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(") Császári és Apostoli királyi Felsége, Erdély 
Nagy Fejedelme Székelyek Ispánja, legke-

gyelmesebb Urunk Nevében! 
Kolozsvár wnl>. k. várossá Tanácsának 

A mostani idő körülményei több nagyobbszerű törvényes 
intézkedések tételét kívánván, Felséges Urunk, Atyai szive haj-
lamát követvén, bogy azon intézkedések iránt e nagy fejede-
lemség Rendeivel értekezhessek, folyó  hó 5-ik napjáról 2519, 
udvari szám alatt ezen királyi fő  kormányszékhez intézett ke-
gyelmes királyi leiratánál fogva,  e Nagy fejedelemség  három 
nemzetből álló nemes rendeinek, ezen szabad királyi Kolozsvár 
várossában szokott módon tartandó közönseges gyűlését folyó  hó 
29—ik napjára meghatározni, és arra Felséges személyét képvi-
selő teljes hatalmú királyi biztossá báró Puchner Antal ö nagy-
méltóságát, valóságos belső titkos tanácsost, Mária Theresia je-
les katonai rendje vitézzét, egyszersmind Leopold jeles rendje 
közép kereszlessét, orosz szent György és szent Vladimir ne-
gyedik osztályzatú, nem killömben pápai birodalmi szent György 
rendje nagy keresztes vitézzét, végre a siciliai királyi szent 
György rend commenriátorát, tábornoki helytartót, a császári 
királyi hadseregnél a 3-ik szánni gyalogezred 2-od tulajdonossát 
és e Nagy Fejedelemség fő  hadi parancsnokát kinevezni méltóztatott. 

Mely országgyűlés tárgyaivá a tisztelt kegyelmes királyi 
leiratban a következendők vágynák kijelelve : u. m. 

1-ór Hogy minden más egyéb tanácskozások elölt az üres-
ségbe jött udvari erdélyi kanczellári hivatalra az országos karo-
kat és rendeket az 1791-béli 20-ik törvényczikkely értelmében 
illető választási jognál fogva  választás vitessék véghez, és az 
legfelsőbb  kegyelmes kinevezés végett késedelem nélkül terjesz-
tessék ö Felsége eleibe. • 

2-or. Hogy ezen Nagy fejedelemségben  ürességben jött 
törvényes királyi táblai elnöki hivatalra hasonlókig választás vi-
tessék véghez, kegyelmes megerősítés végeit ö Felségének'fel-
terjesztendő. 

3-or. Hogy Erdély Nagy fejedelemségnek  és Magyaror-
szágnak a legközelebb múlt erdélyi országgyűlés végével a ka-



rok és rendek állal 1847-beli November 3-ról teli fellerje-ztés-
ben érinletl egyesülése feletti  kérdés, a fennálló  helyhalósági 
törvények, ós a 3 nemzetek törvényes viszonyai tekintetbe vé-
telével a tárgy fontosságához  képest érett tanácskozás alá vétessék. 

4-er. Hogy miután Felséges Urunk azon Atyai szándokál, 
és gondoskodását, miszerint az úrbéresek sorsán mindenképpen 
és minél előbb segilve légyen, folyó  évi Április 3-ik napjáról 
kell kegyelmes királyi leiratában nyilvánította, a jelenlegi kor-
nyülményekhez képest a létező úrbéri viszonyok megszüntetése, 
és az illető földesuraknak  illő káratlanitása szükségesképpen tár-
gyaltalván — ezen tárgy oly móddal siettessék, hogy az e rész-
ben íelküldendő és őFelségeáltal megerősítendő törvényjavasla-
tok — jobbágyokra nézve, még ezen országgyűlés folyama  alatt 
kihirdethessenek, és teljesedésbe vétethessenek. 

5-ör. Hogy a közterhéknek minden személy megki'ilöm-
bőztelése nélkül egyformán  meghatározandó viselése tanácsko-
zás alá vétessék. 

()-or. Az is tanácskozás alá vétessék miszerint ezen Nagy 
fejedelemség  nagy részéi lakó oláhok állapotjárói, mind a pol-
gári jogokra nézve, mind pedig vallás érdekében e felett  ho-
zandó törvény által gondoskodlassék. végre 

7-er. Hogy a sajtó szabadságra és a visszaélések megelő-
zésére nézve czélnl megfelelő  törvényjavaslatok ő Felsége eleibe 
terjesztessenek. 

Mely legfelsőbb  kegyelmes királyi leirat, e Nemes Ta-
nácsnak oly végeit adatik ezennel tudtára , hogy a fenn  irt he-
lyen és napon kinyílandó országgyűlésére törvónyszabta bünte-
tés a'aít személyesen megjeleni, és a legfelsőbb  legkilfizöll  tár-
gyak feletti  tanácskozásba a közjóra végig munkálni kötelessé-
gének tartsa. Az erdélyi Nagy fejedelemség  kir. fő  kormány-
székének Kolozsvárt, 1848-ba pünkösd hó il-ik napján tartott 
üléséből. 

Gróf  TeleJti .lóy.sel' ni. p. 

<«. l i á z á r liÚKzló in. k. 
kiinczel. 

üéii iol l i JánoK ni. k. titksír. 



