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E L O S Z O.

Czelom exen munkámmal az: hogy a'honi bányá-
szatot, a' köz nemzeti-szorgalom ezen nevezetes ré-
szét, azokkal is megismertessem } kik azt eddigelé
maga valóságában nem ismerték. Mivel pedig egy-
szersmind azon remény is biztatott, hogy ismertető
szavaim,-—kivált most, mi dón a' bányászati ipar gya-
rapodását e' hassa több részeiben örömmel látjuk, 's
ország-gyűléseinken a' bányászati dolgok létegesí-
íése is alkalmasint szőnyegre kerülendj — minden be-
nyomás nélkül elhangzani nem fognak; némelly ten-
nivalók iránt, mik e' tárgy körül akár a' törvényho-
zásban , akár azon fciviil szükségeseknek mutatkoz-
nak, figyelmet ébreszteni rokon czélul tüxém ki.

E' kettős czéloni elérésére a' lioni bányászatot
nemzeti gazdasági köz- és magán-jogi vizsgálat alá
venni, múlhatatlannak, — 's azon elveket és szem-
pontokat, mellyekből kiindultam helyenként elörebo-
csátni, szükségesnek véltem.

Elválasztani ugyan a' nemzeti-gasüdasági ismer-
tetést a1 köz- és magán-jogitdl, 's mindkettőt külön
kötetekben adom; ott mindazonáltal, hol ama három
tekintetek egymásba folytak, a' felvett tárgyakat min-
den oldalulag felvilágosítni cl nem mulattam.
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A' köz- és magán-jogi ismertetésnek eleibe* te-
vém a' neinzeli-gaüdasúgit; mert előbb a' bányászat
neraxcti érdekeit, a' közjóra való befolyásúban kíván-
tam előtiintetni, 's legyőzni azon véleményt, mintha
a' bányászat csak kincstári-gazdaság tekintetében pár-
toJtatnék a' kincstári igazgatás által; hogy így a*
második kötetben megjelenendő köz és magán-jogi
ismerteié^ annál könnyebben sikert érhessen.

Azokban, miket nemzeti-gazdasági előfigyclmcz-
íetés gyanánt helyenként besüöttem, kevés eltérései
gróf Soilent*) követéin, — a' bányászat nemzeti-gaz-
dasági hasznainak fejtegelési módjában pedig némi
rés/.ben UeliusE ***} és Weissenbachot. #»*) ^tatis-
tikai ismertetésem — magát a',bányászatot illetőleg,
— melly hogy kivánatom szerint minél bővebb nem
leliotctt eléggé fájlalom, — részint hivatalos utón nyert
adatokon, részint tula jdon jegyzeteimen alapul; 's aa
előbbiekért a' n. méltóságú királyi hazai kincstárta-
nácsnak ezennel hálás köszönetemet nyilvánítom!—.
Más egyéb adataim ide 's tova elszórva, hol a' leg-
közelebbi kutí'orrást meg nem neveztem, jelesb uta-
zási, földreirási, 's történeti munkákból mcritvék.

Tévedéseim útbaigazítását^ 's helytelen nó/e-
teim megcjíáfolúsát — akár a' közönség elölt, akár
magán levele/és útján — igen nagy örömmel venném;
mert nyilván megvallom, hogy sok igen érdekes tár-
gyakban , cnmag.iim is e1 munkáin kidolgozása alatt
szerezhettem bővebb ismeretet, 's azokban, mikkel

") Die Nat iona l Oekúnoraic. v. Julius Grafen v. Soden. Wien IR1.5.
Bei. Bauer.

**) A n l e i t u n g VM der Bergbautuust, nrhs l . cinw Äbliafadluug über
die Gruni isäUe dei- Bergwerks B H u n i i n c r i L l Wissenschaft, v.
Clu1. Fr. Dolina, Wien I f j l . ' i . S l f l i i l s Dfiicki. ' i 'ci.

***) Snclisfns Béi'gBáU, n a l . i o i i í i l n c k o i i o i n i s ü l i betrachtet v. Wuis-
l i . Freyattrg. Boi Craz und Gnvlacli . |S:i l>.
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ismertetve ismerkedtem meg, könnyen tévedhettem.
Kik véleményemben egy, vagy más részben nem osa-
toznának, — legyenek szándékom tisztaságáról meg-
győződve! — Ezt kérni, remélni és óhajtani, annál
inkább feljogosítva érzem magam ? minél őszintébben
kerestem 's követtem mindenütt aas egyenes utat, sért-
hetetlen kötelességemnek tartván: meggyőződésemet
mellékes tekinteteknek fel nem áldozni. Ha ismerte-
tésem a' fennforgó tárgyak bővebb 's helyesebb fel-
világosítására alkalmat adna, nem csekély fáradozá-
som teljesen jutalmazva lenne. — Csakugyan szem
elől el nem téveszteni kérem: hogy a' honi bányá-
szat sajátságait, 's hazám körülményeit magam is
mindenütt szem elült tartam. Iram Zalathnan Decem-
berben 1839.

