ,  hanem eszköze a’ 
s z abads ágnak ,  miDt a’ szabadság sem czél,  ha
nem eszköze  az emberi  és polgár i  t öké l e t e s e 
désnek! És e’ kifejlődés semmi más tekintet által ne kor- 
látoltatnék, mint a’ státusegység fentartásának és a’ czélsze- 
rü gyors, pontos közigazgatás lehetőségének tekintete ál
tal. (Helyes.)

Az első eszme életbeléptettetett. .. .
A’ második eszme a’ jog és kötelességben egyenlőség, 

oly gyorsan, oly hamar ment át a’ nép vérébe és anyt yjra 
mindent megrázkódtatás nélkül, mint az, sehol nem történ(,

A’ harmadik, a’ népiségek kifejlődése iránt még kevés 
történt az orsiágnak háború viszonyai miatt.

De nzt hiszem, bekövetkezett a’ legvégső idő, hogy 
a nemzetgyűlés elveit e1 részben nyilvánítsa. Jól trdoin, hogy 
o’ lázodott románok és ráczok kötött vonnak , kik *’ szegény 
népet személyes nagyravágyásoknak , önzéseknek áldozták fel, 
öe vannak, lehetnek, kik nemzetiségűkre nézve a’ jövendő 
előtt aggódnak, és ezeket meg kell nyugtatnunk, miultok ’s 
magunk miatt.

En tehát azt tartom, a’nemzetgyűlésnek nyilatkoznia kell. 
Hadd lássák a’ népfajok, hogy mi nem akorjuk azon osztrák 
Ptditicát követni, mely miuden népeket egymás ellen ingerel-

Bnrthnlomeus Szemere Mini s t erpraes ident :
Wenn ich in die Vergangenheit Ungarns zurückblicke, so 

scheint es mir, dass Ungarn in der Vergangenheit ein Ueich nicht 
der Lebenden, sondern der Todten war.

Privilegien besassen einzelne; Menschenrechte hatte nie
mand, dies war das Loos der lebenden Individuen, das der 
Nationalitäten aber war, dass über ihnen allen ein grosser Tod- 
te herrschte,—die lateinische Sprache.

Viel Zeit brauchte es dazu, bis die ungarische Sprache 
den gehörigen Platz einnahm, viel Mühe kostete es, bis die 
ungarische Sprache auf diplomatische Stufe erhoben wurde. 
Und Wohin sich die Ungarische nicht brauchte zu erheben, 
Weil es kein diplomatischer Ort war, uud es strenge genom
men nicht nolhwendig war, dort nahmen nicht die Sprachen 
der andern Völkerschaften und Nationen die Stelle ein, son
dern ohne Grund und Noth entweder die Deutsche, oder die 
lateinische.

Es erfolgte die Revolution. In jeder Revolution ist bloss 
so viel Lehen, als Kraft, liecht und lebendige Ideen darin sind.

Unsere Revolution hat drei Grundideen, auf welchen sie 
wie auf ihren Grundpfeilern ruht.

Die ers t e Idee ist :  Verbesserung derRegirungsform.
Bisher stand das Reich in Betracht seiner Verwaltung un

ter Vormundschaft. Es musste also die parlamentarische Ile- 
girungsform eingeführt Werden, dass das Volk sie'1 
gire, die Nation selbst über ihr Loos verfüge.

Die zwei t e  Idee war: Garantie der Individualrechte. 
Das Königsthum musste abgeschalft W'erdeo, Rechts und Pflicht 
gleichheit musste ausgesprochen werden; dass nach diesem 
I’rincip das Verdienst, und nicht der Name und das Wappen 
in Betracht gezogen werde, die Tauglichkeit, und nicht die 
lange Reihe von Vorfahren belohnt W’erde, der Edelmann, Graf und 
Herzog seine Krone verliere, damit alle, welche im Lande 
wohnen, jene Gleichheits Krone erlangten, eine Krone, welche 
in diesen Worten liegt: freier Bürger, freier Mann.

Die dr i t te grosse Grundidee:  Freie Entwickelung 
der Nationalitäten und Volkstümlichkeiten. Jedem Volke soll 
die freie Entwickelung seiner Nation erlaubt werden. Die 
Nat ional i t ät  ist  nicht  Ziel  der Freihei t ,  son
dern Mittel dazu,  so wie auch die Freihei t  nicht  
Endzweck i st ,  sondern das Mi t tel  zur bür ger 
l ichen und menschl i chen Vervol lkommn ng. — 
Und diese Entwickelung soll durch keine andere Rücksicht 
beschräikt werden, als die der Aufrechlhaltiing der Staalseia- 
heit, und die der Möglichkeit einer xWeckmä-sigen, schnellen, 
und piiuctlichen öffentlichen Verwaltung (Beifall.)