I. Törvén yozikkely. 
Magyarország és Erdély egygyé alakulásáról. 

A magyarországi törvényhozásnak a honegység tárgyában folyó 
1848-ik évben hozott VJI-ik törvényczikkelyét Erdélyország hő rokon-
érzettel fogadván,  Erdélynek Magyarhonnal egygyé alakulását, a pragma-
tica saiK'tióban szentesített birodalmi kapcsolatnak épségben tartása mel-
lett — és teljes kiterjedésében magáévá tévén — ennek következtében, 
valamint a testvér Magyarhonban minden lakosok jogegyenlősége kimondva 
és életbe lépve van, ugy anaz ugyanazon módon itt is , a hazának minden 
lakosaira nézve, nemzet-, nyelv- és vallás különbség nélkül, örök és 
változhatlan elvül elismertetik, és az ezzel ellenkező eddigi törvények 
ezennel eltöröltetteknek nyilváníttatnak. 

1. 
A képviseleti jogsral biró erdélyi városok száma Kolozsvár, Maros-

Vásárhely és Gyulafejérvár  király i városokon kívül tizenöt, s ezek közül is 
kettő t. i. Szainosujvár és Erzsébetváros szintén szabad királyi város 
évén, az emiitett VII. törvényezikk 3-dik g-sába csúszott számításbeli 

vétség helyrehozásával, az ugyanott kimondott vezéreszniétíez képest az 
erdélyi szavazatok száma nem 69, hanein 73. 

2. 8. 
Királyi kormányzó gr. Teleki József;  s ennek meg nem jelenhetésc 

esetében országos elnök b. Kemény Ferencz elnöklete alalt 
Toroczkay Miklós gróf,  főispán. 
Balázsi József,  lökirálybiró. 
Leinény János, fogarasi  püspök, 
ld. Bethlen János gróf,  királyi hivatalos. 
Jósika Miklós báró, .. ,. 
Kemény Domokos báró >,, 
Teleki Domokos gróf, 
Horváth István. ,. 
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Kemény Dénezs báró, követ. 
Zeyk József  „ 
Wéér Farkas „ 
llj. Bethlen János gróf  „ 
l'álfi  János „ 
Mikó Mihály „ 
Berde Mózses „ 
Schmidt Konrád „ 
Goosz Károly „ 
Roth llyés „ 
Löw Vilmos „ 
Wesselényi Miklós báró 
Szász Károly „ 
Teleki László gróf  „ 
Demeter József  „ 
Hankó Dániel „ 
Bohéczcl Sándor „ 
Saguna András, görög 11. e. püspök, és 
Debreczcni Márton, kincstári tanácsos személyeikben egy 

országos bizottmány neveztetik ki. melly bizottmány a teljes egygyé ala-
kulás részletei iránt a magyar ministeriúmot felfogja  világosítani, Er-
dély érdekének a Magyarországába illesztésén közremunkálni, és a köze-
lebbi közös hongyülésre a ministeriuin állal etárgyban előterjesztendő 
törvényjavaslatokra anyagot nyújtani. 

3. §• 
Erdélyben a közigazgatás és igazság-szolgáltatás folyama  és sze-

mélyzeti szerkezete a közelebbi közös hongyiilés általi elrendezésig jelen 
helyzetében marad. Az udvari cancellária functiója  ellenben teljesleg 
megszünend és azon hatóság, melyet O Felsége a tolyó i848-ik évi ma-
gyarországi 111—ik. törvényezikk értelmében, nádor ö fönségére  és a ma-
gyar ministeriumra ruházni kegyeskedett — Erdélyre is kiterjedend mind 
polgári-, mind egyházi-, mind kincstári-, inind katonai-igazgatás tekin-
tetében és általán az igazgatás minden ágazataira nézve. 

4. §. 
A közigazgatásnak a ministeri felelősséggel  öszhangzásba hozatala 

tekintetéből, a folyó  1848-ik évi magyarországi XXIX. törvényczikkely-
lyel öszhangzásban , a törvény útján kívüli elinozdíthatlanság a kormányi 
kinevezéstől függő  közhivatalok közül csak az igazság-szolgáltatásra ren-
delt bírói hivatalokra szoritlatik. 



7 

II. Törvényczikkely. 
A legközelebbi közös hongyülésre küldendő kövelek nép kép-

viselet alapjáni választásáról. 
A folyó  évi julius 2-ára már kihirdetett Pesten tartandó közös hon-

gyülésre küldendő erdélyi követek nép képviselet alapjáni választása a 
rögtönös alkalmazás lehetségesítését is tekintetbe vévén csupán ez egy 
esetre következően lesz intézendő. 

1. 8. 
Nem részesülnek a választási jog gyakorlatában általán 
a j Nő személyek. 
b j Külföldiek,  kik meghonosodva nincsenek. 
c) Gazdai-, szülői- vagy gyám-hatalom alatt álló egyének. 
d) Olyanok, kik bünpörbeli Ítélet nyomán fenyíték  alatt vannak.— 

Egyébiránt 

2. §. 
A bévett vallások követői közt (kik közé a görög nem egyesült 

szertartásuak is értetendők) a születés általán sehol semmi külömbséget 
nem tesz. 

3. 