Fő-felosztás:

I. KÖTET. ELSŐ RÉSZ: nemzeti-gazdasági ismertetés.
II. KÖTET. MÁSODIK, HARMADIK RÉSZ: köz- és

.magán-jogi ismertetés.
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A Z E R D É L Y I

B Á N Y Á S Z A T
köz- és

magán-jogi

Ismertetésének
t KÖTETJE

ELSŐ RÉSZE.
Nemzeti-gazdasági ismertetés,

magába foglalván:
A' bányászat befolyását a' köss jóllétre, tárgy szerint

beszött nemzeti-gazdasági clőfigyelmeztetések-
kcl, 's szükséges felvilágosításokkal a' honi bá-

nyászatról.
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Bevezetés.
Az l-ső kötethez^ első részhez.

A' honi bányászat nemzeti-gazdasági ismerte-
tése , tulajdonképen semmi egyéb, mint azon béfulyés
kitüntetése, mellyel a' honi szorgalom ezen neveze-
tes része a' köz nemzeti jóllétre gyakorol. Mindenek
elölt tehát a' nemzeti jóllét alapvonásait tartottam
felfejtendoknek. JS mivel azon befolyás a' közjollét-
re nemsseti-gazdaságilag csak ügy tűnhet ki, ha előbb
azokra, mik tulajdonképen a' nemzeti-gazdaság kö-
rében tudnivalók legalább főbb vonásaiban figyelme-
sek íeszünk; ez okból szükségesnek véltem a' nem-
ződ jóllét alapvonásainak előadása után, nemzeti-gaz-
dasági figyelmeztetés gyanánt, — a' nemzeti vagyon
— szorgalom — 's tehetőség alapvonásait előhozni,
's azután azon főbb szempontokat kijelelni, mellyek-
btil valamelly szorgalom-osztály nem/eti-gazdasági
fontosságátiak megítélésében kiindulni szoktunk. Eze-
ket természetesen követi a' bányászat nemzeti-gaü-
dasági bélyegzettnek kiemelése, mellyből annak a'
nemzeti-jóllétre való befolyása önként kitűnik. A«t
hiszem, hogy ezek által azon s/akadozottság, melly
e/en első rész szakaszok szerinti felosztásaiban el-
ső tekintetre leltetsühelnék, önként eleiiyészend.
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i fóllet, anyagi 's szellemi erő,
külön *s

Anyagi 's szelléiöi erő kifejlcse , egyes polgárok
's égés« nemietek jóllétének , boldogságának nélkü-
lözhetetlen feltétele. A" jóllét 's boldogság észképe
ti. a' szabadságéval, és függetlenségével olvad össze.
Vagyoni tehetőség, előítéletektől megtisztult ész, jóért,
nemesért hevesen buzgó szív, 's műveltség magas riyug-
pontján bizonyos határok közé simuló lélek, meilye-
ket az illede'Iem 's jogosság szab ki, tessíik az em-
bert mint polgári szabaddá, függetíonné. E' tulaj-
donságok pedig nem egyebek , mint ama két érőnek
természetes okozaljai ; honnan természetesen foly ,
hogy szabadságot 's függetlenséget csali anyagi 's
szellemi erő okozhat. Hogy szabaifság '.s' független-
ség alatt nenr a' zabolátlahság 's törvenyenkiviiliség
állapotját értem, gondolom senki sem hozza kétség-
be , midőn az emberről , mint polgárról szolok. E'
süokfcal éa azon polgári állást akartam kifejezni,
mellyen törvényszerű igazgatás alatt — legyen lieve
's alakja bár minő — törvény, erkölcsiség, illedelem,
's jogtísség korlátai köíSt ? aa öukényuek «liaí szin-
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tén a' lelki "s testi ssjorultsagnak bilincséitől lehető-«
sógig rncntck vagyunk. Ezt ax igazgatás nevétől ä

alakjától, fiigrrÖvé nem lehet tenni, mert köztársa-
sági igazgatás monarchiákban is létezhet; #) tudjuk
ellenben a' világ történeteiből, hogy ügy nevezett
köztársaságokban szabadság kűlszíne alatt sokszor
legveszedelmesebb zsarnokság uralkodott. ##)

