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(A közlésrõl)
Az állagjegyzék folytatja az ACTA –
1997/II. 113–121.  és az ACTA – 1998/II.
101–118. oldalakon közölt röplapbibli-
ográfiát. A mostani közlés az Ország-
gyûlési Könyvtár Magyar Parlamenti
Gyûjteményében található anyagok (3.1–
48.) állagjegyzékét egészíti ki. 

BBeevveezzeettééss
Munkánk az ACTA (SICULICA)-köte-

tekben  elindított bibliográfia folytatása, ponto-
sabban az 1998/II. 106–118. oldalon  található
3.1–3.48. tételek kiegészítése.

Az erdélyit és partiumit kissé tágan értel-
meztük, amennyiben közöljük az uralkodói le-
mondó nyilatkozatokat, a Ferenc József trónra-
lépését bejelentõ pátenst és az osztrák birodalmi
alkotmány bevezetésérõl szóló kiadványt, mivel
az akkori összbirodalmi szemlélet szerint ezek
erre a területre is vonatkoztak.

A munka még evvel sem befejezett, a Ma-
gyar Országgyûlési Könyvtár alább bemutatott
gyûjteményében a feldolgozás során reméljük, elõ-
kerül még  jónéhány erdélyi vonatkozású röplap.

Mivel ezúttal kizárólag itteni állomá-
nyokat dolgoztunk fel, röviden ismertetjük az
Országgyûlési Könyvtáron belül a Magyar Par-
lamenti Gyûjtemény történetét. Az állagjegy-
zéket RÁKÓCZY Rozália állította össze, szer-
kesztését, megjelenését az OTKA (T. 2222) prog-
ram támogatja.

AAzz OOrrsszzáággggyyûûllééssii KKöönnyyvvttáárr MMaaggyyaarr
PPaarrllaammeennttii GGyyûûjjtteemméénnyyee ((BBuuddaappeesstt))
Az Országgyûlés, a plenáris ülések mun-

kájának meghatározó eleme a parlamenti beszéd,
az érvek csatája. A hatásos érvelés, a magas szín-
vonalú törvényhozói munka nem nélkülözheti a
megfelelõ tájékozottságot. E tájékozottság meg-
szerzésének különbözõ forrásai közül az egyik az
Országgyûlési Könyvtár Magyar Parlamenti
Gyûjteménye lehet, a maga sajátos dokumentu-
maival.

A gyûjtemény létrejöttének körülményei is
mutatják, hogy a képviselõi munka során egy-egy
kérdés kapcsán elengedhetetlenül szükséges az Or-
szággyûlés korábbi tevékenységének és az ahhoz
kapcsolódó dokumentumoknak az ismerete.

„Még a régi országgyûléseknek naplói is
hiányoznak innen, pedig ezen magyar ország-
gyûlések, mint ama még régibb törvényhozások
folytatásának naplói tekintetében igen sokszor
szükség lehet helybeli kézi használat végett is
arra, hogy a régi magyar országgyûlések naplói
meglegyenek.” – hívta fel a figyelmet UGRON
Gábor képviselõ hozzászólásában a képviselõház
1893. január 21-i ülésén, amelyen a Könyvtári
Bizottság beszámolóját tárgyalták a könyvtár
elõzõ és folyó évbeli beszerzéseirõl, bevételeirõl
és kiadásairól. Felszólalása végén pedig ezt a
határozati javaslatot nyújtotta be: „...kérem a
házat, utasítsa a könyvtári bizottságot, hogy a
régi magyar törvényhozás kútforrását képezõ
munkálatok részint másolatban beszereztesse-
nek, hogy itt a törvényhozás rendelkezésére áll-
janak.”1

Ezen javaslatra válaszul a Könyvtári Bi-
zottság 1893. december 9-én elõterjesztést nyúj-
tott be a régi országgyûlésekre vonatkozó iratok-
nak összegyûjtése és kiadása érdekében. „Min-
dennap gyérül azoknak száma, kik a régibb or-
szággyûléseket tapasztalatból ismerték és min-
dennap érezzük azon korbeli pontos, ha nem is
kimerítõ, de legalább kielégítõ följegyzéseknek
hiányát.”2

Mindezek hatására: „a ház elhatározza,
hogy az 1848. elõtti országgyüléseknek vitái és a
vonatkozó iratok rendszeresen egybegyüjtesse-
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nek; a mennyiben eredetiben meg nem szerezhe-
tõk, lemásoltassanak és egészben kiadásra elõké-
szittessenek. Az e végre szükséges munkálatok
intézésével a könyvtári bizottság bizatik meg,
mely a felmerülõ költségeket 1894-ben esetrõl-
esetre elszámolja és az 1895-ik évi költségvetés-
be felveendõ összeg iránt annak idején elõter-
jesztést tegyen.”3

Ez a határozat alapozta meg és tette rend-
szeressé az Országgyûlés dokumentumainak
gyûjtését, az 1895. április 6-i könyvtári bizottsá-
gi jelentésben pedig már felsorolják, hogy e ha-
tározat szellemében mely mûveket vásárolt meg
a könyvtár.4

