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11884488——11884499--eess eerr ddéé llyyii ééss ppaarrttiiuu--
mmii vvoo nnaatt kkoo zzáá ssúú 
kkiiss nnyyoomm ttaatt vváá nnyyookk II..

(Ki vo nat)
Az ez út tal kö zölt, Bécs ben ta lál ha tó kis -
nyom tat vá nyok leg több da rab ja az Oszt -
rák Nem ze ti Könyv tár (Österreichische
Nationalbibliothek) ál lo má nyá ból ke rült
elõ. A (bu da pes ti) Hon véd Le vél tár
anya gá nak tér ség re vo nat ko zó 1848—
1849-es kis nyom tat vá nyai, ame lye ket a
le vert sza bad ság harc után szál lí tot tak
Bécs be, rész ben már vis  sza ke rül tek Ma -
gya ror szág ra. Az ta lál ha tó ma a bé csi
Ha di le vél tár ban (Kriegsarchiv), ame lye -
ket ed dig nem vá lo gat tak ki. A Bu da pes -
ten és a Bécs ben õr zött röp lap ok nap ról-
nap ra ki egé szí tik egy mást. Ta nul sá gos
lesz, ha a Sep si szent györ gyi Le vél tár
fenn ma radt 1848—1849-es nyom tat vá -
nya i val ös  sze le het majd ha son lí ta ni ezt a
röplapbibliográfiát, amely nek foly ta tá sát
ter vez zük, pár hu za mo san a Szé kely
Nem ze ti Mú ze um nyom tat vá nya i nak fel -
dol go zá sá val.

EEllõõ sszzóó

Elöl já ró ban ma gya rá zat tal tar to zom,
mert a “nyom tat vány” ki fe je zés mást je lent a ma -
gyar, mást a ro mán és az oszt rák ter mi no ló gia
sze rint.

A nyom tat vány ki fe je zést a ma gyar szak -
iro da lom min den, nyom dai úton elõ ál lí tott ter -
mék re hasz nál ja, szû kebb ér te lem ben azon ban a
ki sebb ter je del mû – ol dal szá mú – eset leg ugyan

na gyobb ki ter je dé sû, de több nyi re egy le ve les
nyom tat ványt ér ti e ki fe je zés alatt, így a pla ká tot
(fal ra gaszt) is. A ro mán szak nyelv a nyom tat -
vány alatt az imp ri ma tú rát ér ti, min den egyéb
eset ben a do ku men tum ki fe je zést hasz nál ja. Az
oszt rák szak ki fe je zés a “röp lap” bár mi lyen ap ró -
nyom tat vány ra, és “pla kát” a fal ra gasz ra
(Flugblatt, Plakat).

Ma gya ror szá gon a muzeológia hasz nál ja
a tör té ne ti do ku men tá ció ki fe je zést, eb be azon ban
a kéz ira tot, tér ké pet, új ság ki vá gást is be le ér ti.

Mi itt és most a ma gyar könyv tá ri ter mi no -
ló gia sze rin ti kis nyom tat vány ki fe je zést al kal maz -
tuk. En nek je gyé ben ke rül köz lés re az a né hány
1848-as da rab, amely ezt a te rü le tet érin ti, de föld -
raj zi ér te lem ben rend kí vül tá vo li a le lõ he lye.

A leg több da rab az Oszt rák Nem ze ti
Könyv tár (Österreichische Nationalbibliothek)
ál lo má nyá ból ke rült elõ. Az 1918-ig ural ko dói
ma gán könyv tár nem gyûj töt te eze ket a nyom da -
ter mé ke ket, a tu laj don bé lyeg zõ a leg több eset ben
ta nú sít ja, hon nét ke rült az el sõ vi lág há bo rú után
“ál la mo sí tott”, az Oszt rák Köz tár sa ság ál tal nem -
ze ti tu laj don ba vett könyv tá ri különgyûjtemény -
be (Kis nyom tat vány – Pla kát és Ex-lib ris gyûj te -
mény – Flugblätter-, Plakate und Ex-Libris
Sammlung).

Az 1848-as sza bad ság harc le ve ré se után
a meg szál ló oszt rák ha tó sá gok – a ka to nai köz -
igaz ga tás – min den nyom ta tott röp la pot ös  sze -
sze dett egyéb “bûn je lek” mel lett, és Bécs be szál -
lít ta tott. Mind eze ket az 1849-ben, 1850-ben foly -
ta tott pe rek ben kí ván ták vol na fel hasz nál ni. Az
ös  sze gyûlt anyag nagy men  nyi sé ge, ren de zet len -
sé ge ezt nem tet te le he tõ vé, mind azo nál tal az is
aka dályt je len tett, hogy az öm lesz tett da ra bok ból
ne he zen le he tett vol na ar ra kö vet kez tet ni, ugyan
ki ter jesz tet te, ol vas ta.

ågy rész ben a Rendõrminisztérium (Po -
lizeibehörde) meg fe le lõ ügy osz tá lyán, rész ben a
mi nisz ter el nök sé gen (Bibliothek des k.k.
Ministerraths-Präsidium) ma rad tak egy sze rû idõ -
rend be té ve a röp lap ok. 

A tu laj don bé lyeg zõ sze rint a Hon véd Le -
vél tár ban is ta lál ha tók a tér ség re vo nat ko zó
1848-as kis nyom tat vá nyok, eze ket rész ben már
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az 1920-as évek tõl kezd ve vá sá rol ta a mai Had -
tör té nel mi Le vél tár elõd je, rész ben az I. vi lág há -
bo rút kö ve tõ bé ke egyez mé nyek ren del ke zé se
alap ján, mint ma gyar vo nat ko zá sú “patrimóni-
um” ke rült vis  sza Ma gya ror szág ra. Az er rõl szó -
ló egyez ményt 1924-ben ír ták alá Baden bei
Wien-ben, és há rom év alatt kel lett vég re haj ta ni.
Azok ta lál ha tók ma a bé csi Ha di le vél tár ban
(Kriegsarchiv), ame lye ket ez idõ alatt nem vá lo -
gat tak ki.