A' nemzetek egymáshojii viszonyaiban is, va->
gyonosság, erkölcsi szelídűlés, közérteimess ég 's tör-
fényszeríí igazgatás teszik a' szabadság 's függet-
lenség alapját. Asíokban központosul a' nemzetek
anyagi 's szellemi ereje. 'S valamint a' vagyontalan
's pallérozatlan néposzlály — a' tulajdonképen ügy
nevezett nép — tehetősbek 's felvilágosultak felső-
»égé alatt legszabadabb alkoíniányu országokban is
bizonyos függésben lenni kenteién, anyagi 's széllé-*
mi erő gyarapodása pedig az önkény minden nyo-
másai alatt is önmagát megszabadító eszméletet 's
előrehaladást ébreszt; szinte ügy, vagyontalan '9
kos: ér t elméssé g nélkül szűkölködő nemzetek hatal-
masb szomszédok önkényétől függnek, midőn ellen-
ben az anyagi 's szellemi erő hatása önként szét-
szaggatja SLX alárendeltség bilincseit, 's a' nemze-
tek közjogainak tiszteletben tartását legbiztosabb an
megalapítja.

Embert test és lélek tesz, mint polgárt 's nem-"
stetet az anyagi Js szellemi erő szép együtthatása»
Ezek egymás nélkül teljes jólíetre, boldogságra —

J Kösitársasági igazgatós a' szó igaz crtelmcben az, mellyne-k
jrdnyzatja a' közjóiét — rcspuWica — clftmoattítása, melly
a monavchikai foi-mtikkiil ler'szelibcn eiryeztűthetíi. (Sódén
N.it. OekoiiomiB IV. &. §. 433. 453 j

**J Goi'úff, romai, veleuczei, s. t. más köztársaságok. MuH SMz
l a' franwia 's a' t.

l _ a _
meilílyibe az e' földön elérhető is — hóm
's egyik, mog nem fojlott szabad hatásában mindig
okozatja a' másiknak* ellenben egyiknek liijánya a*
ínúsik emelkedését akadályozza.

í.
Eftelml kifejlődés 's pallérozottság nélkül, va-

íJdi félsxegség egyes palgárok vagyoni fclsősége,
's többire vak szerencse okozatja, habár némelly-
kor'csak távulról is. Kép/éljünk gazdagot, illy ér*
telmí kifejlődés, illy pallérozottság hijányával. Kép-
zeljük elliittségét, rievetsége^ feszengéseit, tervei-
nek tarkaságát, vállalatjainak ki.ss/,erü,ségét, döly-
fét 's tekintetvágyát, - - egy , a' maga vagyonával
okoson 's kényelmesen élő művelt értelmű gaüdag-
gal egyenes ellentételben , 's olly nevetséges torü-
líépet fogunk látni, melly idő 's körülmények sze-
rint a' vizsgálat komoly pillanatjaiban a' legtanusá-
gosb lecxkéket adándja. Hányszor nem látunk ma-
gas polczon állókat fény }s hatalom igéxo gőzfelle-
gébcn —^lalsóbbak értelmi felsűségeálíalmozgattatni.—
Ilty idegen fiírinyel ragyogók liely/ete , a' sísív 's
ésü önmagavali süámvctésének bizodalmas óráiban,
szintúgy nyomasztó mint s/égycnítő. 'S mi lehet It'ljcs
jóllétünk 's boldogságunk nagyobb akadályára, ta-
lajdon csekélységünk megszégyenítő érzeténél ? —
Az anyagi felsó'ségtől önmagára soha sem távozik
a' még inkább cpesztő szellemi alárendeltség.

így a5 nemzőtök közt. Amerika ősnemzeteit ezer-
féle termesztési anyagok özönében — 's aü európai
kereskedést olly magasra szökkontő nemes erezek
dús birtokában — a' felfedezések első korszakán,
eredeti szabadságuk minden jogaiból kivetkezve,
idegen hatalmak önkénye alá es'ui; de majd a3



sebess léptekkel baladó, következéseibe» is nagysze-
rű felvilágosodás védelme alatt, &x előbbi szolga^
ság földén, legszabadabb intézetek létrehozását, 's
önállásu független státusok alakulását látjuk. #)