A gyûjtõmunkálatok alatt sikerült meg-
szerezni az 1825., az 1839–40., az 1843–44., az
1847–48. és az 1848–49. évi országgyûlési anya-
gokat. Az országgyûlési jegyzõkönyvek mellett
egyedi dokumentumokat is vásároltak, többek
között az 1848–1849-es forradalom és szabad-
ságharc röplapjait, plakátjait. A leltárkönyvi be-
jegyzések tanúsága szerint 1895-tõl folyamato-
san kerültek kisnyomtatványok a gyûjteménybe,
fõként vidéki kiadású darabok.5

1899-ben vásárolta meg a könyvtár az
erdélyi országgyûlési jegyzõkönyvek korabeli
kézírásos példányait 1748-tól 1781-ig – ezek a
kötetek az egyidõbõl származó kéziratos bejegy-
zés szerint gróf BETHLEN János és gróf KEND-
EFFI Ádám közös, feltehetõen használati pél-
dányai voltak –, 1850-tõl kezdõdõen 1864-ig az
erdélyi tartománygyûlési jegyzõkönyvek egyes
köteteit, s az újra országgyûlésként összeült erdé-
lyi parlament 1856-os jegyzõkönyvét. Ehhez a
gyûjteményegyütteshez tartozik „Az 1837/38.
évi ország gyülése, az Erdélyi Nagy fejedelem-
ségben elõlegesen összeírt sérelmek lejstroma.”
Kiadták Nagy Szebenben. Ezek mellett 1917-ben
a könyvtár nagy mennyiségû országgyûlési iratot
vásárolt a RANSCHBURG-könyvkereskedéstõl,
közte GYURIKOVITS György (1783–1848)
pozsonyi táblabíró – a reformkori országgyû-
léseken Pozsony város képviselõje – hagyatéká-
nak egy részét, amely az 1608-tól 1790-ig terjedõ
idõszakra vonatkozó kéziratos országgyûlési
jegyzõkönyveket tartalmazta. 

A gyûjtemény jelentõs, értékes és
egyedülálló lett, mindamellett, hogy a háborús
összeomlás, a forradalmi események és a súlyos
gazdasági helyzet megakadályozta az I. világhá-
ború után a gyûjtés folytatását. Kivételt képeztek
a kisebb tételt és kisebb anyagi megterhelést je-
lentõ aprónyomtatványok, amelyek gyûjtése
folytatódott  a 30-as évek végéig.6 Akkor idõ-
rendbe sorolva a külön-külön vásárolt együttese-
ket, beköttették a röplapokat. Számítógépes fel-
dolgozásuk csak napjainkban kezdõdött meg.7

A könyvtárban összegyûjtött ország-
gyûlési dokumentumok mennyisége és az azok-
ból való szakszerû tájékoztatás igénye szüksé-
gessé tette a késõbbiekben egy tematikus gyûjte-
mény kialakítását. A Magyar országgyûlések írá-
sai gyûjteményt (ezen a néven 1991-ig) 1962.
június 29-én nyitották meg. A gyûjtemény létre-
hozását az Országgyûlés 1956. évi 1. számú
határozatában kifejezett célkitûzés is elõsegítette,
amelynek lényege, hogy az országgyûlési kép-
viselõk tanulmányozhassák a munkájukkal ösz-
szefüggõ irodalmat.8 A gyûjtemény már ekkor is
fontos kapcsolatot jelentett az Országgyûlés és a
nyilvánosság között, hiszen a képviselõk tör-
vényhozói munkájának egészérõl tájékozódhat-
tak itt az érdeklõdõ állampolgárok.

A könyvtár akkori igazgatója, VÉRTES
György a gyûjtemény felállításakor így össze-
gezte munkájuk eredményét:

„...a különféle raktári helyekrõl össze-
gyûjtött kb. 3000 kötetnyi országgyûlési könyv-
anyag szakolvasóteremben, szabadpolcos rendsze-
rû, áttekinthetõ idõrendi raktározással, a helyszínen
katalógus, kézikönyvtár és szaktájékoztatás lehetõ-
ségével az országos szakkönyvtári... követelmé-
nyeknek megfelelõen szakszerûen és kényelmesen
váljék hozzáférhetõvé az országgyûlési képviselõk
és a tudományos kutatók számára.”9

E gyûjtemény vitathatatlan egyedisége
ma is abból fakad, hogy így egy tömbben, idõ-
rendbe rendezve, szabadpolcos hozzáféréssel egy
könyvtár sem rendelkezik a magyar parlament
dokumentumaival.

A Magyar Parlamenti Gyûjtemény helye
1973-tól az Országgyûlés épületében a mai
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DEÁK-terem, amely 1987 óta képviselõi olvasó-
teremként is mûködik.

2000. május 8.