Habent sua fata libelli – a kis nyom tat vá -
nyok ra ugyan úgy ér vé nyes. Az ös  sze ha son lí tó
mun ká nak van még egy ér de kes sé ge: alig ta lál -
ha tó má sod pél dány, ne tán több da rab egy és
ugyan azon ki adás ból Bu da pes ten és Bécs ben.
Nap ról-nap ra ki egé szí tik egy mást ezek a röp la   -
pok. Ta nul sá gos lesz, ha a Sep si szent györ gyi Le -
vél tár fenn ma radt 1848-1849-es nyom tat vá nya i -
val ös  sze le het majd ha son lí ta ni ezt a röplapbibli-
ográfiát, amely nek foly ta tá sát ter vez zük, pár hu -
za mo san a Szé kely Nem ze ti Mú ze um nyom tat -
vá nya i nak fel dol go zá sá val.

Mun kám hoz se gít sé get nyúj tott az Oszt -
rák-Ma gyar Ak ció Ala pít vány (Stiftung der Ak -
ti on Österreich-Ungarn), az Or szá gos Tu do má -
nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok ösz tön dí ja
(OTKA, Bu da pest, T. 02220 sz. prog ram) és a
Szé kely Nem ze ti Mú ze um, ame lyet ez úton is
kö szö nök.

(A csa lád ne vek majuszkulás ki eme lé sét, be le -
ért ve a köz lés be li e ket is, kö tet szer kesz té si szem pont ok
in do kol ják. SSzzeerrkk.. mmeeggjj..)

11884488--aass eerr ddéé llyyii vvoo nnaatt kkoo zzáá ssúú 
kkiiss nnyyoomm ttaatt vváá nnyyookk iiddee ggeenn 
llee vvééll ttáá rraakk bbaann 11..
(Ál lag jegy zék)

11..

1848. már ci us 15.

Vá ro si Ta nács. Pest.

Pest vá ros kö zön sé ge ne vé ben alólírottak sze ren csé sek
hi va ta lo san ér te sí te ni a ma gyar nem ze tet...

A nem zet ohajtásainak em lí tett pont jai kö vet ke zõk:
l. Saj tó sza bad ság a censura el tör lé sé vel...
12. Unio Er dél  lyel...
Kö vet kez tek a köz gyû lés ha tá ro za tai...
Költ Pes ten 1848-dik évi martius 15-kén
ROTTENBILLER Leopold s.k. vá laszt má nyi el nök,
KLA U ZÁL Gá bor s.k. stb.
[Pest] [ LANDERER és HECKENAST] 1 fol. - 36,5 x
22 cm.

A pes ti for ra da lom kö ve te lé se it, ame lyet a cen zú ra el tör lé -
sé nek azon na li bi zo nyí té ka ként LANDERER és HECKE-
NAST nyom dá já ban ki nyom tat tak, Pest vá ros Ta ná csa
dél utá ni rend kí vü li ülé sén ha tá ro zat ba fog lal ta és új ra ki -
nyom tat ta, meg erõ sít ve a saj tó sza bad sá got, nem ze ti füg -
get len sé get, nem ze ti gár dát, nem ze ti ban kot, Ma gyar or -
szág és Er dély új ra egye sí té sét kö ve te lõ 12 pon tot.

Im Namen der Bürger von Stadt Pest verständigen die
unterzeichneten Abgeordneten amtlich die ungarische
Nation... Forderungen der Nation: Punkte 1-12. (die
“Pester zwölf Punkte”) über die Pressefreiheit, nationale
Unabhängigkeit, Nationalgarde, Nationalbank usw.

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/1/4

22..
1848. már ci us 2O.

Tanácsûlés és Nép gyû lés. Bi har me gye.

Sza bad ság, egyen lõ ség, test vé ri ség, bé ke  és rend!
Bi har má sod al is pán ja SÁNTHA György, az idõ ko -
moly fej le mé nyei fö lött tartandõ ér te ke zés vé gett a mai
na pon dél utá ni 4 órá ra ta nács koz má nyi  ülést hir de tett...
a nem zet ohajtásainak azon pont ja it, melylyeket Pest
vá ros, az or szág gyû lés hez in té zett kérelmezéskint alá írt,
a negyváradi nép gyû lés... sa ját ohajtásainak val lot ta...
1. Saj tó sza bad ság az elõ zõ vizs gá lat el tör lé sé vel...
12. Egye sü lés Er dél  lyel...
Kelt Nagy vá ra don 1848 ik évi Martius 2O kán a
negyváradi nép gyû lés meg bí zá sá ból LU KÁCS
György.

A  nem zet kö ve te lé sei - a 12 pont - a nagy vá ra di me -
gyei kép vi se lõ tes tü le ti ülés bõl nép gyû lés sé ala kult ösz  -
sze jö ve tel ha tá ro za ta i ba fog lal va.

Freiheit, Gleichkeit, Brüderschaft, Fried und Ordnung!
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Die Forderungen der Nation - Pester zwölf Punkte - im
Beschluß der Volks-und Ratssitzung des Komitats Bi -
har.

Sign.: HL 1848 52/4.
Poss.: KA

33..
1848. már ci us 22.

SÁNTHA György

Szó zat Biharmegye né pé hez.
va la mint:
BAT THYÁ NY La jos

Minister-elnöki kör le vél 1. szám.
Kelt 22. marcz. 1848. Sántha György má sod al is pán.
[Váradolaszi?] s.n. 1 fol. - 38 x 46,5 cm.

Bi har vár me gye má sod  al is pán ja fel hí vás sal for dult a
la kos ság hoz a bé ke és nyu ga lom meg õr zé sé nek ér de ké -
ben. Fel hí vá sá ba fog lal ta BAT THYÁ NY La jos, újon -
nan ki ne ve zett mi nisz ter el nök kör le ve lét, amely ben az
or szág né pé vel tu dat ta ki ne ve zé sét. (A kör le vél már ci -
us 17-én kelt.)

Aufruf an die Einwohner des Komitats Bi har von dem
Vizegespan SÁNTHA György  und das 1.
Ministerpräsidentliches Cirkular von Graf BAT THYÁ NY
La jos über seine Ernennung zum Ministerpräsidenten.