Szellemi kifejlődés anyagi erő nélkül, szintolly
félszegséget mutat magára ax egyénre, 's annak má-
sokliozi viszonyaira nézve. Hészvét 's megosztás ál-
tal minden örömünk, minden boldogságunk ntagas-
bill, valamint búnk 's szenvedésünk szelídül. Ki az,
ki vaíamelly szépet 's jót érezve , azt meghittjeivel
közölni nem kívánná!—'így van ess, kivált olly tár-
gyakban, mellyekbea lelkünk a' mindennapinál ma-
gasban csapóiig, 's valamint felesleget viszonyosság
nélkül képzelni nem is lehet, ügy lelld-tehetségünk,
*s minden szellemi felsőségünk, csak ott mutatkozik
líiaga valódi íénnyében, hol azt a' másokra-hatás,
a' közre-terjedés tükrözi vissza. Minden illy nemű
elsőségeink, csak igy, 's nem másként lehetnek min-
magunkra nézve is boldogítok. A' iná$okra-haíás? a'
közre-terjedés pedig szabad gyakorlati 's független
eröfejtési kört kivan, a' m-it csakugyan anyagi erő
ápolása nélkül bajosan képzelhetni, I)e legyen szel-
lemi felsőségünk hatása,, terjedése kölcsönözött ide-
gen erő hozzájárulásával — melly már magában bi-
zonyos függést, bizonyos szorultságot árul el — bár-
miliy termékeny; jóllétünk 's boldogságunk állandóul
csak ngy Jesss! biztosítva, ha az élet gondjaitol fel-
mentve j a' kényelem ápoló karjai közt, nyugottaii
7s szabadon futhatjuk szellemi tőrekedéseink kitű-
zött magas pályáját, mi megint anyagi erő nélkül el
nem érhető. Vannak kivételek itt is, mint minden-
feen. Egyéni tulajdonságaink, életbölcseségünk rend-

*) íszaki 's deli Amerika', Brazilk, 's a' t.
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szere, nevelés , íelkölet, véralkat, szokás, azok az
adatok mellyek szerint jóllétünk boldogságunk útai
ezerfelé ágosmak, 's ezerféleként különböznek egy-
jnásíól. Be mégis kivétel nélkül igaznak marad:
hogy minden embernek vannak vágyai, czéljai, mely-
lyeknek betöltése 's elérése, anyagi erő, kisebb aa-
gyobb vagyoni tehetőség nélkül képzelhetctlen. És
igy igaa az is, Isogy az embernek csupán magába-
^árt szellemi felsősége teljes jóllétet, boldogságot
nem alapíthat. A' ki a' világi jók legnagyobb meg-
vetését színleli; sokszor íegaprólékosabb tárgyakban
kiállhatatianságig válogatós, kérlelketetlen, 'shané-
inelly cynnicus belsejébe tekintlietnéak, a' külső ron-
gyok alatt aranyhegyek utáni sovárgást lelnénk.

A} világ történelei a' nemzetek álíapotjára néz-
ve is az érintett követkeateíésre visznek. Lykurgus
megszorította ugyan a' vagyonosodást, de más felöl
köznevelési readsacre által szünetlen erogyakorlás
fövényén, erős rettenthetetlen polgárokat adott Spár-
tának, 's ebben alapította meg a?4 anyagi erőt, hogy
a' nemzet maga is •— mint egyes tagjai — testben,
lélekben erős, rettenthetetlen legyen, melíy nélkül —
a' nemzeti szorgalom hanyagságában — hazája di-
csősége olly magas polczra bajosan emelkedett vol-
na. De épen a'-gör&g státusok adták példáját an-
nak is, hogy a' szellemi erő emelkedése önmagára
soha sem elég^ a' nemzetek szabadságát, független-
ségét anyagi erő nélkül fenntartani. A' tudomány 's
művészet ezen remek földét — irányzat) egyesség
híjjában, ineily nélkül szövetséges rendszerű státu-
sokban nz anyagi erő keveset ér — több századok

zsoldos tartománya válíuKlaM-a a' ró-?
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mai nagyság egyesült hatalma, #_) Tekintsünk körül
férjfiasodó" századunk óriás jelenetein, 's a' politikát
világ játékszínén, inclly előttünk jelenleg tárva v a i i j
's Játni fogjuk j miként a5 nemzetek nagy családjá-
ban, anyagi erő nélkül tartd§ alapra semmi sem jutT

hat. Ott, hol ez hiján/ik, legidvesb vállalatok füst-
he mennek , ?s mipden egyéb mutogatások hiú lég-?
csapkodássá válnak.

H,

Hogy az anyagi és szellemi erők szabad hatá-
sukban egymást emelik, 's egyiknek hijja a' másikat
afcadályozea, egyeg polgárok 's egésK nemzetek közt
is, a' történetek 's mindennapi tapasztalásaink ta^.
nítják.