JJeeggyyzzeett

1. Az 1892. évi február hó 18-ára hirdetett országgyûlés képviselõházá-
nak naplója, 1893. január 21., VIII. kötet, 140. ülés, 23. oldal

2. Az 1892. évi február hó 18-ára hirdetett országgyûlés képviselõházá-
nak irományai, 1893. XVI. kötet 536. szám, A könyvtári bizottság elõter-
jesztése

3. Az 1892. évi február hó 18-ára hirdetett országgyûlés képviselõházá-
nak irományai, 1893. 536. szám

4. Az 1892. évi február hó 18-ára hirdetett országgyûlés képviselõházá-
nak irományai, 1895. 845. szám

5. A leltárkönyvekbe az esetenként 5 vagy 50 darabos tételeket egyetlen
számra írták be: 1895/6138, 1900/11. 476, 1900/11.487. Ezekbõl áll az
ACTA-ban ismertetett erdélyi vonatkozású sorozat

6. Leltári számok: 1932/1826, 1934/1259, 1935/731, 1935/975

7. Nyomtatványok címfelvételére átdolgozott Textár adatbázis

8. 1/1956. Országgyûlési Határozat: Az országgyûlés és az országgyûlési
képviselõk munkájáról

9. Az Országgyûlési Könyvtár Magyar Országgyûlések írásai
gyûjteménye, Bp. 1962. p. 3.

ÁÁllllaaggjjeeggyyzzéékk

33..4499..
1848. szeptember 10. 

PAP Zsigmond – MIHÁLYI Gábor stb. 

Román testvérek! 
I. Kevés idõ alatt nagy változások történtek.
Martius elõtt ti, kik jobbágyok voltatok, szol-

gaság bilincseiben görnyedeztetek...
II. – VI. [rész] ... Nem, mi nem fogjuk

megérdemleni az átkot, mi küzdeni fogunk  és gyõzni...
Isten és a szent háromság segitsen! / PAP Zsigmond;
MIHÁLYI Gábor; SZERB Tivadar; MÁNY József
román képviselõk. – Költ Pesten, september 10-én
1848. –

[Pest] Nyomatott LANDERER és HECKE-
NASTnál Pesten. –

4 számozott oldal = 2 fol.; 43 x 25 cm.   

A magyar parlament román képviselõi fordul-
tak a román nemzethez evvel a kiáltvánnyal: mindkét
népnek egy az érdeke, a kamarilla csak veszélyt jelent,
egymás ellen hergeli az egymásra utalt, együtt lakókat.
A kivívott szabadság mindenkit megillet. A szerb
támadók a románoknak is ellenségei. 

Sign.: MPGy 00181

Variáns közölve ACTA – 1997. Vol. 2. 119. p.

12. tétel, az Osztrák Nemzeti Könyvtár tulajdona:
ÖNB Fl Ung 1848/7/4

33..5500..
1848. szeptember 22. 

Ferdinánd [HABSBURG-LOTHARINGIAI
(1793–1875), elsõ, osztrák császár (1835–1848),
ötödik, magyar király (1830–1848)] 

An meine Völker Ungarns! 
Die neueste Ereignisse in Ungarn... / Fer-

dinand m.p.  Gegeben im Schlosse Schönbrunn den 22.
September 1848. –  

S.l. s.n. – 43 x 26 cm.   

Sign: MPGy 00232

Magyar nyelven MPGy 00229, németül
MPGy 00231, magyarul MPGy 00228.

33..5511..
1848. szeptember 22. 

Ferdinánd [HABSBURG-LOTHARINGIAI
(1793–1875), elsõ, osztrák császár (1835–1848), ötö-
dik, magyar király (1830–1848)] 

Magyar országi népeimhez! 
A legújabb események, mellyek némelly

rosszakaratúak által... / Ferdinánd s.k. – Kelt a
Schönbrunni palotában September 22-kén 1848-ik esz-
tendõben.

S.l. s.n. – 42 x 25,5 cm.   

Sign: MPGy 00229

Tartalmát ld. MPGy 00228, német nyelvû
kiad. MPGy 00232. 

33..5522..
1848. szeptember 25. 

Ferdinánd [HABSBURG-LOTHARINGIAI
(1793–1875), elsõ, osztrák császár (1835–1848), ötö-
dik, magyar király (1830–1848)] 

Magyarországi népeimhez! 
Kevés napokkal ezelõtt magyarországi hív

népeimnek tudtára adtam... / Ferdinánd s.k. – Kelt fõ-
és székvárosomban Bécsben, September 25-kén 1848-
ik esztendõben. –

S.l. s.n. – 42 x 25,5 cm.   
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Sign.: MPGy 00230

Tartalmát ld. MPGy 00228, német nyelvû
kiad. MPGy 00233.

33..5533..
1848. szeptember 25. 

Ferdinánd [HABSBURG-LOTHARINGIAI
(1793–1875), elsõ, osztrák császár (1835–1848),
ötödik, magyar király (1830–1848)]

Manifest an Meine Völker Ungarns. 
Vor wenigen Tagen habe Ich Meinen treuen

Völker Ungarns eröffnet... / Ferdinand m.p. – Gegeben
in und Residenzstadt Wien am Meiner Hauptfünf und
zwanzigsten September (1848). –

S.l. s.n. – 43 x 26 cm.   

Sign.: MPGy 00233

Magyarul MPGy 00230. 

33..5544..
1848. október 10. 