Die erste Idee hat man ins Leben treten lassen.
Die .andere der Rechts und Pflichtgleichheit ist so eilig, 

so schnell in das Blut des Volkes übergegangen, und dies so 
offne “Hs Erschütterung, wie es noch nirgends geschehen ist.

j'iir die dritte, die Entwickelung der Volksthümlichkeitea 
ist wegen dem Kriegszustände des Landes noch Wenig ge
schehen’

Ic|i glaube aber, die Zelt ist endlich gekommen, dass die 
Nationalversammlung ihre Grundsätze in diesem Stücke äus
sere. Ich Weis» es gut, dass es zwischen den aufgewiegelten 
Romanen und Haczen mehrere gibt, welche das arme Volk, 
ihrem persönlichen Ehrgeize und Eigennutz sufopferten, es 
mag aber auch solche geben, welche hinsichtlich ihrer Natio
nalität für die Zukunft besorgt sind, und diese müssen wir 
beruhigen, ihret und nnserwegen.

Ich halte daher dafür, dass sich die Nationalversammlung 
äussern muss. Dass die Volksracen sehen, dnss wir nicht jene 
österreichische Politik verfolgen wollen; welche jedes Volk, 
indem sie dieselben gegen einander uufreiste, unterdrückte. 
Dass Europa sehe dass das ungarische Volk, welches seinen



vén, elnyomott. Hadd lássa Európa, Hogy; tjjtpo magtár nép, 
mely földét megosztó a’ többiekkel, mely a' i îabndSag har- 
czot maga vija főképen, mely évek-óta maga küzd., vnla- 
menynyi néptáreai jóllétéért, hadd láŝ n EuróphjM'°éj;Y'm' ma" 
gunk vívtunk; hadd lássa a’ világ, hogy'lmi á’ legiijabb for
radalmak életjeleit jól ismerjük , hogy rki^-a’ régi forradalmak 
csak a’ szabadságot kívánták és nyertékSneg, mi értjük ni 
nj történet uj forradalmait és hogy mi nemcsak a’ szabadsá- 
got adjuk meg a’ polgároknak, de megadjuk a’ népeknek sa
ját nemietiségökct is. öli, kik e’ földet meghódítón, kik ne
vet adónk a" birodalomnak, kik minden stáiadban uj harciot 
keidénk a’ siabadságért, mi minden népet testvérünknek te
kintünk , e’ szó él szivünkben, nemcsak ajkunkon van.

Eien elvekből kiindulva, melyek a1 magyar politikát a’ 
régi előítéletekből kiemelik, ’s a’ nemietiségeket nem ellen, 
hanem ösxhangu tételek gyanánt tekintik , van szerencsém egy 
javaslatot előadni , melyet benyújtok nem törvényjavaslat alak
jában, hanem akkép, hogy azt egy részül mint jelvet jelentse 
ki a’ ház, mely mind az illető népeknek, mind Európának tu
domására jöjjön, részint menynyiben a’ kormánynak ideiglenes 
részletes intézkedést kell tennie; ezen tekintetben szolgáljon 
utasításul rendező intézkedéseiben. Ily értelemben von szeren
csém felolvasni e’ következő javaslatot:

(Ezt is közlők tegnapi“siámnnkban.)

A’ javaslatjjfelolvasása után igy folytató beszédét:

Ezek azon elvek, melyeket a’ kormány alapjául kivan le
tenni oly politikának, mely iguzeágos lévén áldást fog hozni a’ 
nemzetre, alkalmasint Európa t̂öhbi népeinek is politikául fog 
szolgálni arra nézve, hogy a’ különféle népek kifejlődését a’ 
státnsegység fentartásával mikép lehet párosítani, mely feladat 
eddigelé mindig némely nemzetségek teljes elnyomásával, és 
nem azok érdekének kiegyenlítésével, jogaiknak méltánylásá
val szokott megfejtetni.

És én azt hiszem , hogy ezen határozat V nemzetgyűlés 
mind bélátásáról, mind magasb és elveiben szabadabb politi
kájáról oly kedvező tanúbizonyságot fog tenni Európa előtt, 

J "'■'•"egeink fogyni, barátaink szaporodni és diadalunk 
ez által elősegittelni fog; mert, uraim, a' vi lágon min
den gyenge,  csak az i gazs ág  ereje e l l e ná l l 
hatatlan.