A mi a külön képviseleti joggal felruházott  városokat illeti, czek-
* ben választási joggal fognak  birni: 

a) mind azon lakosok, kik 300 ezüst forint  értékű házat vagy föl-
det kizáró tulajdonul vagy hitveseikkel s illetően kiskorú gyermekeikkel 
közösen bimak. 

b) Kik mint kézmívesek, kereskedők, gyárosok, megtelepedve 
vannak, ha tulajdon műhelylyel, kereskedési teleppel, vagy gyárral bír-
nak , s ha kézművesek, folytonosan  legalább egy segéddel dolgoznak. 

c) Kik ha bár a fennebbi  osztályokban nem esnek is , saját föld-
birtokukból vagy tőkéjükből eredő 100 ezüst forint  évenkénti állandó s 
biztos jövedelmet kimutatni képesek. 

d) Jövedelmekre való tekintet nélkül, a tudorok, sebészek, ügyvé-
dek, mérnökök, akadémiai művészek, tanárok, a magyar tudós társaság 
tagjai, gyógyszerészek, lelkészek, segédlelkészek és iskola-tanitók, ott a 
hol állandó lakások van. 

e) Kik eddig városi polgárok voltak, ha a fönnebbi  pontokban irt 
képességgel nem bírnak is. 
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, f.  I ' 4. §. T 
« f  r Jil l iu\ / « ' • I 

Vármegyéken, Fogarasvidékén és a Székelyszékekben választói jog-
gal fognak  birni:' 

a) mind azok. kik az 1791-beli ig-ik törv. czikkely szerint köz-
gyűléseken szavazattal Járván, az országgyűlési, követek választásába is 
befolyni  eddig is jogosítva voltak; ha szinte ezen jog gyakorlatában ez-
előtt korlátolva is lettek volna. 

b) Külön képviseleti joggal föl  nem ruházott városok lakosai közül 
mindazok, kik ezen törv. czikkely 3. §-sában irt chategoriák közül va-
lamelyikbe tartoznak. 

c)"Kcndezett tanácscsal el nem látott községekben mind azon lako-
sok, kikre a folyó  1848-ik évre az adólajstrom szerint fejpéuzen  fölül 
legalább 8 pengő forint  adó van k ive tveés ezeken kivül mindenik köz-
ség, mely azi1791-beli 12. törv. czikk nyomán jogosítottakon kivül legalább 
100 füstöt  számlál: befoly  a követ választásba, szabadon választott kél 
képviselő által.— Kisebb községek pedig i képviselő állal. 

5. §• 
Szász törvényhatóságokban várospk és helységek lakosaik azon 

székben vagy vidékben melyben megtelepedve ,vannak — valamint eddig, 
ugy most is együtt és minden nemzet és valláskülönbség nélkül fogják  a 
választási jogot azon módon gyakorolni, mely a képviseleti joggal nem 
biró magyar és székely törvényhatóságokbeli városok és falusi  községek 
lakóssaira nézve a 4-ik §. b) és c) pontjai alatt irva van. 

-W» ,„wf  1 A Í Jiftot  M t e ^ l l r f j '  bnlrn Ö 
Követté választhat!) mindenki, akárhol Magy arhonban választói jog-

gal bir, ha életének 24-ik évét betöltötte, és a törvény azon rendeleté-
nek , miszerint törvényhozási nyelv egyedül a magyar, megfelelni  képes. 

•!.!)• [>• ii'd.. 'l JmŢ^^mJX'^L'«.f'a  ^Hn 

A képviselő házban egyenlő szavazattal bírandó 73 erdélyi követek 
a legközelebbi hongvülésre, következő felosztással  lógnak választatni: 

a) Egyes községek által küldendő követek : 
1. Kolozsvár küld 2 
2. M. Vásárhely . 2 
3. Gyula Eejérvár 2 
4. Szainosujvár . . 2 I 
5. Erzsébetváros 2 
6. Abrudbánva . . 1 
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7. V í z a k n a . . . . 1 
8. Vajda Hunyad. 1 
9. Kézdi Vásárhely . 

10. Hátszeg . . . 1 
11. Sepsi Sz. György. 1 
12. Udvarhely . 1 
13. Ilyefalva 1 
14. Csik Szercda . . 1 
15. Bereczk . . 1 
16. Szék . . . ; 1 
17. Oláhfalu  , . . 1 
18. Kolos . . . . 1 

1») Megyék, székely és szász székely — magyar és szász vidékek 
szám szerint 25-öt. Két két és igy öszvesen 50 követeket küldenek, kik-
nek választásába a kebelbeli városok közül csak azok folyhatnak  be, 
melyek saját követ küldési joggal fennebb  fölruházva  nincsenek. 

8. §. 
A hol a törvényhatóság a szózallás közbeni rend fentartása  erdeké-

ben szükségesnek találja minden egyes követ választására, külön választó 
kerület alakíUathatik, tekintettel a területi és népességi arányra. 

9. §. 

Mindenik országgyűlési követnek az országos pénztárból 5 pengő 
forint  napi díj, és lakbér fejében  évenkint 400 pengő forint  fizettetik. 

YI'kv.iviüí k iiiţ'.ojful  /nlnim l-V/im : r í f.Klinl.mm 
Jelen törvény rendeletének foganasitására  királyi kormányszék oly 

megbízással halalmaztatik fel,  hogy a szózat joggal bíró tagok összeira-
tását s illetően megválasztását minden e körül előfordulható  nehézségek 
elhárítása és a szózatlások közbeni rend l'entartására szükséges intézke-
dések mellett (a magyarországi folyó  1848-ik évi 5-ik törvényezikk rend 
szabásait is mennyiben azok ezen törvényezikkben irt vezéreszmékkel és 
a körülményekkel összeférők  szemügyben tartva) haladéktalanul eszkö-
zölje : és átaláh a választások minden előkészületeit hová hamarább befe-
jeztesse : hogy azok következtében a követ választások illő időben meg-
történhessenek. 
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III. Törvényczikk. 
Nemzeti f e g y v e r e s  erőről. 