[Országos Honvédelmi Bizottmány, Magyar-
ország] 

Az oláh néphez! 
A magyar nemzet testvéri módon megosztotta

az oláhokkal minden szabadságait... A szabadság,
egyenlõség, testvériség szelleme járja át sziveiteket...
szeressétek a közös hazát, melly nektek közös szabad-
ságot adott. Béke veletek. / KOSSUTH Lajos s.k.
elnök; Idõsb gróf ESZTERHÁZY Mihály, s.k. bi-
zottmányi tag. – Költ Pesten october 10-kén 1848. –

[Pest] Nyomatott KOZMA Vazulnál. – 2 p. =
1 fol.; 35 x 24 cm. –   

A felszólítás nyolc napot ad a pártütõ romá-
noknak, hogy letegyék a fegyvert és visszatérjenek az
ország hûségére. – 

Alsó részébõl mintegy 5 cm. hiányzik, szöveg ép. 
Sign.: MPGy 00218

33..5555..
1848. október 18. 
[CSERNÁTONY Lajos (1823–1901)]  CSER-

NÁTONI, Ludwig

Eine Stimme aus Ungarn an das edle Wolk
Wiens! 

Brüder im heiligen Freiheitskampfe, Männer!
erprobt durch die höchsten patriotischen Tugenden!...

Der Ungar hat nie, ja niemals sein Wort gebro-
chen... KOSSUTH kommt mit einer Armee und wenn es
sein muß – mit einem ganzen Lande „Sieg sei unsere
Losung!” Lebet wohl. / Ludwig CSERNÁTONI, Mitre-
dakteur des Radikalen Blattes Marczius tizenötödike und
KOSSUTH-Gardist. – Am 18. Oktober 1848. –

Wien, gedruckt im Oct. 1848.  bei U. Klopf
sen. und  A. Eurich. – 1 fol.; 40 x 50 cm.   

Egy szó Magyarországról Bécs nemes népé-
nek! testvérek vagyunk a szabadságért folyó szent há-
borúban... Magyarország mindig megtartotta szavát...
Ne felejtse Bécs népe, a magyarok barátaikra és ellen-
ségeikre egyaránt emlékeznek... Együtt gyõzelemig
vagy halálig. KOSSUTH hadsereggel jõ! – CSERNÁ-
TONY, a radikális Márczius Tizenötödike címû lap
szerkesztõje és KOSSUTH-gárdista lelkes üzenete a
bécsi népnek. –   

Sign.: MPGy 00227

CSERNÁTONY, CSERNÁTONI, (CSEH),
csernátoni CSEH Lajos kolozsvári születésû újságíró. 

33..5566..
1848. október 20.

Ferdinánd [HABSBURG-LOTHARINGIAI
(1793–1875) elsõ, osztrák császár (1835–1848) ötödik,
magyar király (1830–1848)] 

Mi elsõ Ferdinánd, Isten kegyelmébõl Auszt-
riai császár, Magyar és Csehország e néven ötödik Ki-
rálya, Erdély nagyfejedelme, stb. stb.  

Magyar, Horvát, Tótországok, Erdély és a ka-
tonai végvidék lakosaihoz. 

Kimondottuk 1848iki September 22kén kelt
manifestumunkban azon szándékainkat mellyek Bennün-
ket a Mi magyar koronánkhoz tartozó országaink tekin-
tetében vezérlenek... Végezetül parancsoljuk, hogy... man-
ifestumaink újra nyomtatásba adassanak.../ Ferdinánd s.k.
– Kelt Ollmützben, October 20-kán az Úr 1848-dik ural-
kodásunknak tizennegyedik esztendejében.–

S.l. s.n. – 4 p. = 2 fol.; 42 x 25,5 cm.   
Ferdinánd minden baj okozójának KOSSUTH

Lajost nevezte meg, akit pénzhamisítással is megvá-
dolt.  Manifesztumát utolsó felszólításként adta ki azok
számára, akik hûségére még vissza akarnak térni. A
záradékban elrendelte a szeptember 22-i és 25-i mani-
fesztumok újra kinyomtatását a „divatozó nyelvekben”,
ennek megfelelõen a Magyar országi népeimhez!
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Schönbrunnban 09. 22-én – külön kiadása: MPGy
00229  – és a Magyarországi népeimhez! Bécsben 09.
25-én kiadott manifesztum – külön kiadása: MPGy
00230 – az utolsó két oldalon olvasható. –  Németül
ugyanez MPGy 00231, MPGy: 00232 és MPGy:
00233.  

Sign.: MPGy 00228

Ollmütz, Olmütz – Olomouc, Cseh Köztársaság

33..5577..
1848. október 20. 

Ferdinánd [HABSBURG-LOTHARINGIAI
(1793–1875) elsõ, osztrák császár (1835–1848) ötödik,
magyar király (1830–1848)] 

Wir Ferdinand der Erste, von Gottes Gnaden
Kaiser von Österreich. König von Ungarn und Böhmen... 

An die Völker Ungarns, Croatiens, Slavoni-
ens, Siebenbürgens und der Militärgrenze. 

Wir haben in Unserem Manifeste vom 22.
September 1848 die Absichten ausgesprochen... / Fer-
dinand m.p. S.l. s.n. – Gegeben in Olmütz am zwan-
zigsten des Monats October Eintausend Achthundert
Acht und Vierzig (1848). – 4 p. = 2 fol.; 43 x 26 cm.  

Sign.: MPGy 00231.

Magyar nyelven  MPGy 00228. 
A szeptember 22-i és 25-i manifesztumok ma-

gyarul MPGy 00229 és 00230, németül MPGy 00232
és MPGy 00233.