Szemere ministerelnök a’ zs idók cmancip 
t ioja ügyében következőleg szólt :

Méltóztassanak megengedni, ha azoknak ismét eleget nem 
tehetek, a’ kik a’ formához mód es szerfelett ragaszkodnak, 
meg nem fontolván, hogy forradalmi időben a’ formák 
e l vesz t i k a’ hazát ,  békés  időben megment ik.  
Azonban kénytelen vagyok a’ I. ház figyelmét egy nagy elv
re, egy néposztályra felhívni. ■

lin Magyarországot most úgy képzelem, hogy ennek kü
lönböző népéi öszsze vágynak gyűlve egy lakomáid nagy asz
tal körül. Az asztalra el van rakva a* népek vagyonú, élete, 
békéje, szabadsága, becsülete, dicsősége, szerencséje, remé
nye a jövendőnek, áldása a’ maradéknak. Magyarország min- 
den népei az asztnl körül vannak és védelmezik azt utolsó 
csepp vérig, a’ halálig. Oldalt azonban áll egy néposztály, 
mely szintén védelmére kelt a’ kincsekkel megterhelt t. 
nak, pedig az 6 szabadsága nincs az asztalon , ar, 5 bessille- 
te nincs nz asztalon, az ö jogai azon jogok között, .»elvek
nek megvédésében részt vesz , ezen asztalon nincsenet, bisto_ 
sitvn, tehát úgy látszik idegen jogot, szabadságot vé,ie|mez" 
ontván azonban vérét a’ többivel egyenlően. Ezen „én-  
osztály:  n’ zsidó nép osztály.  (Éljen!) P’

Uraim! ha a’ zsidó nép szinte ott van a’ csata sren Í8 
vérét ontja egy oly hazáért, melynek ö még nem kijelentett 
polgára, ha o vagyonát, életét örömest feláldozta SIft.
hódságért, melyet csak reményi, azon jogokért, melyeket méír 
nem bír, mint bírnak a’ többiek, kik vele harciéinak ; nzt hi
szem, m  igazság kívánja, hogy míg egy részről az ellenség 
még nagyobb kínokkal, terhekkel tetézi mint a’ tubái népeket 
ejolt nz idő, hogy a’ nemzetgyűlés azon szent elv kijelenté
sei tovább ne halaszszn, miszerint a’ zsidók i\ i a’ hazának
t ívT*., joglM,n éa élességben »’ (kitűnő éljenzés.) többiekkel egyenlők.

Hoden mit den übrigen theilte, welches den Freiheitskampf 
hauptsächlich selbst besteht, welches seit Jahren für das Wohl. 
seyD aller seiner Nebenvölker ringt, dass Europa sehe, dass 
wir selbst kämpften. Itass die Welt sehe, dass wir die Le- 
beaszeicben der neuesten Itevolutionen gut kennen, dass wäh
rend die alten Itevolutionen bloss nach der Freiheit verlangten 
und sie errangen, wir die neuen Revolutionen der neuen Ge
schichte verstehen, und dass wir den Würgern nicht nur die 
Freiheit gebeo, soudern auch den Völkern ihre eigenen Natio
nalitäten. Wir, die wir diesen Hoden eroberten, dem Reiche 
den .amen gaben, die Wir in jedem Jahrhundert fiir die Frei
heit neuen Kampf begannen, wir betrachten alle Völker als 
unsere tlrüder, dieses Wort lebt in unserem Herzen und schwebt 
nicht nur auf uuseru Lippen.

Aus diesen Grundsätzen, welche die ungarische Politik 
über die alten Vorurtheile erheben, und die Nationalitäten nicht 
als Gegensätze, sondern als Einklänge ansehen, ausgehend ha
be ich die Ehre einen Vorschlag zu machen, welchen ich nicht 
in Form eines Gesetz Vorschlages, sondern so mache, dass 
das Haus ihn theils als Princip eouocire, welches sowohl den 
betreffenden Völkern, als auch Europa zur Kenntniss gelange, 
theil», in wie weit die llegiruiig zeitweilig einzelne Verfü
gungen zu treffen hat, diene derselbe zmn Wegweiser hei 
den Organisiriings-A erfiigungeD. In diesem Sinne habe ich die 
Ehre folgenden Vorschlag abzulesen.

(Auch diesen Vorschlag haben wir in der gestrigen Num
mer mitgetlieilt).

Nach Aullesung des Vorschlages setzte er seine Rede fol
gender Massen fort:

Dieses sind die Grundsätze, welche die Regirung als 
Grundstein einer solchen Politik unterlegen Will, die da sie 
gerecht ist, der Nation Segen bringen, und wahrscheinlich 
auch den übrigen Völkern Europa’» zur Politik in der Rück
sicht dienen wird, wie man die Entwickelung der verschiede
nen Völker mit der Aiifrechthaltung der Stautseinheit vereini
gen könne, welche Aufgabe bis jetzt immer mit der gänzli
chen Unterdrückung einiger Nationalitäten, und nicht mit der 
Ausgleichung ihrer Interessen, und der AYürdiguDg ihrer Rech
te gelöst wurde.