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/1/12

44..
1848. már ci us 26.
[Ma gyar or szág. Tör vé nyek, ren de le tek]
Lezse. Despre incsetáreá szlúzsbelor, adeká robotei...
Lezse. Despre incsetárea dezmi kraiesti-popesti...
Lezse. Despre purtarea greotecilor de obste... Georgie
SÁNTHA [György]
S.l. s.n. 1 fol. - 41 x 26 cm.

A ma gyar or szág gyû lé sen el fo ga dott há rom tör vény -
cikk, ame lyet szen te sí tés re fel küld tek az ural ko dó nak
az ur bá ri um, az egy há zi és vi lá gi ti zed, a ro bot meg -
szün te té sé rõl és az ál ta lá nos és kö zös te her vi se lés be -
ve ze té sé rõl, SÁNTHA György Bi har me gyei má sod al -
is pán ki adá sá ban.

Ro mán nyel vû la tin be tûs ki adás, fo ne ti kus írás sal.

Gesetzartikel. Über die Aufhebung des Urbariums...
Gesetzartikel. Aufhebung des weltlichen und kirch-
lichen Zehenrechtes... Gesetzartikel über das Tragen
gemeinsamen Lasten. 

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/1/16

55..
1848. má jus 23. — au gusz tus 11.

KI RÁLY An tal - BAYER György stb.

Sár ré ti le ve lek.

Be ve ze tés. E le ve lek rõl csak egy pár szó tá jé ko zá sul. E
le ve lek, mint tar tal muk ból és az alá írá sok ból kitünik, a’
sár ré ti alesperesi ke rü let ös  szes pap sá gá nak le ve lei...
I. B. BRÉMER Lász ló nagy vá ra di la tin szert. püs pök
úr hoz... Debreczenben Má jus’ 23-án 1848. KI RÁLY
An tal, BAYER György stb.
II. B. BRÉMER Lász ló... püs pök urhoz... Deb -
reczenben Má jus 23-án 1848. KI RÁLY An tal, BAYER
György stb.
III. Kör le vél a me gye pap sá gá hoz... Hosszúpályiban
1848. Julius 3-án tart. ke rü le ti ülé sünk bõl. Ro ko na i tok
a’ sár ré ti ke rü let ös  szes pap sá ga.
IV. B. BRÉMER Lász ló... püs pök urhoz... Hosszu -
pályiban 1848. Julius 3-án tar tott ke rü le ti gyülésünk -
bõl... a’ sár ré ti alesperesi ke rü let ös  szes pap sá ga.
V. A nagy vá ra di ne mes káp ta lan hoz...
VI. Nyilt le vél. T. cz. CZAMBERT Já nos ka no nok
urhoz... Hosszupályiban 1848 Julius 3-án tar tott ke rü le ti
gyülésünkbõl a’ sár ré ti  alesperesi ke rü let ös  szes pap sá ga.
VII.B. BRÉMER Lász ló... püs pök urhoz...
Hosszupályiban Julius 3-án... a... ke rü let ös  szes pap sá ga.
VIII. Kör le vél a me gye pap sá gá hoz... De recs kén 1848
August. 11-én ... a... ke rü let pap sá ga.
IX. B. BRÉMER Lász ló... püs pök urhoz... De recs kén,
1848. august 11-én... BAYER György... MICSKEI Fe -
renc stb.
Debreczenben nyo ma tott a’ vá ros könyv nyom dá já ban.
8 p. - 26 x 17 cm.

KI RÁLY An tal alesperes, BAYER György he lyet tes
alesperes és a ke rü let pap sá ga: MICSKEI Fe renc
(Szentmárton), PIRINGER Já nos (Mezõpeterd), VER-
BATAI Már ton (De recs ke), LÁ ZÁR Mik lós és ÉDER
Já nos (Deb re cen) va la mint LUDVIG Já nos
(Hosszúpályi) az egy ház me gyé ben ural ko dó vi szo nyok
job bí tá sát, sé rel me ik or vos lá sát és CZAMBERT Já nos
püs pö ki hely nök el moz dí tá sát kér ték, hi á ba. Bün te tés
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súj tot ta KI RÁLY An tal alesperest, mert a “moz ga lom”
élé re állt. A le ve lek vég sõ ta nul sá ga: “Bi zony bi zony
mon dom nek tek: az egy há zi re form ide je je len van.”

Briefe aus Sár rét über  den Konservativismus des
Bischofs von Nagy vá rad und über  die Reformintention
der Geistlichkeit auf dem Lande.

Sign.: HL 1848 52/91
Poss.: KA Wi en

66..
1848. jú ni us 2.

Köz gyû lés. Máramaros me gye.

A “Würtembergi ki rály” ne vét vi se lõ hu szár ez red galli-
ciai Máriámpolba szál lá sol va volt egy szá za da - hon -
sze re lem - s an nak tu da ta ál tal ve zet tet ve, hogy a ha za
ve szély ben van, - ös  sze es kü dött, ’s tiszt je it a’ velök jö -
ve tel re kénszeritve, - LENKEY Já nos ka pi tány ve zér le -
te alatt kebelünkbeli Szi get vá ros ba ér ke zett a’ leg -
szebb rend, és leg ma ga sabb lel ke se dés sel. - Ez a’ tény
rö vi den. -
’S mi dõn tu dat nók, hogy az érin tett szá za dot óltalmunk
alá vet tük, - az e tárgy ban Ná dor Õ Fen sé gé hez in té zett
alá za tos fölirásunkat azon hazafiui ké re lem mel mel lé -
kel jük ./. alá: mi sze rint Önök ezt ha son fölirásukkal tá -
mo gat ni sziveskedjenek. -
Kelt 1848-ik évi szentiván hó 2-ik ’s több nap ja in Szi -
get vá ros ban tar tott kép vi se lõ bi zott má nyi ülé sünk bõl.
S.l. s.n. 1 fol. - 39 x 25 cm.