33..5588..
1848. október 21. 

VAY Miklós (1802–1894) 

Hirdetmény. Õ cs. k. fenségének, mint az
öszszes Magyarhon akkori Nádorának és k. helytartó-
nak István fõherczegnek...  és ministériumunknak ren-
deleténél fogva,... a Királyhágón inneni részek kor-
mányzására mint teljhatalmu királyi biztos kinevez-
tetvén... Ezen törvényes királyi biztosi álllásomból
kifolyólag szólitok fel továbbá minden nemzeteket a
függésre, engedelmességre...

Illy barátságos kéznyujtásra és a csendesség
fölzavarói elleni közmunkálásra, részemrõl is e hazá-
nak több nemzeteit is ezennel innepélyesen [sic!] fel-
hivom! / B. VAY Miklós királyi biztos. – Kelt Kolozs-
vártt, october 21-én 1848. –

S.l. s.n. – 1 fol.; 38,5 x 23,5 cm.   

VAY Miklós, mint teljhatalmú királyi biztos,
érvénytelennek tekinti (Anton) PUCHNER Antal fõ-
hadparancsnok Erdély népeinek iránta való hûségre fel-
szólító, KOSSUTH és BATTHYÁNY ellenes kiáltvá-
nyát. Hivatkozik az agyagfalvi gyûlésre, kimondva
minden nemzet egyenlõségét, ugyanakkor jogát a vé-
dekezéshez támadás esetén. 

Sign: MPGy 00234

33..5599..
1848. november 06. 

Ferdinánd [HABSBURG-LOTHARINGIAI
(1793–1875) elsõ, osztrák császár (1835–1848) ötödik,
magyar király (1830–1848)] 

Mi Elsõ Ferdinánd, Isten kegyelmébõl Austri-
ai Császár, Magyar és Csehország e néven ötödik
Királya, Erdély Nagyfejedelme stb. stb.   

Magyar, Horvát, Tótországok, Erdély és a ka-
tonai végvidék lakosaihoz. 

Tetszett a Mindenható Istennek azon idõsza-
kot, melly a Mi Magyar koronánkhoz tartozó országa-
ink alkotmányos szabadságainak nevezetes kiterjesz-
tését jegyezi a mi Uralkodásunk korába helyheztetni...  

October 16-ki elhatározásunk által... herczeg
WINDISCH-GRÄTZ Alfredet, a Bécsi pártütés ellen,
kineveztük minden seregeink fõparancsnokának... 

Ezen czélból parancsoljuk..a rend visszaál-
litására és a pártütés levivására kiküldött... Táborna-
gyunk iránt... föltétlen engedelmességgel legyenek... /
Ferdinánd s.k. – 

S.l. s.n. – Költ Ollmützben November hó 6-kán
az Urnak 1848-dik, Uralkodásunk 14-dik esztendejében. –

2 p. = 1 fol.; 38 x 25 cm.  

Az október 3-án feloszlatott magyar ország-
gyûlés és KOSSUTH Lajos minden további ténykedése
törvénytelen, az alkotmányos rendet és szabadságot a
teljhatalommal kinevezett WINDISCH-GRÄTZ tábor-
nagy védi, neki mindenki feltétlen engedelmességgel
tartozik. – 

Sign.: MPGy 00243
Német nyelvû kiad. ld. 00246. sz. alatt. – 
Tótország: Szlavónia. 
Ollmütz, Olmütz – Olomouc, Cseh Köztársaság

(Megj.: ezt a kiadást közöltük ACTA – 1996.
Vol. 2. 108. p., 3.13. tétel. Ismételt közlését a német
változat elõkerülése indokolta) 
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33..6600..
1848. november 06. 

Ferdinánd [HABSBURG-LOTHARINGIAI
(1793–1875), elsõ, osztrák császár (1835–1848), ötö-
dik, magyar király (1830–1848)]  

Wir Ferdinand der Erste, von Gottes Gnaden
Kaiser von Österreich, König von Ungarn und Böh-
men, dieses Namens der Fünfte usw. usw. 

An die Völker Ungarns, Croatiens, Slavoni-
ens, Siebenbürgens und der Militärgränze. 

Es hat dem allmächtigen Gott gefallen... /
Ferdinand. Gegeben in Olmütz, am 6. November des
Jahres 1848, Unserer Regierung im Vierzehnten. –

S.l. s.n. – 2 p. = 1 fol.; 38 x 25,5 cm.

Sign.: MPGy 00246  

Tetszett a mindenható Istennek... tartalom a
magyar nyelvû kiadásnál, MPGy 00243.

33..6611..
1848. november 07. 

Ferdinánd [HABSBURG-LOTHARINGIAI
(1793–1875) elsõ, osztrák császár (1835–1848) ötödik,
magyar király (1830–1848)] 

An die Landbewohner der Laender Meiner
ungarischen Krone. 

Die frechen Umtriebe Ludwig KOSSUTH
und seiner Genossen... die Macht an sich gerissen ha-
ben...  Euer König versuchte alles...  Wer so handelt,
erfüllt seine Pflichten gegen König und Vaterland... /
Ferdinand. – Olmütz am 7. November 1848. –

S.l. s.n. – 1 fol.; 43 x 53 cm.   