1. §. 
A köz bátorság biztosítása végett Erdélyben is a lehető legrövidebb 

idő alatt alakittassék Nemzeti Orsereg, melynek egy része mozdítható ál-
lapotba fog  tartatni és ez rendes zsoldot húzni. 

2. §. 
Ezen alakítandó nemzeti mozdítható őrségnek száina és ennek, va-

lamint az összes nemzeti örseregnek is felfegyverzése  begyakoroltatása 
és rendezése felöli  intézkedésre, inint elrendeltetése szerénti alkalmazá-
sára is a Felelős Minisztérium felkatalmaztatik. 

3. §. 
A jelenleg fegyvert  viselő Székelyek jelen törvényczikk erejénél 

fogva  Nemzet öröknek tekintetnek — ennek folytában 

4. §. 
A közüttök eddig fennállott  törvénytelen katonáskodás! viszonyok 

merőben eltöröltetnek és polgári, ugy családi, mint vagyoni viszonyaikot 
illető jogaikba vissza és a polgári törvényhatóság alá rendeltetnek s ettől 
függendenek.  Azonban — 

5. §. 
A jelen súlyos körülmények között mivel a hon kül és bel bátorsága 

mindenfelől  fenyegettetik,  mivel az ország minden lakossai a közveszély 
fegyverreli  meggátlására kötelesek, azért a fegyvert  viselő (effectiv 
standbeli) székelység mint Nemzetőr köteles katonai rendes fegyelem 
mellett katonáskodni, és a király és hon bizton számot is tart arra, hogy 
a hon védelme körüli kötelességét egész készségei és buzgósággal teljesí— 
tendi; önként értetik azonban, hogy ezen kötelezettsége jelen alakjában 
csakis a közelebbi közös hongyülésnek a hon védelem tárgyában teendő 
intézkedéséig tartami — Melly közidőre is rendeltetik. 

a) Ezen fegyveres  (effectiv  Stand) őrség, valamint szolgálata, ugy 
gyakorlatai alkalmával is mindenkor rendes zsoldot huzand, midőn pedig 
törvényhatósága határain kivül rendeltetnék, a rendes zsoldon kivül ru-
házattal is elláttatik, a köztár eszközeiből. 

I>) Tiszteknek ezen túl csak magyarul tudó hazafiak  alkalmaztatnak, 
a meglévő al- és főtisztek  köziil pedig, a kik más helyre nem alkalmaztat-
hatnának, rangjuk fizetésük  iránt biztosíttatnak. 
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6. §. 
A .minisztérium intézkedni fog,  hogy a hivatalos irások, jegyzököny-

vek és parancs szavak magyarul legyenek. 
7. §. 

A fegyveres  székelyeken (effectiv  standbeliek) kiviili minden szé-
kelyek a közöltök lakó priinorokkal, nemesekkel és minden más lakosok-
kal egyenlő nemzetőri kötelezettség alá hclyheztetnek, és ennek folytán 
rendelletik ezeknek haladék nélküli örseregé alakítása, felfegyverzése  s 
egyenlő szolgálat teljesítése, az ország minden nemzetőreivel együtt. 

8. §. 
E törvényben kifejezett  irány eszmék szerénti haladék nélküli in-

tézkedésre a ministeriuin felhatalmazlatik. 

9. 
A székelységen kívüli határőrségnek azon részére, hol polgári hely-

hatóság is van, a fönnebb  írtak értelme általán kiterjed, a többire nézve 
pedig addig is, mig állapotjuknak kazánk alkotmányos rendszeréhez il-
lesztése a törvényhozás által lehető legrövidebb idő alatt eszközöltethet-
nék, az 5. a ) pontja alatti kedvezek olly hozzá adással terjesztetik ki, 
hogy a hol az őrkatonák eddig ruházattal, általán el voltak látva, azon 
könnyebbségben ezután is megtartatnak; — e seregnek is a trón és haza 
megtartása körtili eddigi hű szolgálatára a törvényhozás bizton számit 
és arra ezennel kötelezi is. 

IV. Törvényczikkely. 
Az úrbériségeken fekiidl  uri szolgálat (roboti) dézma és 

pénzbeli fizetések  kisajátításáról. 
Az úrbériségeken (colonicaturakon) eddig feküdt  uriszolgálat 

(robot) dézma és pénzbeli fizetések  e törvény által eltöröltetnek. 

1. §• 
A törvényhozás a magán földesurak  kármentesítését a nemzeti köz-

becsület védpaizsa alá helyezi. 
2. ?,. 

Ó Felsége a magán földesuraknak  akénti kármentesítése iránt: 
hogy az eddigi úrbéri tartozásokkal fölérő  tőkeérték részökre a közállo-
mány által hiány nélkül kifizettessék,  a legközelebbi országgyűlésnek 
részletesen kidolgozandó törvényjavaslat fog  magyar ministeriuma által 
előterjesztetni. 
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A földesurak  állal eddig veil dézma szedése megszűnvén, önként 
következően elenyészik a földesurak  kötelezettségeit ugyan azon dézma 
után járt királyi haszonbér ezutánni fizetésére  nézve. 