Tel jes szö veg.
Kéz írás sal a meg szó lí tás és be fe je zés: Ked ves atyánk fi -
ai ba rá tink, va la mint: Önök nek Amico atyokfiai ba rá ti
Máramaros me gye kö zön sé ge.
Az ./. jel lel mel lé kelt, Ist ván ná dor nak szó ló le vél csa -
tol va: 
Má so lat. 1572. Fen sé ge, örö kös, csá szá ri ki rá lyi fõ her -
ceg, ná dor is pán ’s ki rá lyi hely tar tó úr! Leg ke gyel me -
sebb urunk! A’ mély tisz te let tel ide, ./. alá mel lé kelt, ’s
hoz zánk a’ múlt hó vég nap ja in ér ke zett tisztijelen-
tésébõl LENKEY Já nos szá za dos ka pi tány nak - mél -
tóz tat csá szá ri ki rá lyi Fen sé ged az ese mé nye ket, mel-
lyek je len alá za tos fölirásunk tár gyá ul szol gál nak, -
meg ér te ni. - ... Ke gyel met ké rünk Fen sé ges úr, ...
Kik több nyi re ke gyel mé be alá za to san aján lot tak, alá za -
tos tisz te let tel ma rad tunk - cs.kir. Fõherczegségednek -
kelt 1848-ik évi junius hó 2-án kir. kor. Szi get vá ros ban

tar tott kép vi se lõ bi zott má nyi ülé sünk bõl, - alá za tos
szol gái: Máramaros me gye kö zön sé ge.
S.l. s.n. 1 fol. - 39 x 25 cm.

A két ol da las nyom tat vány an tik pél dák ra hi vat koz va
kér ke gyel met LENKEY Já nos ka pi tány és szá za da ré -
szé re.
A ./. alatt csa tolt és hi vat ko zott LENKEY je len tés hi -
ány zik.

A tel jes együt tes ös  sze haj tott bo rí tó já nak külívén kéz -
írá sos cím zés: 1603/1890. Máramaros me gye egye te -
mé tõl Bi har me gye kö zön sé gé nek, hi va tal ból.
Váradolasziban. (Váradolaszi: Bi har me gye ak ko ri
szék he lye, ma Nagy vá rad egyik ke rü le te. Nagy vá rad,
Grossvardein, Oradea)

Komitat Máramaros. Komitatssitzung.
Pro to koll  über die Heimkehr  der Schwadron von
Rittmeister (Hauptmann) LENKEY aus Galizien und
ein Brief an Palatin und Statthalter Ist ván (Erzherzog
Stefan )  wegen Begnadigung für “Fahnenflüchtlingen”.

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/4/2

77..
1848. jú ni us 25.
GÁL Sán dor

A Ne mes Szé kely nem zet hez! Tisz telt pol gár tár sa im!
Kül dött sé gem czélját sze ren csém lõn, több nép gyû lé -
se ken ki je len te ni, és ez al ka lom mal öröm telt ke bel lel
ta pasz tal ni, mi ként Ma gyar or szág el sõ füg get len
Minister-Elnökének föl hí vá sát köz lel ke se dés ’s azon
nyi lat ko zat kiséré, hogy ké szek vagy tok in kább di csõn
meg hal ni, mint sem a’ despotismus bi lin csei alá es ve,
gyá ván él ni...
...Végre felszólitam az egész szé kely nem ze tet a’ ma -
gya rok Is te né re és a’ nem zet-éle té ért az egyet ér tés re,
és a szigoru rend korlátai köz ti meg ma ra dás ra, mert
csak így le het min den ve szélyt elháritani.
Min dent a ki rá lyért, ha zá ért és sza bad sá gért.
Junius 25-én 1848
GÁL Sán dor Mi nisz ter el nö ki biz tos
S.l. s.n. 1 fol. - 32,5 x 22,5 cm.

A meg szó lí tás fö lött: Ministerelnöki biztós GÁL Sán -
dor tól.

GÁL Sán dor fel hí vá sá ban nyu ga lom ra in tet te Er dély
la kos sá gát, alap ta lan nak mond ta azo kat a hí resz te lé se -
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ket, ame lyek sze rint Er délyt - az ural ko dó ál tal szen te -
sí tett tör vé nyek sze rint Ma gyar or szág Ki rály há gón tú li
ke rü le tét - ve szély fe nye ge ti.
Az Unió meg erõ sí té se azt je len ti, hogy az er dé lyi
fegy ver vi se lõ la kos ság ra is szá mít a kor mány, hogy a
re gu lá ris had erõn kí vül a nem zet õr ség “mint moz gó
se reg, az el len sé ges nem ze tek ha tá ra in meg vil lan has -
son”.
A mi nisz te ri biz tos fel szó lít ja a nép ve ze tõ ket, ha di tisz -
te ket, a je len leg fegy ver ben ál ló és gya kor lott szé kely
har co so kat, hogy te gye nek fél re min den sé rel met, vár -
ják be bé kes ség gel, míg a szen te sí tett tör vé nyek vég re -
haj tá sá ra sor ke rül.

Két ol da las nyom tat vány, bal fel sõ sar ka sé rült, a szö -
veg hi á nyos.

An die löblichen Sekler Nation!  Geehrte Mitbürger!
Aufruf von GÁL Sán dor über die Ruhe und Ordnung,
über die Vereinigung zwischen Siebenbürgen und
Ungarn.

Sign.: HL 1848 52/80 

88..
1848. jú ni us 28.

BAT THYÁ NY La jos, gróf

Fel szó lí tás szé kely pol gár tár sa ink hoz.
Kö zös ha zánk nak je len évi országgyülései le tet ték a
szbadság’, egyen lõ ség, és test vé ri ség’ alap kö ve it.
Nem ze ti nagy sá gunk biz to san fog eze ken emel ked het -
ni... a hon fi ak jó zan ér tel me és ös  sze tar tá sa szol gál hat
óvó fegy ve rül...
E ha za fi ak so rá ból le gye nek ál ta lam szivesen üd vö zöl -
ve, szé kely föl di ma gyar és oláh aj kú pol gá rok...
Le beg jen to váb bá is a ha za meg men té se sze me i tek
elõtt. Sza bad ság ra mél tó pol gá rok nak nem jut hat en nél
ne me sebb fel adat.
Bu da pest Junius 28-án 1848.
Az ös  szes ministerium ne vé ben Gróf  BAT THYÁ NY
La jos m. k.
S.l. s.n. 1 fol. - 34 x 24 cm.