Kínpk vagyoni állapotja, szorgalom 's jobb sze-
rencse által középszerűnél magasbra emelkedett, az,
már természeti ösztönénél fogva is bizonyos mások-
felettiséget kezd magában érezni? meily a' szenved-
heíetlen pörgődtől a' tehetőség szerény önérzetéig
különböző alakokban mutatkoxhatik. Ez az önérzet
szerzi a' vagyontcrjesztési vágyat, mellynek többire
rokon czélzása szokolt lenni a' család-alapítás. Kép-
zeljünk valakit i l ly emelkedési útban, jóaan termé-
szeti és/tehetséggel, de műveltség 's vagyuni felső-
sége teljes élvezetére uiegkivántató pallérozottság
nélkül, 's igen természetesnek talátandjuk, hogy a'
szerencse minden kedvezései kőüt is; lesznek-e va-
lakinek olly piílanatjai, mellyekben önállapotját ina-
sokéval — kik tán csekélyebb vagyoni —, de magasb

*) U;íy.T> <"'• t/ i i^dnt töM)ok lözí, a' hvir .cnnnsnkk. í i l is, a'
cendsíBn(beni mcgr nem ofryczós inj.-at. (I. C'orn. Taci tus A u v i -
coléit í. 12.
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értelmi Js műveUségí felsőség által jóllét 's boldog-
póg több örömeiben részesülnek — összehasonlítva,
szellemi erőtlensége üsibbassüttí érzetét azon édes
reménnyel fogja vigasztalni, hogy egykor maradé-
kaira jóllét 's boldogság hasonló teljessége háro-
jnolhat. Gondos nevelést adat gyermekeinek, 's ez
által megveti alapját egy boldogabb, szerencsésebb
sarjadéknak. Imé a' fokonkénti haladás anyagi erő
teljességéből szellemi fejlődésre!—Nem mindennapi
tapasztalás bizonyítja-e ezt? nem foly-e ez az em-
J>crnek, mint tökélyesbedésre alkotott valóságnak ma-
gas elrcndeltetéséből, tulajdon emberi természetéből
önkéntesen ? — 's nem létez-e szintilly haladási
mozgás szellemi erő teljességéből anyagi gyarapo-
dás felé ? —

Kövessük az időnek roppant nyomokkal gazdag
haladását a' világ történeteiben , 's azon csalhatat-
lan következtetést fogjuk hnzni, hogy az ipar *s
szorgalom növekedésével egyarányban gyarapodó
anyagi erő, mindig főbéfolyással volt a' tudomá-
nyok 's művészet virágzására, mellyeknek szelíd ha-
tása a' nemzeti nagyság 's dicsőség megalapításá-
jrftj 's az erkölcsik szelídűlésérc mindenkor legtöb-
bet tett; 's hogy viszont az erkölcsök ssseKdülése,
pallérozottság, 's művelődés clöhaladása , azs anya-
gi crö kifejtésére mindig elhatározó sikerrel mun-
káltak. Ugyan ezea igazságokra vezetnek a' jelen-
kor változásai, midőn néuielly nemzeteket erkölcsi
eröfejlés által függetlenekké válni, másoknak erköl-
csi felsőségét az anyagi erő teljességéből csírázni
szemléljük.

Mennyibe akadályozza ezen erők egyikének híjjá,
a' másikjCmfílkedését, «okkal szembetűnőbb, mintsem

kivántatuck.
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látunk nagyraíerrnett észtehetséget anyagi erő nél-
kül örökös középszerűség körében sinleni, 's milly
temérdek ajson anyagi erők tömege , mellyck erköl-
csi erőhatás nélkül szerteszét elfecséreltetnck? —-így
a' nemzetek közt egyiknél a- közértelmesség lebilin-
cselt állapotja akadályozza az anyagi erő kifejlését,
másiknál az; ipar 's szorgalom élénkségének aka-^
dályai tartják féken a? szellemi erőt.

Az anyagi és szellemi erők kifejleszt előmoz-r
djtni, egymásra hatását felébreszteni, 's mindazon
akadályokat, njellyek e' hatásnak 's ama kifejléisnek
útjába állanak elhárultam, a' törvényszerzés legma-
gasb feladásai közé tartozik. Mert ott, hol az anya-
gi és szellemi erők gyarapodásának a' törvény 's
alkotmány szabad títat nem nyit, legoriásibbnak teU?

vállalataink is hiú merényekké aljasulnak.

Hogy már azon befolyás, mellyel Erdély bányár
szati szorgalma, a' nemzet anyagi erejének gyára-;
pítása által, jelen szorgalmi állapotunkban, a' kőx^
jóllét előmozdításához járul, nen?zetirgazdaságilag
maga valóságos részleteiben kitünjék ; okvetetlen fel
kell fejteni a' honirbányászaí nenmeti-gazdasági bé-
lyegzetét. Mielőtt azonban azt tehetném, szükséges-
nek tartom a' vagyon, szorgalom, 3s tehetőség nera-
seti-g&zdasÁgi ismertetését, 's azon szempontok ki-
emelését előrebocsátni, mellyekből különféle szór-?
galmi osztályok kisebb nagyobb nemsseli-gaadasógi
fontosságának megítélésében kiindulni szobiunk. T—