Und icli glaube, dass dieser Beschluss einen so günstigen 
Beweis von der Einsicht, und der hohem, in ihren Grundsät
zen freiem Politik der Nationalversammlung Europa liefern 
Wird, dass unsere Feinde sich vermindern, unsere Freunde sich 
vermehren und hierdurch unser Sieg befördert werden wird; 
denn, meine Herrn: auf der AV e 11 ist al l es schwach,  
nur die Al acht der Ger echt i gke i t  i st  unwider 
stehlich.

Der Mini sterpraesident  Szemere hiel t  in der 
Em an ci patio ns- Ange l egenhe i t  der Juden fol
gende R e il e :

Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich denjenigen wieder 
nicht genügen kann, welche übermässig an Formalitäten hän
gen , indem sie nicht erwägen, dass in Revolntionszeiten die 
Formen das Vaterland zu Grunde richten in Friedenszeiten dasselbe 
retten.Indessen sehe ich mich genölhigt die Aufmerksamkeit des 
verehrten Hauses für ein grosses Princip , für eine Volksklasse 
in Anspruch zu nehmen.

Ich stelle mir Ungarn jetzt so vor, als ob dessen ver
schiedene Arölker sich um einen grossen Hochzeitstisch ver
sammelt hätten. Auf den Tisch sind die Güter der Völker auf
gesetzt , ihr Lebensfrieden, ihre Freiheit, ihre Ehre, ihr Ruhm, 
ihr Glück, ihre Hoffnung der Zukunft, und der Segen ihrer 
Nachkommen. Alle Arölker Ungarns stehen um den Tisch he
rum , und vertheidigen ihn bi» zum letzten Blutstropfen, bis 
zum Tode. Seitwärts indessen stellt eine A’olksklasse, welche 
£.l#ifhfalls zur Vertlieidigung des mit Schätzen belasteten Ti
sches schreitet, doch seine Freiheit ist nicht auf dem Tische, 
sein: Ehre ist nicht auf dem Tische, seine Rechte sind zwi
schen den tischten, an deren A’ertheidigung er Theil nimt auf 
jenen) Tis'-he nicht garantirt, es scheint also, er vertlieidige 
fremdes Recht, fremde Ehre, fremde Freiheit, indem er den
noch sei« Mut, gleich den Uebrigen vergiesst. Diese A’ olks- 
kínosé f s t die Volksklnnse der Juden.  (Lebe hoch.)

Mein*: Herrn! wenn das Judenvolk ebenfalls dort auf dem 
Schlachtfelde ist, und sein Mut für ein solches Vaterland ver
gießt , fiir’ dessen Bürger er noch nicht erklärt worden ist > 
wenn er sgine Güter, sein Lehen für eine Freiheit, die er nur 
hofft, freudig hinopfert, für Rechte, die er noch nicht besitzt) 
wie die arider.i , welche neben ihm streiten; so glaube ich, 
verlangt ef üe Gerechtigkeit, dass während einerseits der 
Feind dasselbe mit grossem Qualen und Lasten bebiirdet, »I* 
die übrigen A’ölkcr, die Zeit gekommen sey dass die Natio
nalversammlung die Eouncirung des heiligen Grundsatzes, das
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A.' képviselőből e' kérdést tárgyalni elhatározta még » 
,U éviién. Debreczenben a’ nemzetgyűlés ezt tijolng sürgette 

, ín akkor, a’ kormány nevében kötelességemnek ismertem 
B’ javaslatot elkészíteni, mely máj. 24-61 sióivá el is késiiilt.

Én a*on magyarázatot, ha csak a’ t. ha* nem kívánja, 
melyei a’ törvényjavaslatot kísérem, nem fogom felolvasni,nem 
hogy a" házat ne uutnssam , hanem mivel a’ törvén)javaslat
ban oly igniságok foglaltatnak , melyeket nem magyaratni kell, 
hanem csak sxiveinkhe* nyúlva éretni lehet. (Felolvassa a’ már 
koilötl javaslatot. )

lís már most ennek folytában kérésem a’ htixhox :

1. Figyelembe véveja’ jelen rendkivülî körülményeket, a' 
mikor valamit halasxtani anynyi, roiat vesiélyextetni a’ haxát, 
a’ formáktól e’ törvényjavaslat  ̂tárgyalására” és elfogadására 
néxve méUóztassanak'elállani.

2. Méltóxtassanak exen t.javaslatotj ha ngy tetszik, tn- 
nácskoxás alá venni és mindenesetre módosítással vagy a nél
kül törvényes erőre emelni. (Elfogadjuk.)

Azt hisxem a*, hogy c* eddig haladt hiba, ha tovább is 
halad , még nagyobb hiba, mert eljött azon idő, hogy a* e- 
gyenlöség elve, a’ háromszál exerliöl álló népre is alknlmaz- 
tassék, eljött a* idó|, hogy e’ népé is legyen a’ szabad-ág , 
melyért vérét ontja ’s áldozza vagyonát , eljött as ideje e1 
nép pol gárosodásának exer év után, ’s a’ magyar for
radalom nem lehet, ügyének vesxélyextetése nélkül, elveinek 
egyik legnemesbikéhez hütelen. (Közhelyeslés.)