A mi nisz ter el nök nyu ga lom ra int fel hí vá sá ban, ké ri,
hogy ne ad ja nak hi telt az alap ta lan, bé két len sé get szí tó
hí resz te lé sek nek. Jól le het, az or szág több pont ján vol -
tak po li ti kai, fe le ke ze ti, nem ze ti sé gi za var gá sok, az
alap ve tõ ba jo kon az ural ko dó ál tal szen te sí tett tör vé -
nyek se gí te ni fog nak. Ad dig is, tart sák ép ség ben a ha di

szer ke ze tet és szer vez zék meg az ön kén tes zász ló al ja -
kat.

Aufruf an unsere Sekler Mitbürger.
Der Ministepräsident Graf BAT THYÁ NY wendet sich
an die Sekler Nation im Interesse der Ordnung und
Ruhe und bietet sie um die Aufstellung der Sekler
Nationalgarde.

Sign.: HL 1848 52/83

99..
1848. jú li us 3.

[A Szász Nem zet Kö zös sé ge. Er dély]

Denkschrift der sächsischen Nation in Siebenbürgen
über die Bedingungen ihrer Vereinigung mit dem
Königreiche Ungarn. (Zur Vorlage an den ungarischen
Reichstag.)                                         
Im letzten Siebenbürger Landtage haben die sächsis-
chen Abgeordneten unter  beendenden Einflüssen mehr
ihren Privatansichten und Gefühlen, als den ertheilten
Instructionen vertrauend, zu einer engeren Verbindung
Siebenbürgens mit Ungarn die Hand geboten, bevor
noch das Wesen und die Form dieser Verbindung der
sächsischen Nation anschaulich dargethan worden
war...
Ohne diese Bedingungen, deren Erfüllung allein die
Fortdauer der sächsischen Nation gewährleistet, kann
die sächsische Nation in eine  engere Verbindung
Siebenbürgens mit dem Königreiche Ungarn nicht
eingehen.
Hermannstadt, den 3. Ju li 1848.
Die Universität der sächsischen Nation in
Siebenbürgen.
Franz SALMEN m.p. Graf de sächsischen Nation.
Carl SIGERNS m.p. subst. Notar.
[Szeben] Gedruckt bei Carl  GEROLD. 2 fol. - 39 x 25
cm.

A jö võ re néz ve a szá szok egye te mé nek kép vi se lõi  az
együtt mû kö dést csak úgy tart ják el kép zel he tõ nek, ha sa -
ját ma guk  kö zül vá lasz tott bí ró ság ítél ke zik, fel lebb vi te li
ügyek ben is; ha nem ze ti igaz ga tás ren del ke zik a szász
nem ze ti va gyon nal, ha az ál lam ter ve ze té ben - az alap tör -
vény ben - fi gye lem be ve szik a szász bel sõ vi szo nyo kat.
Bí rói és ok ta tá si füg get len ség, sza bad tisztvi -
selõválasztás a szász ke rü le tek ben, a né met anya nyelv
teljeskörû és sza bad hasz ná la ta, a szász jog (sächsische
Willkür) meg tar tá sa, az egy há zi adó csök ken té se, az
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adók he lyi ke ze lé se le het töb bek kö zött a meg egye zés
alap ja. Mind er re ál la mi ga ran ci át kér nek. Jó in du la tuk -
ról biz to sít ják a nem ze te ket, és egy ben be je len tik, hogy
az egyen lõ ség el ve alap ján a vé del mi (ha di) adó fi ze té -
se alól nem von ják ki ma gu kat.

Az er dé lyi szász nem zet em lék ira ta a Ma gyar Ki rály -
ság gal va ló egye sü lé sük fel tét ele i rõl. (Elõ ter jesz tés a
ma gyar or szág gyû lés ré szé re.)

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/5/2

1100..
1848.  jú li us 18.

KOS SUTH La jos

Ministeri je len tés . Az or szá gos pénz ügy iránt.

Az 1848. VIII. t.cz. ál tal el lé vén ha tá roz va, hogy mag-
yarország, ‘s a’ kap csolt ré szek min den la ko sai, min -
den köz ter he ket külömbség nél kül egyen lõ en és arány-
lagosan viselendik, a’ ministeriumnak meg ha gya tott,
hogy ide ig le nes adó zá si kul csot dol goz zék ki...  há rom
kö te les sé get szab elõmbe:
1-ör. Hogy ki mu tas sam az or szág pénz ügyi ke ze lé sét...
2-or. Hogy ki mu tas sam a’ fo lyó év ben még reményl-
hetõ köz jö ve del me ket...
3-or. Hogy pénz ügy ve tést (budgetet) ké szít sek a’ jö võ
év re...
A. Or szá gos pénz ügy ke ze lé si ki mu ta tás...
B .Jövedelmi ki mu ta tás...
Elõ ter jesz té sem har ma dik ré szét — a’ jö võ évi költ ség -
ve tést , ‘s adó rend sze ri ja vas la tot, kü lön leszen sze ren -
csém elõ ter jesz te ni.
Kelt Bu da pes ten, julius 18-án 1848. KOS SUTH La jos
pénzügyminister. -
[Bu da pest?] s.n. 18 p. - 38 x 25 cm.

A szö veg ben em lí tett mel lék le tek hi á nyoz nak.

KOS SUTH az újon nan fel ál lí tott pénz ügy mi nisz té ri um
két és fél ha vi mû kö dé sé rõl szá molt be az or szág gyû lés
elõtt, vá zol ta az or szág ne héz pénz ügyi hely ze tét,
amely rész ben ab ból adó dott, hogy a dél vi dé ki za var -
gá sok mi att Bács, Pozsega, Ve rõ ce, Torontál, Temes
me gyék bõl nem folyt be adó, Hor vát or szág kü lön
pénz gaz dál ko dást je len tett. Sok pénzt emész tett fel a
hon véd ség fel ál lí tá sa, a nem zet õr ség mo bi li zá lá sa, fel -
sze re lé se, a fegy ver vá sár lás és a ka to na ság zsold já nak
eme lé se.