Sfemzeíi va§ryQia — szorg-alosn —

Nemzet egyes polgárok összeségét teszi a1 tár-r
sasági szövetkezésben, 's ezen össaeségi szövetke-
zés erőműve maga a' státus. Ennek fennállására meg-
fcivántatü jövedelmek, 's azoknak forrásai —mennyibe

a1 nemzet egyes tagjainak birtokában nincse-
nek' — 3 adöj vám, tizedek, státus uradalmak 's te' f.
teszik a' státus^vagj^ont, nielly tehát a' fejedelem 's
udvara fenntartására szánt jövedelmeket 's birtokokat
is pagában foglalja. A' nemzeti vagyon, aaon vagyo-
nok összcségéből áll, roellyek a' nemzet egyes tag-
jainak birtokában vannak. Ide tp-toxnak a' fejedel-
mek saját nemzetségi birtokai is, A' stáfns-vagyon-
nak eredeti forrása a' nemzeti vagyon ^ 's a' státus-
vagyonnali gazdálkodás rendszerének, a' tulajdonké-
pen iigy neveseit státus-gazdaságnak *) a'nernzeti-
gaKdaság Idvánatjaival össaeillésben kell lenni.

Minden vagyonnak elrendeltetése az élvezés. Ezt
minél inkább előmozdítni, az által a' nemzet egyes
tagjainak minél nagyobb anyagi jóllétet eszközölni ,
's ezen főczélnak elérésére a' nemzet vagyonbeli te-
hetöségét, — a' termesztés és kereskedés erőfejlésé-
nek, az ipar 's szorgalomnak előmozdítása által, — le-
hető legmagasb fokra juttatni, nem egyébj-mint a' nein-

*) Staats-Finanz-Wiríhachal't, (Sodcu IV. B. §. US. 449. 450.)
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zeti-gassdasäg kivánatjainak égésű össsseségc; mely-r
lyekbol közvetetten vagy közvetőleg a' nemzet szellemi
erejének gyarapodása is múlhatatlanul következik.

És így nemzeti-gazdasági tekintetben vagyon-»
pák csak azt lehet nevezni., a' mi éldeletre 's hasz-r
nálatra fordítható, a' nemzet egyes tagjainak saját
birtokában van, }s viszont mások birtokába szállítható,
Annálfogva a' vagyonnak mint nemzeti-gazdaság tár-?
gyaaak három bélyegvonásai vannak: éldelhetés, bír-?
toki sajátság, 's általcserélhctés. Az anyag magára,
lia éldeletre 's használatra nem fordítható, nem va*
Jóságos vagyon. Közhasználatú tárgyak, lia birtokba
nem szoríthatok , ál tál cserélhető k sem lehetnek, és
igy csak annyiba érdemlik a' vagyon nevezetét, a'
mennyibe használatra fordíthatók. Mellyhess képest aj;
eddigiekből folyni látsgikj hogy a' b i r t o ki j o g o k
s é r t h e t e t l e n s é g e , melly az éjvezet 's által^
cserélés szabadságát foglalja inagában, 's a z o k n a k
a' nemzet egyes tagjai közt —^ mennyibe ez a* föld-
birtok 's szorgalmi vállalatok igen nagy eldarabolósa
nélkül történhető — m i n é l n a g y o b b m e g o s z-<
Iá s a, a' nemzeti-vágyon gyarapodásának — egyéb-
iránt kedve/ö körülmények közt legfőbb feltételei.