A’ közlöny kül földi  r o v a t a A n g lijá r ó 1 ekép i r :
Szükséges,| igazságos-é, hogy Magyarország független

sége elismertessék ?“ Ezen fölirat alatt egy hoszsxabb czik- 
ket olvasunk nz Examinerben ’s ezután a’ Messengerben. ,,Et- 
ismertessék-é Magyarország függetlensége ? A’ magyar nem
zet lépéseket tesz függetlenségének éli »mertetése végett, nyu- 
goti Europa nagy hatalmasságainál. Azon okok, melyek által 
a’ magyar nemzet ebbeli követelései tám'gatvák minden ellen
vetést kizárnak, a’ magyar nemzet ügye nem csak jog ŝzem- 
póntjából igazságos lévén,”(e’ tekintetben legkonoknbh ellenei 
is csak pirulva mernek ellene föllépni) de a’ népesség Itason- 
lithatlan nagyobb többségének kifolyása, és mint olyan a’ nem
zet többségének lelkesedésétől támogatva lévén. — A’ ma
gyar nemzeti  kormány egyedül  ax mely Magyar- 
országi) a n̂  egy a’ békét  jövőre is biztosí t ható 
kormányzatot  behozni  képes. “Míg a’ háború csak 
Ausztria ellen f ityt, h kan a’ viszonyokat épen nem, vagy csak 
felületesen ismervén — a’ háborút némi fölkelés!, az a- 
lattvnlóknak törvényes urok elleni füllázadási Bxinben ipar
kodtak Europa szemei J-lót “ lefejteni : ómilejj mióta"a’ magyar 
vitézség az osztrák sí regeket megsemmisítette, és Ausztria 
egy idegen hatalmasságot kénytelelt segitségéül meghívni, a’ 
nemzet harcin az egész világ előtt valóságos színében tűnik 
fel; egy ön ál lásra vergődöt t  nemzet harc i n e* 
egy i degen hat a l masság i nvas i oj a  ellen!,, Kö- 
vetbezik magasztal- jellemrajza Kossuthnak és Telekinek . to
vábbá egy az Ed nbargh Itevieis folyóiratból kölcsönözött igen 
alapos fejtegetése azon kötésnek, mely e biig Magyarország 
és Ausztria közt fönállott, 's melyet ez utóbbi oktalanul snját- 
kezüleg széttépett, végre a’ Times hírlapból átvett kimutatása 
azon segédfnrrásoknak, melyek̂  Magyarországot nemíosok a’ 
háborúnak folytatására, de a’ béke helyre .állván, behozandó 
kormányzatának tartósan mega'npithatására és a’ magyar nem
zetitek Europa független nemzeteinek sorába l̂eendő felvét lé
re és virágoztatására képessé teszik — mind ezekre legköze
lebbi szátuunkbon viszszatérünk. — Álljon itt csnk^végsxavn 
ar. Exaroiner czikkénck Magyarország függetlenségét illetőleg. 
„Megmutattuk tehát — igy végzi — mikiot a* osztrák kor
mánynak nem leltet semmi jogszerű kifogása és panasza, ha 
a’ sz. jomesi udvar Magyarországot mintSfiiggellen statust el
ismerné, míg más részről azon előnyök, melyek e’ lépésből An
goltanra hárnralonának, !véghetet!enek. Egy uj nagyszerű pi- 
ncz, mely eddig Ausztria tiltó rendszere által el volt zárva — 
nyílnék meg előttünk. — Egy a’ magyar remreli kormánytól 
minden szükséges meghatalmazásokkal ellátóit magyar küldött 
jelenleg köztünk mulat, a' mondott piaeznnk iparunk számára 
igen kedvelő föltételek mellett leendő megnyitásáról a’ jamcsi

die Juden ebenfalls lliirger des Vaterlandes sind, an liechten 
und LnsleD den übrigen gleich, nicht weiter verschiebe (Aus- 
brechender Ilei fall.)

Das Kepraesentnntenhiius batte noch im vergangenen Jah
re beschlossen, diese Frage in Verhandlung zu bringen. In De- 
breexin urgirte sie die Nationalversammlung aufs neue, und 
ich inait es d itn ls im Name i d r itsgi ttng für meine Pflicht den 
Vorschlag xn verfertigen, welcher auch vom 24 May dutirt 
verlasst Wurde.

Ich werde die Erklärung, womit ich den Gesetzvorschlag 
begleitete, wenn nicht vielleicht das verehrte Haus es wünscht, 
nicht auflesen, nicht deswegen nicht, Weil ich besorgte das 
Haus tu langweilen, sondern weil solche Wahrheiten darin 
enthalten sind, welche keiner Erk'ürung bedürfen, sondern 
ans Her* gehalten, verstanden werden.