4. $. 
A helységek polgárai (eddigi jobbágyok és zsellérek) azon telkek 

és földek  használatában, mellyek kezekben találtatnak, bár minő termé-
szetűek legyenek is, azok nem fognak  biróság közbejötte nélkül hábor-
gattathatni, sem legeltetési, faizási,  nádlási rendes és folytonos  eddigi 
haszonvételeikben megszoríttatni — mindazonáltal, ha valamely telek és 
told melynek természete kérdés alá jött a következő §-ban irt biróság 
elitélése nyomán tiszta majorságnak találtatik; az illető úrbéres az elma-
radott haszonvételt is megléritni köteles lesz. Építményekre fordítandó 
faadása  azonban ezentúl megszüntcttetik; egyszersmind az erdők jó kar-
ban tartására felügyelni  a törvényhatóságoknak szóross kötelességekké 
tétetik. 

5. §. 
A magyar ministerium egy föbiróságol  és aíbiróságokat szükséges 

számmal fog  haladéktalanul alkotni és működésbe tenni a végre: hogy 
azon eseteknl, melyekben a földesurak  és volt úrbéreseik közt a föld  ter-
mészete fölött  kérdés forog  fenn,  az erdélyi törvények és magánjog elvei 
szerint summáson elitéljek. — Ezen utonni itéletnyerés előli, valamint 
földjétől,  a mely kezén van, meg nem fosztathatik,  ugy átalán semmi ne-
mű praestatiora nem kényszeríttethetik (a küvetkező 6. g-ban irtak kivé-
telével) egy úrbéres is. 

Székely földen  a tiszla majorságok közé értetik a székely örökség 
(sjkulica haereditas) ennél fogva,  minthogy az adófizető  és fegyvert  viselő 
székelyek jószágai köztudat szerint többnyire tiszla székely örökségek, az 
ezeken lakó colonusokra azon mentesség, mely más úrbéresekre nézve e 
törvény nyomán rögtön életbe lép, csak azon esetben terjedhet ki, ha az 
említett adófizető  és fegyvertviselő  székely tulajdonosak az ezelőtti g-bau 
irt bíróságok elölt be nem bizonyíthatnák: hogy valamely lelek és föld, 
mely colonusaik kezén van, majorság vagy székely örökség. 

T. §. 
Összesítés és birtok elkülönzés törvényes utonni eszközölhetése 

nyilván fennhagyatik,  miről részletileg intézkedni a közelebbi közös tör-
vényhozás feladata  leend. 
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. . 
Szöllők, mennyiben nem úrbéri állományok közé tartózott helyek-

ből föl  íogvák, a dézma adás alól kiveti helyek közé nem értetnek, a korcs-
tnajog és egyébb kissebb kir. javadalmak (regálék) eddigi birtokosaik 
használatában hagyatnak. 

9. §. 
Úri és harmadnapos székek megszüntettetvén a helységek polgárai-

nak mind polgári mind biinperei illető helyhatósági törvényszékekre utasít-
tatnak. • > iat/í' no . .1 / 

10. §. 
Oly földbirtokos  ellen, kinek birtokához é törvény kihirdettése előtti 

urbériség volt kapcsolva, semmi ezen törvény kihirdeltetése előtti adós-
sági követelések — a kereskedői és mesteremberi kamatlan contok kivé-
telével — a törvény további rendeletéig föl  nem mondhatók és csupán a 
törvényes kamatok nem fizetése  iránti követelések vétethetnek föl  rajta 
bírói eljárás útján; az adósság tökére nézve a statu*tói nyerendő kárpót-
lék is biztosítéki alapul szolgálván. 

V. Törvényczikkely. 
Az úrbéri kisajátított magán uri javadalmak slátus adóssággá 

változtatásáról. 
1. 

A magyarországi folyó  1848-dik évi XII-ik törvényczikkct Erdély 
törvényhozása is ezennel egész kiterjedésében magáévá teszi — minek 
folytán. 

2. §. * 
Az erdélyi volt úrbéresek kisajátított tartozásainak volt földesuraik 

részére leendő kármentesítése alapjául ő felsége  kegyes jóváhagyásával 
az erdély keblébeni kincstári és országos egyéb jövedelmek általán; kü-
lönösen pedig mennyire kiérők leendenek, s a sóaknák jövedelmei, köt-
tetnek le kijelölt hypotheia gyanánt; melyek is alapjául lesznek szolgá-
landók e kármentesítés czélszcrübb foganatosítása  végett netalán fölveendő 
országos kölcsönnek is; mi iránt a magyar minisztérium (melynek igaz-
gatása alá e kármentesítés kezelése minden esetre tartozni fog)  az előbbi 
§-ban elfogadott  magyarországi törvény nyomán is a legközelebbi hon-
'.ry ülésen törvényjavaslatot terjeszt end elő. 
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3. ş. 
Az elfogadott  magyarországi XJI-dik törvényczikk 4-dik §-nak 

erdélyre alkalmazásául az igazság minisztérium a földesúri  kisajátított ha-
szon megbecsülésének helyessége ellen támadható kifogások  summás 
megítélésére erdélv számára is, — mely e részben 6-ik kerületként tekin-
tendő, — egy 5 tagból álló és a státus által díjjazandó választmányt neve-
zend haladék nélkül ki. 