Éldelhetés, haszüáíhatás ? magokban foglalják a'
becs képzetét általánoson, niclly az éldeleti 's hasz-
nálati tárgyaknak, tehát a* vagyonnak, szükséges —.
hasznos — vagy elkerülhető volta szerint, mellyck
megint ezer helybeli, 's egyéni körülményektől függ-
nek, — ezerféleként változik; és ezek határozzák
meg a* becsmérték különböző fokozatait. A' becs és
általcserélcs képzetében, mar benn van az ár meg-,
fogása, melly nem egyéb, mint a' vagyon, becsének
álíalc.serélhctési jelentősége. E' jelentőség, valámelly
bccsraértéki 'fokozathoz kötve, ár becsnek nevealelv
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hető. A' vagyonnak t. i. hogy birtokból birtokba száll-
jon, bizonyos pótszer által ingóithatová 's általcse-
réílieíővé kell tétetni. Ezen ingóiüiíitásra 's általcse-
réllietésrc csak olly anyagot lehet használni ; melly
maga is vagyon, melly a' használat álíal minél ke-
vésbé változikj könnyen részekre osztható s 's vala-
mint ritkasága által legkisebb részeiben is—más va-
gyonokhoz képesti becstulajdonára nézve —• saját je-
lentőséggel bir, e'jelentőségében mindazonáltal any-
nyit nem nyom , hogy legkisebb részei — ínig ki-
csinségük miatt a' használhatást ki nem zárják —
más nemű vagyonok legkisebb éldeleti rés/eível a'
becsmérték fokozatja szerint aránylatba ne jöhetnének.
Az illy tulajdonságokkal bíró anyag, 's tulajdonké-
pen annak legkisebb használati részei közönséges ki-
egyeplító'knek neveltetnek, 's azoknak bizonyos meny-
nyisége lehet olly valami, a' mi csak képzeletben lé-
tez, p, o. az angol sterling. E' valami, 's ama kö-
zönséges kiegyenlítő közt csalhatatlan különbség lé-
tez, noha mindkettő ugyanazon anyagból állhat,'p. o.
a' néniét íorint, 's tallér, mellyek a' krajczárnak., mint
közönséges kiegyenlítőnek fj jzonyos mennyiségeit fog-
lalják magokban, 's mint ollyanok csakugyan létez-
nek is. Mind a' kettőnek bizonyos jelentőséggel kell
bírni, ex a' jelentőség a' pénz-keleti bélyeg. Termé-
szetes tehát, hogy itt a' pénzről van szó. Ezen ne-
vezetben én mind a' kiegyenlítőket, mind pedig a/ok-
nak bizonyos mennyiségeit összefoglalom, 's ax e-Iőb-
bieket ott^ hol mcgkülünböztetőleg kell szólani, sa-
ját nevezetjökkel fogóin említeni, 's ez; már magá-
ban fogja jelenteni, hogy azon megkülönböztetésben
a' péna nevezetje alatt a' kiegyenlítők kisebb na-
gyobb mennyiségeit kelljen érteni. A' pénzkeleti bé-
lyegzőinek az anyag tisztaságán, 's kiizkcrcskcdési
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bcesmcrtéken kell alapulni, ezt a' pénssverctésben ,
melly logCKclszcrübbcn a7 státus-liatalom állal ü/et-*
íeüieíik, *') a' nemzeti-gazdaság sürgclöleg megkí-
vánja. Pénzanyagnak közönségesen arany, ernst és
réz hasünáltatik, 's kiegyenlítőknek o' kct utóbbi.

A' vagyonnak éldeleire 's használatra alkalma-?
zása tünteti elő a' termesztő szorgalmat, annak két
főbb ágaival az eredeti és műtermesztéssel. AK ál*
talcserélés pedig maga a' kereskedés. 'S e' kettőt,
a' termesztést és kereskedést, mint a' nemzeti szór-»
galom fő osztály-részeit, a' pénx kapcsolja össze.

Eredeti termesztés alatt ert jük a' természetlől mint
első kéztől vett anyagok feldolgozását; az a/,: cldoletre,
vagy további -fcldolgossásra alkalmazását. A' műter-
mc.sztés, vagy műsssorgalom pedig nem e^yébj mint az
ereíleü termesztésből kikerült tárgyaknak további fel-
dolgozása, éldeletre és használatra. Bajos egyéb^
fcént, a' termesiztés e' két ágai közt tiszta elválasztó
határt vonni; minden különbség bélyege sziníe csak
a! mondottakban áll. Az, hogy az eredeti termesz-
tés helyhez kötött, ég, víz, föld-alkat helybeli minő-
ségétől függő, legtöbb esetekben megállhat., de egye-
íemileg illeszthető bélyeget nem képez; mert egy
felől, mindennapi példák bizony/l ják, hogy a1 Iioni-
szorgaloin figyelméből k i s ikámlot t , 's egészen más
éghajlat» tartományokban feldolgozott természeti anya-
gok tömege, gzintolly tömérdek, mint különbfélesé-
ge felszáiiiíthatatlan, más felől, tagadni nem lehet,
hogy a' műszorgalomnak is vannak oliy nemei, inely-
lyek akár a' feldolgozási erőt, akár annak segédsze-

*) Lásd Zsigmond lírái? 1405-lxÜi 2-dik lir. i v i i J o l t í s ű ÍS-t\ik ,V.ÍIJ^
j i i t ; Apróbata 3-ik réme 6.1 S/,-a i-;i . . - y . i l v k j u i . , ás:ismét Staate
Recht <.\ín' constitutioneMen MouurcJiic v. F i - ü i l n - i ' n v A r d i u
uuil v. ßuttock. Lüijiíi;; 1Ü3J, Í3ci VokJtmar 2BiiiKl \a-j. 3Á5,
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telt tekintjük, szintúgy , bizonyos ég és földalkati,
's más helybeli viszonyokhoz , körülményeklioz köt-
rck, mint többire a/, eredeti tennésxtesí A' mü's/or-
galoin különböző nemei köíít, millyenek a' tuiajdon-
kcpen ugy neveltetett művészet, gyári és késímüvi
szorgalom, szintoüy bajos lenne szoros elhatároüii
vonalt bűzni , mert igen gyakran egyik a' másikba
megy által , ss némelly sKorgalnii foglalkozásoknál
mind a' három összesül. Szinte illy átmenetei, szinte
illy összesülct létez &z eredeti 's mütertiiesístés közt.
JBgyébiránt a' tenncszíés két ágainak
sából , önként foly a' feldolgozandó anyagok , Js a'
termények líltati'tnos kélí'élcsóo;^ Az eredeti
tés magától a' természettől veszi anyagját, 's annál-
fogva ezt eredeti anyagnak nevezhetni. A' műszor-
galomnak az eredeti termeszlés ad feldolgozandó
anyagot, 's eat műssíorgalmi anyagúak nevelhetjük.
Terményei a' imíszorgalomnak , niűsAorgalmi termé-
nyek, röviden miítcrmények s az eredeti tennesAtéséi
eredeti ítírményekw