A mi nisz té ri um az or szág gyû lés utó la gos meg erõ sí té -
sét ké ri az Ist ván ná dor, mint ki rá lyi hely tar tó ál tal jó -
vá ha gyott pénz ügyi mû ve le tek kel kap cso lat ban, ame -
lyek kö zül “egyik  ka ma tos kincs tár utal vá nyok nak,
má sik ma gyar kamatlan pa pi ros pén zek ki bo csá tá sa”.
Mind ezek vár ha tó ha tá sát elem zi a pénz ügy mi nisz ter.
Elõ ter jesz té sé nek má so dik ré szé ben az ed dig nem adó -
zó osz tá lyok kal, az új adó ne mek meg ál la pí tá sá val, a ki -
ve tés mó do za ta i val is fog lal ko zik amel lett, hogy rész -
le te sen tár gyal ja az egyes adó ne me ket és vár ha tó an be -
hajt ha tó ös  sze ge ket, kü lö nös te kin tet tel Er dély re -
amely ed dig, kü lön ál ló lé vén, más ként és más ös  sze -
gek kel adó zott - és ezen be lül is a só árá ra.

Bericht des Finanzministers La jos KOS SUTH über die
finanzielle Lage von Ungarn und Siebenbürgen  (ab 11.
April bis Ende Juni) und  über die voraussichtlichen
Erträge und  Steuer (zwischen 1. Ju li und 31. Dez.
1848.)

Sign.: HL 1848 52/88.

1111..
1848.  szep tem ber 1.

Egy ház me gye. Nagy vá rad

A’ nagy vá ra di I. sz. egy ház me gye 1848-dik évi
Augustus 3O- és 31-kén a püspökilakban tar tott zsi nat
jegy zõ köny ve.

Mél tó sá gos és fõ tisz te len dõ bá ró BRÉMER Lász ló
nagy vá ra di d. sz. püs pök úr el nök le te alatt.. a’ ki je lelt
mun ká la tok tü ze te sen tár gyal tat tak. 1-21. [pont]...
Kelt Várad-Olasziban, a’ püs pö ki lak ban, September
hó l-sõjén 1848-dik év ben. - Kö vet kez nek az alá írá -
sok. 
(VINKLER  Jó zsef, LÁ ZÁR Mik lós  zsi na ti jegy zõ.)
S.l. s.n.  4 fol. -  32 x 21 cm.

Az egy ház me gye pap jai 1848 má ju sá tól kér ték a zsi nat
ös  sze hí vá sát, en nek ér de ké ben me gye szer te kö röz ték
fel hí vá sa i kat. A Nagy vá ra don ös  sze ült ta nács ko zá son
köz meg elé ge dés sel zá rult va la men  nyi vi tás ügy meg -
tár gya lá sa, töb bek kö zött: a ka to li kus egy ház füg get -
len sé ge, ka to li kus in té zet ala pí tá sa, egy há zi lap in gye -
nes biz to sí tá sa a sze gé nyek ré szé re, dél utá ni is ten tisz -
te le tek tar tá sa, az is ko lá zat lan cse léd ség szá má ra va sár -
na pi ok ta tá sok  be ve ze té se, a klé rus fe gyel mé nek meg -
szi lár dí tá sa, az el ag gott pa pok jobb el lá tá sa, bi zo nyos
mi se szö ve gek és imád sá gok ma gyar nyelv re for dí tá sa,
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ma gyar kö nyör gé sek a temp lo mok ban a ki rá lyért és ha -
zá ért va la mint a pat ro ná tus kér dé se, amely rõl a zsi nat
ki mond ta, hogy “hol a’ kegy urak jo ga i kat meg tart ják,
an nak ter hét is vi sel jék”.

A jel zett alá írá sok hi á nyoz nak.
A  na pi ren di pon tok kö zött tár gyalt és me gye szer te kö -
rö zött fel hí vá sok ról ld. az 5. sorsz. alatt  Sár ré ti le ve lek
/ KI RÁLY An tal, BAYER György.

Pro to koll des im Großvardeiner Bezirk gehaltenen
Konsils über die früheren Problemen der katolischen
Geistlichkeit. (Siehe noch Nr.5.  Briefe .aus Sár rét.)

Sign.: HL 1848 52/96
Poss.: KA

1122..
1848. szep tem ber 10.

PAP Zsig mond - MI HÁ LYI Gá bor stb.

Ro mán test vé rek!

I..
Ke vés idõ alatt nagy vál to zá sok történtek. Martius elõtt
ti job bá gyok vol ta tok, szol ga ság bi lin cse i ben gör nye -
dez te tek...
II. ... VI. Mi his  szük, hogy ha mi, ro má nok a ma gya rok kal
együtt fo gunk küz de ni, mi gyõz ni fo gunk, és nem csak mi,
ha nem uno ká ink is bol do gok lesz nek... mi küz de ni fo -
gunk, gyõz ni, és az ál dást megérdemleni. Is ten és a szent
há rom ság segitsen. Költ Pes ten, september 10-én 1848.
PAP Zsig mond, MI HÁ LYI Gá bor, SZERB Ti va dar,
MÁNY Jó zsef, ro mán kép vi se lõk.
Pest, nyo ma tott LENDERER és HECKENASTnál. 4 p.
-  42 x 27 cm.

A ro mán nem zet kép vi se lõi a hat pont ban azo kat az ed -
di gi sé rel me ket so rol ják fel, ame lyek az el nyo mot ta kat
ér ték, és ame lye ket a már ci u si for ra dal mat kö ve tõ or -
szág gyû lés új tör vé nye i vel or vo sol, s a szol gál ta tá sok -
pa pi ti zed, ro bot - el tör lé se, a job bágy ság in téz mé nyé -
nek meg szün te té se, a jog egyen lõ ség ki mon dá sa a ro -
mán nem zet tag ja i ra is vo nat ko zik. Ép pen ezért óva in -
tik a kép vi se lõk nem ze tük tag ja it, hogy a szer bek hez
ha son ló an fel lá zad ja nak a ma gyar nem zet, a ma gyar
tör vé nyek el len, mert en nek csak há bo rú, nyo mor, örö -
kös bé két len ség len ne a kö vet kez mé nye. Ne en ged jék,
hogy a szláv na ci o na liz mus be fo lyá sol ja a ro mán sá got,
mert ha  az oro szok ál tal is szí tott   “rácztörekvéseknek”

en ged nek,  “a ráczok felül ta lál nak ke re ked ni, úgy  min -
ket el fog nyel ni az éj sza ki colossus”.