Er liest den schon mitgetheilten Vorschlag.
Und nun habe ich im Verfolg des obigen,eine Bitte*on 

das Haus:
1- stens Es möge mit Berücksichtigung der gegenwärti

gen ausserordentlichen Verhältnisse, Wo etwas za verschieben 
so viel ist, als das Vaterland der Gefahr aussetzen, hinsicht
lich der Verhandlung und Annahme dieses Gesetzvorschlages 
von den Formalitäten abstehen.

2- tens. Es möge, wen es beliebt, diesen Gesetzvorechlag 
in Berathung nehmen, und ihm auf jeden Fall, mit oder ohne 
Mod.ftcirnng, Gesetzeskraft verleihen. (Wir nehmen ihn an.)

Ich glaube, (lass es gefehlt war dieses so lause zu ver
schieben, noch grösser gefehlt aber, wenn es noch länger ver
schoben Würde, denn die /»eit ist gekommen, das das Gleich- 
heitsprincip auch auf das aus 300000 Seelen bestehendeJVolk 
angewandt werde, die Zeit da, dass die Freiheit,Jfiir die es blu
tet und seine Güter opfert, auch ihm gehöre, da die Zeit nach 
tausend Jahren, wo dieses Volk ins Bürgerthum trete, und die 
ungarische llevolnti u kann ohne Gefährdung ihrer Sache ei
nem der edelsten ihrer l'rincipieo nicht untreu werden.,

Der Közlöny schreibt unter der Rubrik Ausland von 
England folgendes:

Ist es wohl nöthig und gerecht, dass Ungarns Unabhän
gigkeit anerkannt werde? Unter dieser Aufschrift lesen wir im 
Examiner einen langen Artikel, und dann itn Me-senger: „Soll 
Ungarns Unabhängigkeit anerkannt werden? Die ung irische 
Nation macht bei den Westeuropäischen Grossratichfén Schritte, 
zur Anerkennung seiner Unabliäng gkeit. II e Gründe , womit 
die ungarische Nation ihre diesseitige Ansprüche unterstützt, 
schliessen jeden Widerspruch ans : — die Sache der ungari
schen Nation ist nicht nur aus dem Gesichtspuncte des Rechtes 
eine rechtliche, (in dieser Hinsicht wagen es auch die hals
starrigsten Gegner nur erröthend zu w der«pechen) sondern 
sie ist ein Ausfluss der bedeutenden Majorität der Hevölkc- 
rung , und als solcher von der Begeisterung der Mehrzahl der 
Nation unterstützt. Die ungar i sche  Nnt i onn l r eg i -  
r u n g kann allein in Ungarn eine den Frieden für 
die Zukunf t  garant i r ende  Regi rangsform ein
führen. So lange der Kampf nur gegen Oesterreich dauerte, 
suchten viele, welche die Verhältnisse entweder gar nicht, o- 
der nur oberllüchlicb kannten, diesen Krieg als einen Aufstand, 
als eiDe Empörung der Unterthünen gegen ihren rechtmässigen 
Herrn Europa darzustellen; seitdem aber die ungarische Tap
ferkeit die österreichischen Armeen vernichtet bat, und Oester
reich gezwungen war eine fremde Macht zu Hilfe zu rufen, 
erscheint der Kampf der Ungarischen Nation vor der gansen 
Welt in seinem wahren Lichte; es is t der Kampf einer 
sich sur Se l bs t änd i gke i t  emporschwi ngenden 
N a t i o n  g e g e n  d i e  I n v a s i o n  e i n e r  f r e m d e n  Ma c h t ! “  
Hierauf folgt eine erhebende Chnracterbeschreihung Kossnth’s 
und Teleki’s, ferner eine aus der Flugschrift Edinburgh Revi- 
eis entlehnte sehr gründliche Auseinandersetzung des Vertrags, 
welcher bis jetzt zwischen Ungarn und Oesterreich bestanden 
hat, und welchen letzteres unsinnig mit eigener Hand zerris
sen hat; endlich einen aus dem Blatte Times nttfgenommenen 
Ausweis jener Hilfsquellen, welche es Ungarn nicht nur mög
lich machen, den Krieg fortsetzen zu können, sondern wenn 
der Frieds hrrgestellt seyn wird, eine dauernde Begründung 
der eiimifübrenden Regirungsforra, die Anfname der Ungari
schen Nation in die Reihe der unabhängigen Völker Europas, 
und deren Bliilhe möglich machen. Auf alles dieses werden Wir 
in der nächsten Numer zurückkomtnen.— Hier stehe bloss tltis, 
die Unabhängigkeit Ungarns betreffende Endwort des Exnml- 
ner's. Wir haben also gezeigt — so endet er — dass Oester 
reich keinen rechtlichen Einwnnd dagegen machen und keine 
Klage führen kann, Wenn der Hof von Sit. James Ungarn als 
unabbüngingeo Staat anerkennt, da anderseits die Vorlkeile
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udvarral értekezendő. Magyarorsiágban 14 millió uj vevőket 
nyerne iparunk, consumensek, melyek nyers terményekben, mint 
Európának kevés más lakói bövőlködnek, — müiparunk czik- 
keiért kicserélendókben, de M3gyarors»ág által még 5 — 6 mil
liónyi más vevőkkel is jönénk ösiszcköttetésbe, a' szomszéd 
tartományokban.