Fondorlatos KOSSUTH Lajos és elvtársai
hatalmukba kerítették a szerencsétlen hazát! Az ural-
kodó kéri a földmûvelõ lakosokat, kerüljék el a pol-
gárháborút: a törvényt a királyi szó jelenti. – 

Sign: MPGy 00244

További német pld. MPGy 00249, magyar
nyelvû MPGy 00247, szlovák nyelvû MPGy 00252. 

Olmütz – Olomouc, Cseh Köztársaság 

33..6622..
1848. november 07. 

Ferdinánd [HABSBURG-LOTHARINGIAI

(1793–1875), elsõ, osztrák császár (1835–1848), ötö-
dik, magyar király (1830–1848)] 

An die Landbewohner der Laender Meiner
ungarischen Krone. 

Die frechen Umtriebe Ludwig KOSSUTH
und seiner Genossen... / Ferdinand. – Olmütz, am. 7.
November 1848. –

S.l. s.n. – 1 fol.; 42 x 51 cm.   

Sign.: MPGy 00249

Nyomdai  változat. További német pld. MPGy
00244, magyar MPGy 00247, szlovák MPGy 00252. 

33..6633..
1848. november 07. 

Ferdinánd [HABSBURG-LOTHARINGIAI
(1793–1875) elsõ, osztrák császár (1835–1848) ötödik,
magyar király (1830–1848)] 

Magyar koronám országainak földmívelõ la-
kosaihoz. 

KOSSUTH Lajos és pártütõ társai vakmerõ
kisérletei, mellyek által szerencsétlen hazátokban a
hatalmat bitorolták...  felségsértõk... Bizzatok király-
tokban...  Ki illy értelemben cselekszik, híven teljesíti
királyja és hazája iránti kötelességeit... / Ferdinánd s.k.
– Adtam Olmützban November 7-dik napján 1848. –

S.l. s.n. – 1 fol.; 38 x 50 cm   

Sign.: MPGy 00247

Tartalma a német nyelvû kiadásnál MPGy
00244. További német kiadás MPGy 00249, szlovák
nyelvû MPGy 00252. 

33..6644..
1848. december 02. 

[Ferenc József, HABSBURG-LOTHARIN-
GIAI (1830–1916), elsõ, osztrák császár (1848-tól),
magyar király (1848-tól, megkoronázva 1867)] 

Wir Franz Joseph der Erste, von Gottes
Gnaden Kaiser von Oesterreich, König von Ungarn... 

Nachdem es Unserem Allerdurchlauchtigsten
Herrn Oheim, Sr. Majestät Kaiser Ferdinand dem I...
dem Throne ... zu entsagen... / Franz Joseph m.p. –
Gegeben in Unserer königlichen Hauptstadt Olmütz,
den zweiten December im Jahre des heils Eintausend
Achthundert und Acht und Vierzig. –
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S.l. s.n. – 2 p. = 1 fol.; 38 x 26 cm.   

Ferenc József bejelentette pátensében, hogy V.
Ferdinánd lemondását követõen átveszi az uralmat. Ér-
vényesnek tekinti elõdje október 6.-i és 7.-i nyilatkozatait.
Elrendelte, hogy mindenki engedelmeskedjék a fõparancs-
nokká kinevezett WINDISCH-GRÄTZ tábornagynak.

Sign.: MPGy 00272

Az ACTA – 1998. Vol. 2. 109. p., 3.18. sz.
alatt felvett pátens – MPGy 00271 – német kiadása. 

Olmütz – Olomouc, Cseh Köztársaság

33..6655. 
[1848. december 07.] 

[Országgyûlés, Magyarország] 

112. szám[ú országgyûlési irat]  
Országgyûlési határozat. 
Az országba magány uton beküldözgetett

nyomtatványokból tudomására jutott az országgyûlés-
nek, mikint 1-sõ Ferdinánd ausztriai császár s Magyar-
országnak e néven 5-ik királya... trónusról lemond-
ván... merõben családi intézkedések tehát, Magyaror-
szág... királyi székére... semmi befolyást nem gyako-
rolhatnak... Melly határozatnak az ország minden ható-
ságaival s hadseregeivel közlése ezennel elrendeltet /
CSÁNY László, Fõ-kormány biztos. – 

[Szeged] Nyomatott SCHMID Ferencznél. – 
1 fol.; 51 x 31 cm   

Az országgyûlés 1848. december 7-én tárgyal-
ta meg Ferenc József trónralépésének körülményeit és
azt  Magyarországra joghatályosnak el nem ismerve a
HABSBURG-ház merõben családi intézkedésének
minõsítette. – 

Sign.: MPGy 00274

A parlament december 7-én utasította az 
OHB-t a határozat terjesztésére, így ezt tekintjük a megje-
lenés idõpontjának. Irod.: BEÉR – CSIZMADIA 325. p. 

33..6666..
1848.december 14. 

WINDISCH-GRÄTZ, Alfred Fürst zu
(1787–1862) 

Herczeg WINDISCHGRÄTZ Alfred... 

Proclamatioja Magyarország és Erdély föld-
mivelõ népéhez. 