Rumänische Brüder.
Aufruf gegen  Panslawismus im Interesse der
Brüderlichkeit zwischen der ungarischen und rumänis-
chen Nation für  Verteidigung  der gemeinsamen
Heimat.

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/7/4
Poss.: MP

1133..
1848. szep tem ber 20.

HODOSSY Mik lós - KOMLÓSY An tal - TAR Im re

Szó zat Bi har me gye  la ko sa i hoz.

Atya fi ak!
Örül tünk mind, mi kor a ta va szon meg hir det tet tek az új
tör vé nyek. - Örül tünk, mert fel sza ba dult a föld és va ló sá -
gos tu laj do ná vá lett an nak, a ki azt ed dig is hasz nál ta...
de je len leg... ta pasz tal juk, hogy ám bár föl dünk sza bad,
ám bár at tól sen ki nek, csak az or szág nak tar to zunk adóz -
ni, — de még is szá mos nem zet õrök és ön kén te sek kiál-
litása, élel me zé se... ál tal költ sé ge ink... sú lyo sod nak...
Vív juk ki sza bad sá gun kat, és gyö ke rez tes sük meg azt
örök idõk re, az igaz ki rály nak és min den jó ha za fi nak
bol do gu lá sá ra.
Kelt Várad-Olasziban September 20-kán 1848.
Teljeshatalmu meg bí zot tak: HODOSSY  Mik lós.
KOMLÓSY An tal. TAR Im re.
[Váradolaszi?] s.n. 1 fol. - 4O,5 x 25,5 cm.

A fel hí vás fegy ver re szó lít JELLAÈIÈ ha dai el len: a kor -
mány tól ér ke zett hi va ta los tu dó sí tá sok sze rint a dél rõl be -
tört se reg  Ba ra nya, So mogy és Za la (Szala) me gyét dúl ja,
s ez az oka an nak, hogy a tör vé nyek ben szen te sí tett jo gok
még nem ér vé nye sül het nek, a ter hek vi szont nõ nek. Hogy
a vi szo nyo kon ja ví ta ni le hes sen, nincs más vá lasz tás, mint
“fegy vert fog jon mind az, a ki azt bír ja vagy bír hat ja”.

Aufruf an die Einwohner des Komitats Bi har. Brüder!
Gegen Baron JELLAÈIÈ, Banus von Croaten, wer
mit ihrer Armee in Südungarn wütet.

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/7/16
Poss.: MP
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1144..
1848. szep tem ber 2O.

[HODOSSY Mik lós - KOMLÓSY An tal - TAR Im re]
HODOSI, Nikoláé - KOMLÓSI, Antonie - TAR,
Emeriku
Kuvuntáre katra lakuituri Comitatuluj Bi ha ri.
Frátzilor!
Tótzi nyám bukurát ászta - primavára, kins száu vesz tit
Lezsile tsele noa... 
Sze ne kastigam in derept szlobozenie noasztra, si szeo
inradatsinam pre viekuri, szpre fericsire dreptuluj
Imperat, si fieste karuja bun czerán.
In Várad-Olaszi Szeptemvrie 20. l848. Nikoláe
HODOSI. Antonie KOMLÓSI. Emeriku TAR.
S.l. s.n. 1 fol. - 

Az 13. sor szám alat ti Szó zat Bi har me gye la ko sa i hoz
cimû röp lap szó sze rin ti for dí tá sa.
Fo ne ti kus, la tin be tûs irással, ro mán nyel ven.
Két, egy más sal szó sze rint meg egye zõ pél dány.

Aufruf an die Einwohner des Komitats Bi har - genau
wie Nr.13. Rumänische Sprache,  lateinische
Buchstaben, phonetisch.

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/7/17. - 41 x 25 cm.
ÖNB FL UNG 1848/7/19. - 4O,5 x 26 cm.

Poss.: MP.

1155..
1848. szep tem ber 23.

HAJKA De me ter — KOPCSÁNYI Kris tóf

El len fel hí vás Arad vá ros la ko sa i hoz!
A hely be li vár kor mány zó nak f. e. s hó 22-én a vá ros
kö zön sé gé hez in té zett he lyen kivüli felhivása a ha tó ság
fi gyel mét fel költ ve oda kénteté, mi sze rint ez tör vé nyes
ál lá sá nál s el já rá sá nál fog va a kö rön kivüli s csak egye -
net len ség mag vá ul szol gál ha tó felhivást és fi gyel mez -
te tést fél re te gye; mert ön tu da ta tisz ta ér ze té ben tör -
vény s al kot má nyos té ren mû köd vén, a rend s köz bá -
tor ság fenn tar tá sá ra is fi gyel mét ter jeszt ve fel ügye lõi
kö te les sé gé nek min den kor ele get tett...
Kelt Ara don az l848-iki sept. 23-án tar ta tott ta nács ülés bõl. 
HAJKA De me ter m.k. h. pol gár mes ter.
KOPCSÁNYI Kris tóf m.k. fõ jegy zõ = Entgegnung der
Arader Behörde an ihre Bewohner.

Des hiesigen Festungs-Commandanten, von 22. d.M. an
die hierortige Bewohnerschaft gerichtete Proclama tion,
hat der Behörde Vorsicht  erweckend, selbe dahin
gezwungen,  daß sie ihrer gesetzlichen Stellung und
Fürsehen zufolge, die außer dem Wirkungskreis, und nur
den Samen der Zwietracht streuen könnende
Proclamationen bei Seite le ge; - denn in des reinen
Selbstbewußtseins reinem Gefühl, innerhalb gesetzlich
constitutionellen Schranken schreitend- und auf
Ordnung und allgemeine Sicherheit wachsam seiend, hat
sie immer der Aufflichts-Pflicht entsprochen... Gegeben
aus der den 23. September 1848 gehaltenen Ratssitzung. 
De me ter HAJKA m.p. sub. Bürgermeister. 
Christof KOPCSÁNYI m.p. Ober-Notär. -
[Arad] Nyo ma tott SCHMIDT Jó zsef nél. l fol. - 36 x
2O,5 cm.