VI. Törvényczikkely. 
Az úrbéri viszonyok elenyésztelésének testületek irányábani kö-
vetkezéséről, és a IV-ik törvényczikkely rendelkezése alá fog-

lalt dézmákon kívüli egyéb dézmákról. 
1. 

Azon igényeknek, melyek az úrbériségeken eddig feküdtek,  és a 
IV-ik törvényczikkely által testületek irányában is teljesleg megszünte-
tett úri szolgálat, dézma és pénzbeli fizetések,  ugy a testületek birtokába 
akár örökös szerződés, akár királyi adomány által jutott, s szintén eltör-
lött Fiscusi dézmák fejébeni  kárpótlék iránt, testületeket illetően fennfo-
roghatnak , — a legközelebbi közös törvényhozás általi elintéztetése vé-
gett, a minisztérium törvényjavaslatot fog  az I-sö törvényczikkely 2-dik 
§-ához képest előterjeszteni; mely alkalommal a szász nemzet törvény-
szerű igényeire is tekintet leend. 

2. §. 
Minden dézma, mellyel akárki is mint tulajdon joggal birt helyén 

feküdt  járandósággal eddig tartozott, átalán és minden külömbség nélkül 
eltöröltetik. 

3. 8. 
Az előbbi §. rendszabályából önként következően, megszüntettetik 

azon confirmationis  taxa és census cathedraticus, mely azon lelkészek 
által, kik eddig a szász [törvényhatóságokban a dézmában részesültek, — 
fizettetett;  — megszüntettetik a principis legatum név alatt ismeretes 
hagyományozási kötelezettség; és megszüntettetik átalán minden olyan 
teherviselés, mely akár testület, akár egyén részéről a dézmaszedés 
fejében  teljesíttetett eddig. 

4. §. 
A szász törvényhatóságokbeli lelkészek, minthogy e telőfélben1 

évre a census cathedraticust már nagy részint megfizették,  ez évi szoltrá-



lataiknak ellenben még eddig szinte semmi jutalmát nem vették, — egy 
átalános rügtünüs rendezési lehetetlenséget is tekintetbe vévén, — nem 
ugyan dézma járandóság ezime alatt — mely örökre el van törölve, — 
hanem mint e folyó  évre illő papibért venni fogják  az idén saját vallások-
beli halgatóiktól mind azt, a mit eddigelő csupán azoktól kaptak. 

5. 
Az előbbi §. rendszabálya szásztörvényhatóságokbeli némely lelké-

szek jövedelmét aránytalanul megrövidítvén, hogy ezen szász lelkészek 
szintúgy, valamint a dézmák átalános eltörlése nyomán életmódjuk szük-
séges mennyiségétől elesett minden más egyházi személyek is illő képe 
nélkül ez évben se maradjanak, a felöl  a minisztérium (addig is mig a 
közös törvényhozás a magyarországi folyó  1848-ki XXIl-ik T. czikk 3-ik 
§-sa nyomán intézkedhetnék) az illető hatóságok közvetítésével haladék-
talanul rendelkezendik: valamint arról is: hogy a szebeni árva és lelencz-
ház növendékeinek mellőzhetlen szükségei, mennyiben azok más föntna-
radó kútfőkből  ki nem telnének; az álladalom által pótoltassanak. 

6. §• 

Mennyiben fisbusi  dézma magán családok birtokába akár örökös 
szerződés, akár királyi adomány által jutott, a tulajdonos magán csalá-
doknak a közálladalom által leendő kármentesítése biztosítatván, ezen 
kármentesítés iránt ő Felsége magyar minisztériuma által a legközelebbi 
országgyűlés elébe részletes törvényjavaslatot fog  előterjeszteni. 

VII. Törvényczikkely. 
A közös teherviselésről. 

A magyarországi folyó  1848-dik évi Vlll-dik t. czikk egész kiter-
jedésében elfogadtatván,  annak kötelező ereje ezennel Erdélyre is kiter-
jesztetik. 

VIII. Törvényczikkely. 
Sajtó törvény. 

A magyarországi törvényhozás folyó  1848-dik évi XVIII-dik tör-
vényezikke ideiglen Erdélyre is kiterjesztetik. 
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IX. Törvényczikkely. 
A bevelt vallások teljes jogegyenlőségéről. 

i. §. 
E hazában törvényesen bevett minden vallásfelekezetek  (melyek 

közé a nemegyesült görög szertartásuak is értetnek) nemzet külömbség 
nélkül teljes és tökéletes jogegyenlőséggel bírnak , mind vallás gyakor-
lási, mind vegyes házassági viszonyok, mind politikai igények tekin-
tetében. 

2 . 1 . 
A hat héti oktatás, és külömbözö vallásuaknak egymás iskoláibani 

tanulhatásuk iránti minden megszorítás megvan szüntetve. Térítési izga-
tások , és vallásbeli versengést előidéző tények, mint büntettek lesznek 
fenvitendők. 

: >li 

X. Törvényczikkely. 
A közlekedések előmozdítására. 

A folyó  1848-dik évi magyarországi XXX-dik törvényczikkben 
közlekedés előmozdítására tett intézkedést az abban utalványozott alapból 
arányosan liároinlandó terű elvállalása mellett azon meggyőződéssel nyil-
vánítja e törvényhozó teslület Erdélyre is kiterjedőnek, hogy annak jóté-
konyságai Magyarhon e részében is mi hamarébb élvezendő eredmé-
nyekben fognak  'jelentkezni. 