Folyó esztendõ November 7-én kelt legfel-
sõbb Manifesztom által arról már biztositva lettetek,
hogy a robot és dézma megszüntetésérõl... alkotott...
törvények fen [sic!] fognak tartatni. / Herczeg WIN-
DISCHGRÄTZ s.k. császári királyi tábornagy. – Kelt
Schönbrunni fõhadi [sic!] szállásomon, December 14-
kén 1848. –

S.l. s.n. – 1 fol.; 40 x 25,5 cm.   

I. FERENC József nevében és megbízásából
közölte a  tábornok, hogy a dézsma és a robot eltörlése
érvényben marad! A szószékrõl a papok hirdessék,
egyébirányban pedig mindenki maradjon nyugton. A
lelkészek felett,  ha kihirdetni elmulasztják, rögtönítélõ
bíróság ítélkezik.  – 

Sign.: MPGy 00279

Körülvágatlan pld. – 
Német nyelvû kiad. MPGy  00280. 

33..6677..
1848. december 14. 

WINDISCH-GRÄTZ, [Alfred] Fürst zu
(1787–1862) 

Proklamation des Fürsten zu WINDISCH-
GRÄTZ ... an das Landvolk in Ungarn und Siebenbürgen. 

Mit dem Allerhöchsten Manifeste vom 7. No-
vember l. J. ist Euch bereits die Versicherung ertheilt
worden... / Fürst zu WINDISCHGRÄTZ m.p. k.k.
Feldmarschall. – Hauptquartier Schönbrunn am 14.
December 1848. –

S.l. s.n. – 1 fol.; 41 x 24 cm.   

Sign.: MPGy 00280

Tartalom a magyar nyelvû példánynál 
(MPGy 00279). 

Körülvágatlan pld. 

33..6688..
1848. december 29. 

WINDISCH-GRÄTZ, Alfred Fürst zu
(1787–1862) 

Magyarország népeihez. 
Nem elég, hogy KOSSUTH Lajos és pártütõ
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czinkosai Magyarországot roppant számu papirospénz-
zel elárasztották...  a honvédelmi bizottmány vala-
mennyi tagjait, és az... ugynevezett kormánybiztosokat
„törvényen kivülieknek és földönfutóknak nyilatkoz-
tatom”... A helységek elöljárói a csendnek fenntar-
tásáért életükkel kezeskednek. / Herczeg WINDISCH-
GRÄTZ Alfred, császári királyi tábornagy. – Kelt
Gyõri tábori fõhadiszállásomon, karácson hó 29-kén
1848. 

S.l. s.n. – 1 fol.; 38 x 48 cm.   

KOSSUTH Lajost és az Országos Honvédel-
mi Bizottmány tagjai állítólagos gyõzelmekkel ámítják
a népet, holott nem gyõztek sem Mosonnál, sem
Schwechatnál. Õket és a kormánybiztosokat törvényen
kívüliekké és földönfutókká nyilvánította WINDISCH-
GRÄTZ kiáltványa. – 

Sign.: MPGy 00290

Német nyelvû kiadását közöltük ACTA –
1998. Vol. 2. 110. p., 3.23. sz. alatt (MPGy 00291). 

33..6699..
1849. január 01. – 1849. január 08. 

A magyar néphez. 
A magyar nép könyebbségét, javát, és az or-

szág boldogságát kivivni törekvõ országgyülés Debre-
czenben van... Hidj hát magyar nép... támogasd kitel-
hetõ erõddel az országgyülést, és akkor az ellened tá-
madott németek... a Tisza partján hagyandják
bizonyosan fogaikat. – 

Debrecen, Nyom. Debreczen város könyv-
nyomdájában – 

[1849]. – 1 fol.; 37 x 23 cm.   

Nem kell csüggedni azért, mert az országgyû-
lés a hadihelyzet alakulása miatt Pestrõl Debrecenbe
költözött. – 

Sign.: MPGy 00118

Feltételezett megjelenési ideje 1849. 01.
01–08. – Az országgyûlés 1848. 12. 31-én határozta el,
hogy Debrecenbe települ, az OHB január 1-én költö-
zött, a képviselõház elsõ ülése Debrecenben 1849. 01.
08. Valószínûleg hivatalos országggyûlési kiadvány. 

33..7700..
1849. január 28. 

[Hadügyminiszter, Magyarország] 
121. és 126.G./1849. [szám] 

Hadi rögtön itélõ törvényszék hirdetés! 
A haza szolgálatának érdeke úgy követelvén,

hogy a debreczeni hadmegye kebelében, valamint min-
denhol... hadi rögtönitélõbíróság legyen kihirdetendõ...
I. 1–7. [pont]... II. 1–5. [pont]... III–V. [pont] /
Hadügyminister MÉSZÁROS Lázár. – Kelt Debre-
czenben januar hó 28-án 1849. – 

[Kassa] Kassán nyomt. WERFER Károly. – 2
p.= 1 fol.; 41 x 23 cm.   

Rendelet katonai rögtönítélõ bíróságok felál-
lításáról az egész ország területén. – 

Sign.: MPGy 00140

Három oldalán körülvágatlan pld.  

33..7711..
1849. március 04. 

[Ausztriai Császárság] 

Reichsverfassung für das Kaiserthum Oeste-
rreich. 