A vár pa rancs nok ha tás kör ét túl lép ve in tet te nyu ga lom -
ra a la kos sá got, a ta nács ülés el len fel hí vá sa biz to sít ja a
pa rancs no kot ar ról, hogy a vá ros la kói min dig kel lõ ön -
mér sék le tet ta nú sí ta nak és a vá ros ve ze tõ sé ge is tud ja
kö te les sé gét.

Két nyel vû pla kát, fel sõ ré szé ben a ma gyar, alul a né -
met szö veg gel.

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/7/22
Poss.: MP

1166..
1848. no vem ber 12. — no vem ber 16.

Ál lan dó Bi zott mány. Há rom szék.

Há rom szék Ál lan dó Bi zott má nyá nak Er dé lyi Fõ Ha di
pa rancs nok B. PUCHNER ö nagy mél tó sá gá hoz in té -
zett irat má so la ta.

Ka to na Fõ pa rancs nok al tá bor nagy B. PUCHNER An -
tal Úr ön agy mél tó sá gá nak.
Székönk ke be lé ben nõttön nõ az in ge rült ség azon min -
ket kö rül szár nya ló hirre, mint ha Er dõ vi dék re és Há -
rom szék re sor ka to na ság, en nek kiséretében ál ló ren det -
len csor da nép pel be tör ni akar na... Bár mi történyen...
ha még is megtámadtattnék, Is ten és vi lág elõtt fe le lõs -
sé lesz a meg tá ma dó a pol gá ri há bo rú iszo nya ta i ért.
Há rom szék Ál lan dó Bi zott má nyá nak S.
Szt.–Györgyön No vem ber 12—én 1848 tar tott ülé sé -
bõl. HOR VÁTH Al bert fõkirálybiró. [Hoz zá tar to zik]:
Má so la ta azon Cs. Kir. Fõhadparancsnoksági ren de let -
nek, melly 1848–ki No vem ber 16–ról 1558. Q. El nö ki
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szám alatt a Brassai Cs. Kir. ka to nai, vá ro si, ha tár szé li
s vár be li pa rancs nok ság hoz bo csát ta tott.
S.l. s.n. 3 p. 38 x 24 cm.

A há rom szé ki Bi zott mány, a fõ ki rály bí ró és Anton
PUCHNER le vél vál tá sa, amely sze rint a fõ ki rály bí ró
til ta ko zik a sor ka to na ság Há rom szék re ve zény lé se el -
len, a tá bor nok vi szont lá za dó nak ne ve zi a há rom szé ki -
e ket, akik az õ ka to nai és pol gá ri fenn ha tó sá gát el is -
mer ni nem akar ják, így nincs is mi rõl tár gyal ja nak. A
nyom tat vá nyok ban hi vat ko zás sze re pel több szö ri le -
vél vál tás ra ok tó ber 18.–ról, no vem ber 13.–ról a fen ti
két le vé len kivül. Va la men  nyi té má ja ha son ló.

Vom Ständigen Ausschuß des Komitats Há rom szék an
Baron PUCHNER, Armeeoberkommandant in
Siebenbürgen.
Briefwechsel des Ausschusses in Há rom szék, des
Hauptkönigsrichters, weiter von Baron Anton PUCH-
NER, wonach der Hauptkönigsrichter gegen die
Befehligung der Linieninfanterie in Há rom szék
protestiert, der General nennt die Bewohner in Há rom -
szék als Rebellen, die seine militärische und bürger-
liche Obermacht bekennen nicht wollen, deshalb haben
sie kein Thema worüber zu verhandeln.

ÜNB FL UNG 1848/9/3.

TTiippããrriittuurrii mmiiccii ddiinn 11884488--11884499
ddiinn TTrraannssiillvvaanniiaa ººii ddiinn PPããrrþþii
((ÞÞaarraa UUnngguurreeaassccãã)) II..
(Rezumat)

Tipãriturile mici (conform terminologiei
româneºti, constituie documente) din 1848—
1849 din arhivele vieneze, publicate de aceastã
datã, se gãsesc în majoritatea lor în Biblioteca
Naþionalã Austriacã (Österreichische National -
bibliothek). Tipãriturile mici din 1848 în legãturã
cu regiunile respective ale materialului Arhivelor
de Honvezi (Hon véd Le vél tár, Bu da pest), trans-
portate la Viena dupã rãzboiul de independenþã,
au ajuns înapoi în par te în Ungaria. În Arhivele
Militare din Viena (Kriegsarchiv) au rãmas
numai acelea care nu au fost încã selectate în
vederea retrocedãrii. Tipãriturile mici cercetate,
din Budapesta ºi din Viena, se completeazã reci-
proc. În viitor intenþionãm sã comparãm lis ta

bibliograficã întocmitã cu tipãriturile mici din
Arhivele Naþionale Române, direcþia jud.
Covasna (Sf. Gheorghe) ºi din Muzeul Naþional
Secuiesc.

SSmmaallll PPrriinnttiinnggss RReeffeerrrriinngg ttoo tthhee
EEvveennttss ooff 11884488--11884499 iinn
TTrraannssyyllvvaanniiaa aanndd PPaarrttiiuumm II..
(Abstract)

The small printings presented this time
are to be found in Vienna in the collection of the
National Library of Austria (Österreichische
Nationalbibliothek). The small printings from the
materials of the Hon véd Archives referring to the
events that took place in the reg ion in 1848 have
partly already been returned to Hun ga ry. Those
that have not yet been selected are still to be
found in the War Archives (Kriegsarchiv) of
Vienna. The leaflets guarded in Bu da pest and
Vienna come to complete one another. It will be
instructive to compare them with the remaining
leaflets of the Archives in Sep si szent györgy (Sf.
Gheorghe). We intend to continue this work par-
allelly with the investigation of the small print-
ings in the Szé kely National Museum. 

121



122



1231. ábra GÁL Sándor felszólítása a „Nemes Székelynemzethez” (l. a 7. sz. leírás)



124 2. ábra BATTHYÁNY Lajos miniszterelnök felszólítása a székely polgárokhoz (l. a 8. sz. leírás)