XI. Törvényczikkely. 
Sóárról és sóskutakról. 

irW  AAi,> .» JiMUV irj ÁtMdí  ../lot igtaMowryimi A 
A kősó ára az unió következtében följebb  nem emeltetik. 

2. §. ' -lit w . | 
A sóskutak a hazai törvények értelmében szabadon lesznek hasz-

nálhatók. 
• ^ 1 -é! i f  1 

Addig is . inig a só áráról országosan rendelkezni lehetne az apró 
só vízben vetése betiltatik s ezen sónak ára ideiglenesen is szállittassék 
le a lehetőségig a minisztérium által. 



3-2 lü. 
18487 

FERDINAND 
Isten kegyelméből Ausztriai l'sászár Magyar és Csehország e neven 
Ütődik, Dalmát, Horvát, Tűt, Halícs Lodomérországok Apostoli 
Királya, Lombardia, Yelenczc és llvria Királya. Erdély >agy-

FejedeJme, és Székelyek Ispánja s a t . 

Vléltóftiáii'os,  Tiüzte le i ida . la^yságos^lenie i t , le inzelrs i és V i téz lő o k o s és kuiiiIoüí ősz intén * I l letőleg kedve l t 
H í v ó i n k ! 

Erdély Nagy-fejedelemségünknek  Magyarországgal eggyé 
alakításáról szólló és állalaluk hü K K-ink és R R-ink által 
folyó  év Püakösdhava 30-kán kelt alázatos felirástuk  mellett 
megerősítés végeit Élőnkbe felterjesztelt  törvényjavaslatot áta-
lánosan kegyelmesen megerősítettük; — mellyet ezennel oly 
meghagyással küldünk vissza, hogy azt legfelsőbb  királyi meg-
szentesitésünk végett Felségünk eleibe felküldeni  siessetek. 

Kiknek többire Császári királyi kegyelmünkkel kegyesen 
hajlandók maradunk. Kelt Innsbruk városunkban Szentiván hó 
lü-dik napján, az Urunk ezer nyolszász negyvennyolezadik, 
országlásunknak pedig tizennegyedik évében. 

FERDINAND, m. p. 

IC. Apor Lázár. m. p. 
Kft  Császári királyi apostoli Felségének 

saját parancsára. 

KzPii1<*yür!;> i Imre , s. k. 
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3210. 
1848. 

FER DIN ANI) 
I k I C I I kcj iycl i i iéhöl Ausztriai < sá>/ .ár TI agyar t'S ( 'sel l ' 
ors/.ág o nevoi i Ötödik. D a l m á t , Horvát , Tót. Italics 
li(Htoiiiéi'<)rKzá^»k Apostol i Itir/tlya. Lombardia . Ve-
leiu'ze é s I lyria Stirálya. Krilélj' INFT).Fejeileliiie é* 

S z é k o l j o k Ispánja s a l. 

Yléltónixim , Timlr l t -ndö , Urme» , Kenizrlr» c* 
Vitézlő iikiiK ón {ţoiulim ömíiiIcii « i l lrtölt-j ; kedvel t 

Hive ink ! 
Miután Erdély Nagyfejedelemségünknek  Magyarországgal 

egygyé alakításáról általaluk hű KK—ink RR-ink által alkotott 
törvényjavaslatot, folyó  év Pünkösdhó 30-án kell alázatos fel— 
irástuk következéséül. az arról mai napon tihozzátok bocsátott 
királyi leiratnak értelmében megerősítettük, — hogy e folyó  év 
Sz. Jakab hó 2-ik napjára kitűzött magyarországi közös orszá-
gos gyűlésen Erdély is követei által megjelenhessen, — se végre 
a választások kellő időben az illető törvényhatóságok állal végbe 
vitethessenek, — kedves öcsénkel Istvánt ausztriai föherczeget, 
Magyarország Nádorispánját, és ugyanott királyi Helytartónkat 
ezennel meghatalmazzuk, bogv azon törvényjavaslatokra nézve, 
melyekeel Ti hű KK-ink és RR-ink a választás módjáról alkó-
tandalok, önbelálása szerint a királyi szentesítést megadja. 
Melyhez képest a leljesítendőkel teljesíteni elne mnlaszszátok, 

Kiknek többire Császári királyi kegyelmünkkel kegyesen 
hajlandók maradunk. Kell Inusbruk városunkban Szentiván hó 
01-dik napján, az Urunk ezer nvolszáz negyvennyolczadik, or-
szágosunknak pedig tizennegy edik évében. 

FERDINAND, m. p. 

It. Apor liáxár. ni. p. 
Jiő Császári királyi apostoli Felségének, 

saját parancsára. 

Sxeiit í í jörjt yi Imrr. s. k. 



K r d é l ) o r s z á g o s a n c g j I i O M ' r p g l c l l 

Karainak és Rendeinek! 
Erdélynek magyarországgali egyesülése forró  örömmel lülté 
lel künket. Boldogilóbb és egyúttal fontosabb  eseménynek hire 
nem juthatott hozzánk. 

Meg voltunk lepetve nem az örömnek véletlenségétől — 
mert mi teljes hittel reméltük a kél testvér nemzet egygyéölel-
kezését, — de meg voltunk lepetve azon büszke öntudat nagy-
ságától, hogy egyesülten, e hazát többé sem ármány sem erőszak 
nem leend megdönteni képes. 