Azon angol  s t atus  férfiú,  ki hazája számá
ra ily roppant  vásár t  biztosi tan d, jót évöként  
fog áldatni  nemzete által!!

V egyes h írek .
— Hogy a’ pénzforgalmon nehézkedó bajon némileg se- 

gitve legyen, a’ kormány elhatározta 3 és 1 pengő forint ér
tékű kincstári utalványokat kibocsátani; ’s előlegesen a’ két 
foriutosok forgalomba is tétettek.

— Haynau a’ zsidókra 3 millió ft. sarczot vetett.
— Pesten Gál a’ cs. biztos ’s osztrák egyenruhában jár.
— A’ katonaság nem mer Pesten a’ városban tanyázni, 

a’ Rákosán táborozik. Haynau a’ Károly palotában lakik.
A’ oiuszkák azt mondják, hogy őket az osztrákok Ferencz 

József és a’ muszka bg. kisaszszony lakodalmára hivták, ’s 
a’ háború azért van, mert a’ magyarok nem akarják hogy 
Ferencz József a’ muszka czár leányával lépjen házasságra.

— Páncsován Beregijüknél 55 török ’s tatár is van, köz
tük cserkesz kettő. Közelebbről ezek közül egy tatár őrnagy 
Bemhez utazott.

— A’ muszkasereg Kecskemét vidékéről a’ Dunának tart, 
hihetőleg Jellachichal egyesülendő. Ekkint a’ Szeged mellett 
tervezett csata aligha a’ Dunánál nem fog létre jöni.

— Segesvárnál július 31-én csatánk volt. Három ezernyi 
emberünk Bem altábornagy vezérlete alatt állott szemben 16 
ezer muszka- és osztrákkal. Maroknyi seregünk vitézül állotta 
csaknem egész nap a’ csatatért. Végre lovasságunkban egy 
csoport kozák békeritési kísérlete zavart okozván, ez meg
szaladt ’s azzal az egész sereg elhagyta a’ harczmezót és vet
te útját székelyföldnek, hogy Gál Sándor hadosztályához csat
lakozzék. Veszteségünk emberekben még eddig nincs tudva; 
nagy semmi esetre nem. Hanem 8 ágyuok az ellenség birto
kába jutott. Az isteni gondviselés itt is csodálatoson őrködött 
altáborongyunk élete fölött. Lovát kilőtték alóla ’s egy árokba 
esett; több szúrások tétettek reá, ruházatát több helyütt meg- 
lyuggatták ’s teste, hála istennek, mégis sértetlen maradt. A’ 
hős vesér jelenleg egy más sereg élén folytatja hadi mun
kálatait.

welche dieser Schritt England bringt, unermesslich sind. Ein 
neuer grossartiger Markt, welcher bis jetzt durch Oesterreichs
Prohibitivsysthem verschlossen war, würde sich uns öffnen._
Gegenwärtig verw'eilt ein, von seiner Ilegiruog mit allen nö- 
thigen Vollmachten versehener Ungarischer Abgeordnete zwi
schen uns, um sich mit dem Hofe vou Szt. James, über die 
EröffauDg des gesagten Marktes für uasern Gewerbslleiss 
unter sehr vortheilhaften Bedingungen zu verständigen. 
Unser Gewerbslleiss gewönne iu Ungarn 14 Millionen neue 
Käufer; Consummeuten, Welche an rohen Erzeignissen Ueber- 
fluss haben, wie Wenig andere Bewohner Europas; und selbe 
gegen Artikel unseres Kunstlleisses Umtauschen könnten, durch 
Ungarn aber kämen wir noch mit 5 bis 6 Millionen anderen 
Käufern der benachbarten Länder in Berührung.

Derjenige engl ische Staat smann,  welcher  
für sein Vaterland eiueu so ungeheuren Markt  
garant i rea wi rd,  wird von seiner Nat ion Wie 
sein Wohl t hät er  gesegnet  werden.