I. Abschnitt. Von dem Reiche... XVI. Absch-
nitt. Allgemeine Bestimmungen. / Franz Joseph;
SCHWARZENBERG; STADION stb. – So gegeben in
Unserer königlichen Hauptstadt Olmütz den vierten
März im Jahre des Heils Eintausend Acht Hundert und
Vierzig, Unserer Reiche im Ersten. – 

S.l.  Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei. –
10 számozott oldal = 5 fol.; 45 x 28,5 cm.   

Az osztrák birodalmi (ún. olmützi) alkotmány,
amely már elsõ fejezetében a birodalom részévé nyil-
vánította  Magyarországot, Horvátországot és Erdélyt,
beleértve valamennyi megyét, országrészt, amelynek
korábban külön státusa volt (pl. Belsõ-Szolnok, Kõvár
vidéke stb.) a Pragmatica Sanctio és a HABSBURG-
házi (házi)törvények alapján kimondva, hogy egyetlen
uralkodó van: a császár és egyetlen birodalom: az egy
és oszthatatlan ausztriai császárság. 

További aláírók: KRAUS, BACH, CORDON,
BRUCK, THINNFELD, KULMER.

Sign.: MPGy 00311

Ollmütz, Olmütz – Olomouc, Cseh Köztársaság

33..7722..
1849. március 06. 
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[Minisztertanács, Ausztriai Császárság] 

Seine Majestät haben geruht am heutigen Tage
den Völkern Oesterreichs eine Verfassung zu verlei-
hen... Seine Majestät  unser allergnädigster Keiser Sei-
nen Völkern zu gewähren geruht hat. / Der Minister-
rath: SCHWARZENBERG, STADION stb. – Ollmütz
den 6. März 1849. S.l. Aus der k. k. Hof- und Staats-
druckerei. – 1 fol.; 44 x 56,5 cm. –  

A miniszterek rendeletben hozták az egysé-
gesített  birodalom népeinek – köztük a magyaroknak –
tudomására a valamennyi társországra, országra és tar-
tományra egyaránt érvényes egységes birodalmi alkot-
mány kiadását. 

További aláírók: KRAUß, BACH, CORDON,
BRUCK, THINNFELD, KULMER.

Sign.: MPGy 00313

A  hivatkozott alkotmány MPGy 00311

33..7733..
1849. május 00. 

Háború alkalmával mondandó könyörgés.
Könyörgés. 
Isten, népek hatalmas istene! Hozzád emeltük

szavunkat, midõn az áruló fejedelmi ház elõször küldé
be országunk földére pusztitó seregeit... már ujabb el-
lenség, a muszka, fenyeget bennünket... Hallgass meg
atyánk, mindenható szent istenünk... Ámen. – Buda-
Pest, 1849. –

[Pest] Nyomatott és kapható BUCSÁNSZKY
Alajosnál. – 

4 p. = 2 fol.; 18,5 x 24 cm.   

Feltételezett megjelenési ideje 1849. 05. 09
után: „újabb ellenség, a muszka, fenyeget bennünket”.
Szentpétervárott Miklós cár 1849. 05. 09. kiáltványban
jelentette be, hogy segítséget nyújt a “a fegyveres
lázadás” elfojtásához. – 

Címlapmetszet: fent középütt kiterjesztett
kézzel, angyalok seregében az Úr, kétoldalt arabeszk-
kel díszített oszlopok elõtt Mihály és Gábriel arkangya-
lok damaszt tunikában, alul kereszt és lándzsa koszorú-
val, RI betûkkel, három dobókockával és a Péterre
utaló kakassal, középütt Krisztus a kereszten. 

Metszõ neve M...o... legalul, nem olvasható ki. 

Sign.: MPGy 00114

(A családnevek majuszkulás kiemelését, beleért-
ve az idézeteket, kötetszerkesztési szempontok
indokolják. SSzzeerrkk.. mmeeggjj..)

TTiippããrriittuurrii mmiiccii ddiinn 11884488––11884499
ddiinn TTrraannssiillvvaanniiaa ººii ddiinn PPããrrþþii
((ÞÞaarraa UUnngguurreeaassccãã)) IIIIII
(Despre publicare)

Catalogul continuã cele publicate în vo-
lumele ACTA – 1997/II (p. 113–121)  ºi  ACTA
– 1998/II (p. 101–118), completând de aceastã
datã lista referitoare la documentele din Biblio-
teca Parlamentarã din Budapesta, Colecþia Parla-
mentarã Maghiarã, publicatã în ACTA – 1998/II
(3.1–48).

SSmmaallll PPrriinnttiinnggss RReeffeerrrriinngg 
ttoo tthhee EEvveennttss ooff 11884488––11884499 iinn
TTrraannssyyllvvaanniiaa aanndd PPaarrttiiuumm IIIIII..
(About the publication)

The paper is a continuation of the cata-
logue published in the ACTA –1997 and the
ACTA – 1998. The present publication, starting
with 3.49, is a completion to the contents to be
found in the Library of the Hungarian Parlia-
ment.
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68 1. ábra BEM nagyváradi kiáltványának magyar szövege (a kéthasábos falragasz magyar hasábja):
ÖNB, 36 x 44 cm, UNG. 1848/10/3b, az a–b-bõl