S nem késtünk mindent elkövetni, hogy az egyesülés iránti 
törvény a Fejedelem állal is szentesitessék. A minister-elnök 
rögtön útazolt az országos küldöttekkel koronás királyunkhoz, 
hogy fejedelmi  szavát és áldását sietve kikérje a testvéri frigyre. 
És nem tért elébb vissza, mint a bevégzett viszonlegvesülésben 
meghozta jövendő nagyságunk örök alapját. 

Mig hajdan e két hon egy vala, mindnyájunkat nagyság, 
fény  és nemzeti dicsőség környezett. A mely nap elszakadtunk 
egymástól, azon napon kezdtünk gyengülni, aljasulni és szolga-
ságba jutni. Egyesült erőnkön megtört a hoditók hatalma, szét-
választva egyenként rabokká leltünk és ellünliink az önálló 
nemzetek sorából. 

Minket Isten, közös vérkötelék és nemzeti multunk testve-
rekké parancsol lenni, nem csak szomszédokká, mint eddig elé 
voltunk. A szomszéd nem sokat törődik szomszéda sorsával. Mi 
Erdélynek és Magyarországnak minden lakosai több vagyunk 
egymásnak. Testvérek vagyunk — a kik szerelik egymást, közös 
boldogságot akarnak, s egyik a másik javáért élni kíván és halni 
tartozik. 

Az unió, e nemzeti lest vérségnek ujabb, nyilvános elisme-
rése Europa színe elölt. A mit a vér egyesített, ezred éves közös 
történet örömei és fájdalmai  szentesilellek, - azt ma örökké meg-
tarlandónak nyíltan bevalljuk a világ elölt. 



És e két honnak s minden népeinek egyesülése még löbbet 
is jelent. Jelenti azt, hogy mi ismét, mini egykoron, közös erővel, 
közös kitüréssel és buzgósággal azon törek vendünk, hogy Magyar-
ország nagy és boldog legyen, népe hatalmas és dicsővé váljék. 

Ez legyen első és legszebb gyümölcse három százados el-
szakadásunk utáni testvéri egyesülésünknek. 

Mi elválva is egyek valánk. A tettleges egyesülési most 
megszentesilé koronás királyunk fejedelmi  szava. Nincs egyébb 
hátra, minthogy Islen áldása koronázza meg e szövetségei, a 
mely minden nyelvű és vallású népekre nézve a szabadság, 
egyenlőség és testvériség őrökké szent elveit fogja  hinni, val-
lani és alkalmazni. 

Buda-pest, junius 14-kén 1848. 

tw. Nzécliéii) 11st., m. k 
kot i sulh Lajos, m. k. 
Klauzá l fvábor,  m. k. 
K. Eötvös Jós. , ni. k. 

G. ItaUliyány L„ ni. k. 
D e á k Ferencz , m. k. 
S z e m e r e Bertalan, m. k 
'H észáros Lázár, m .k. 

hadügjr-miniíter. 



3G7. cin. 
B. 

K E I D E L E T ! 
Miután ő felsége  legkegyelmesebb koronás királyunk az 

Erdélynek magyarországgali egyesítés iránt hozott törvényjavas-
latot megerősítette volna; a végből hogy a f.  é. Julius 2-ra ki-
tűzőit magyarországi közös országgyűlésen követei által Erdély 
is megjelenhessen, s e végre a választások az illető törvényha-
tóságok által végbevitessenek, engemet felhatalmazott,  azon 
törvényjavaslatokra nézve, melyeket Erdély hű karai és rendei 
a választás módjáról alkótandanak, önbelátásom szerint a kirá-
lyi szentesítést legmagasb nevében megadni; mely legkegyel-
mesb meghatalmazásnál fogva,  a választásról alkotott törvényt, 
melyet Erdély karai és rendei f.  é. Junius 3-ról ő felsége  ma-
gas szine elébe föllerjesztének,  ez ide mellékelt alakban ezen-
nel megerősítem és megszentesítem. 

o o • 
Egyszersmind megegyezvén abban, hogy Erdély hű ka-

rainak és rendeir.ek kijelentett kivánala szerint, a két haza 
egyesülése részleteinek meghatározása iránt kinevezett bizott-
mány tagjai közé Kolozsvár várossának követe Gyergyai Fe-
rencz is besoroztassék. 

Minthogy pedig a két testvérhaza már törvény által szen-
tesített frigynél  fogva  is egyesült, és a megerősített választási 
törvény állal Erdély népeinek a közös törvényhozásba való be-
folyás  biztosítalott; minthogy továbbá az egyesülésnek király és 
nemzet közös akaratával lett kimondása után a törvényhozó ha-
lálom csak az egyesült haza országgyűlésén gyakoroltathalik .* 
ennélfogva  Erdély hü karai és rendei minden egyéb törvényho-
zási kérdéseket e f.  é. Julius 2-ra Pestre összehívott országgyű-
lésre halaszlván, hazafiúi  lelkes ígyekezetőket oda fordítsák, 
hogy a követválasztások azonnal rendeltessenek meg, követke-
zőleg minden még függőben  és tanácskozás alatt lévő tárgyak az 
egyesült országgyűlésre átteendök, hol azok az örök igazság és 
méltány alapjain, testvéri szeretetlel és az emberi s polgári jo-
gok , s érdekek teljes kímélésével fognak  megfejtetni. 

Kelt, Buda-pest junius 19-kén 1848. 
1ST VÁM H.í DOH. in. p. 
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