V erm isch te  V ach richten .
— Damit dem auf der Geldcirculalion lastenden Uebel ei

niger Massen abgeholfen werde, hat die Uegirung beschlos
sen, Schatzkammer-Anweisungen von 3 und 1 fl. C. m. Bus
zugeben , und die von 3 fl. sind vorläufig auch schon in Um
lauf gesetzt worden.

— Haynau hat auf die Juden 3 Millionen fl. Brandschatzung 
gelegt.

— In Pest ist Gál der Kaiserliche Commissair und geht 
in österreichischer Uniform.

— Das Militair wagt es nicht in Pest iu Wohnen, es 
lagert auf dem Hakoscher Felde. Haynau wohnt im Carl l’allast.

— Die Bussen sagen, die Oesterreicher hätten sie auf 
die Hochzeit Franz Joseph’s und der russischen Prinzessin eio- 
geladen, und darum wäre Krieg, weil die Ungarn nicht woll
ten dass Franz Joseph die Tochter des Russischen Gzar 
heurathe.

Am 31-ten Juli hatten wir bei Scbässburg eine Schlacht.
3.000 Mann standen unter des F. M. L. Bern Befehl 16.000 
Russen und Oesterreichern gegenüber. Unsere kleine Schaar 
hielt muthig beinahe den ganzen Tag auf dem Schlachtfelde 
aus. Zuletzt brachte der Versuch eines Haufens Kosaken, Wel
che unsere Reiterei umzingeln wollten, diese in Unordnung , 
und zur Flucht, worauf unsere ganze Schaar den Kampfplatz 
verhess und sich gegen das Szeklerland zog, um sich der 
Kriegsabtheilung Gál Sándoré’ anzuschliessen. Unstr Verlust 
an Leuten ist noch nicht bekannt , gross ist er auf keiuen 
Fall nicht. Acht Kanonen sind iu den Besitz des Feindes gekommen. 
Die göttliche Vorsehung hat auch hier wunderbar über unsers 
F. M. L. Leben gewacht. Das Pferd Wurde unter ihm erschos
sen und er fiel in einen Graben , mehrere Stiche Wurden auf 
ihn geführt, welche seine Kleider an mehreren Orten zerrissen 
habeD, sein Leih indess ist, Gott sey Dnnk ! unverletzt. Der 
tapfere Held setzt gegenwärtig seine Kriegsoperationen an der 
Spitze einer andern Armee fort.

Bányai Vitályos tüzér hadnagy ur, az áliadalom számúra, 
rendelkezésem alá, egy igen derék, vágó szuronyos lőfegyvert 
ajándékozott, — miért is a’ haza nevében fogadja szives kö- 
szönetemet.

Kolozsvárt! július 31. 1849. Boczkó Dániel
országos biztos.

Bettegi József Doboka megyéből, a’ hon szükségeire 5 evő, 
4 kávés kunálokban, 4 d. kés nyelekben öszvesen 33 lót ezüs
töt tett le kezeimbe, melyeket tart. fiók péoziárnok lueze urnák 
nyugtatvány mellett béadtam ; adományozó ezt akkor teszi, mi
kor éreznemüiket legtöbben duggalják — köszönet érte a’ hon 
hevében. 0. S.

I I  1 R  D  E  T  91  É  W W  S2 M .
(1) Egy magános em ber keres egy oly szállást, melyben legyen 

egy jó szoba, kouylia , pincze és fakamara JÜO száz pengő fi t.nak, m e
lyet töstént által fog adni, interessébe. Ér tekezhetni iránta a’ b e l s ő  
k i r á I y u t c z á b a n a’ B o l d o v i t s  h á z n á l .  ( 2)

(1) Két becsületes, józan asztalterítő legény kerestetik jó és elő
kelő úri bel v re — az ajánlkozók jelentsék magokat belső király nlczá- 
ban a’ U e l d o v i t s  háznál* (2)

HIRDETÉS.

(2) Az áliadalom részéről közhírré tetetik ; mi 'szerént augustus 
2-ik napján délelőtti 0. urakor a’ város czigany sori fogadójában min t

egy 200 darab kecske fog árverés utján eladatni. ( 3)

(2) Csorvás János egy általa az egerbepyi határon ta lá lt , pak- 
fon markolatu nagyon görbe disz kardélet e ’ térparancsnoksághoz be
adott. A’ lehető tulajdonos jelenese magát e ’ té rparancsnoki szálláson.

Alezredes térparancsnok. 
13EHZENCZEI ANTAL,

( 2) A* kolozsmonostori mészárszék aklából e j t é v e d e t t  k é t  
S. J. bélyegii t e l i é n .  A’ ki megta lá lná,  vagy hoí létőkről valamit 
tudna, szíveskedjék a* K. monostori mészárszéknél jelentést tenni. ( 2)

Stt>rke«iíl í1 2* sa já t  betttlvel nyom atja  O c i> a ; l  F e r e n c ?