Néinellyok a' kereskedést is a' termesztő .szor-
galom osztályába rendezik, *) 's a' terményeknek
még egy harmadik nemét veszik fel; a j kereskedési
terményeket. Mivel azonban a' kereskedés nem ter-
meszt, csak a' terményeket adja és veszi, melly két
erőlejlés egymástól — legyen barin illy szoros kap-
csolat köztök — csakugyan lényegesen különbözik ;
helyesebbnek tartom, a' kereskedő szorgalmat a' ter-
mesztő szorgalomtól megkülönböztetni , mint feljebb
már tevém , 's a' helyett , hogy egyik a5 másiki>ak
alárendelteinek, a' kettőt, mint a7 nemzeti szorga-
lom két különböző os»tály-r eszeit tekinteni. És igy

*) Sotleu Ndlignal Octonom'ic. J. Baíid fi. 1ÓÍ«
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előadásaimból a' kereskedési termény nevezétje ön-
ként kimarad. A' termények, rilint kereskedés tár-
gyai áruknak neveztetnek. —

A' nemzetek vagyonbcií állapotja, a' termesz-
tés és kereskedés egymásra hatásának állapotjatól
függ. Vannak nemzetek, ínellyek termesztők inkább
mint kereskedők, vannak, mellyek kereskedők in-
kább, Jíiint termesztők, némellyek termesztők és ke-
reskedők is egyh-ánt. Egyiknél t. i. a' köz-szorga-
lom főbb irányísatjáí #' tenyésztésben, másiknál a'
kereskedésben,, néiricílyiknél mindkettő íjén közpon-
tosítva látjuk. A' termesztő-szorgalom felsősége in-
kább magánálld, 's állandóbb jóílétet adó, mint a' ke-
reskedésé. Példák érre Genua és Velencze* 'S me-
gint az eredeti termesztés inkább biíitosílja a' nem-
űéi; anyagi erejét, mint a* müszorgalmi. Főirányzat-
ját pedig valamelly nemzet közszorgalmának, egy
felől tulajdon művelődési 's pallérozottsági állapotja?

feelső alkotmányi, külső politikai körülményei, más
felől geographiai fekvése az országnak, ég, vfe ?

föld-alkat határozzák meg. Akármellyik legyen a
fenniríak közül a' közs/orgalom föírány/atja, a' nem-
Két anyagi erejére nézve jelenbea mindegy, de azon
erőnek állandósága csak akkor van biztosítva, Jia a«?
eredeti és műszorgalmi termesztés kö/t bizonyos nem-
jaeli-gazdasági aránylat uralkodik; mert egyiknek el-
hanyaglásáí .'s alárendeltségét, a7 másiknak felsősége
's Virágzása csak átfutólag pótolhatja ki. Az életszük-
ségi eredeti termények azok, mellyek rendszerint
minden másnemű termények árbecsét szabályozzák ?

's már csak ezen tekintet is elég arra, hogy az ere-
deti termesztés érdekeinek nagy fontosságát által-
lássnk. És igy az eredeti és imís/orgalmi termesz-
tés köati aránylat ? nemzcíi-gaKdasági csak ügy le-
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ha inkább á' második az elsőnek, ítiint ez an-
nak alárendeltje, a' nélkül mindazonáltal, Iiogy ezen
alárendeltség a' jnűipar ellianyaglására sssolgálhatna.
Arra kell tehát ̂  törvényhozás figyelmének fordít-
va lenni, hogy aü eredeti termesztés fejlődésének
akadályai gyökerestől kiirtassanak , 's a' behozatal
és kivitel szabadsága által mindazon káros követ-
kezmények megclőztessenek, mellyek az eredeti ter-
űies/tés fejlődésével a' niíi szorgalmat nyomhatnák.
A' kereskedés szabadságában, minden megbomlott
aránylat önként helyre áll, ha egyébiránt a' szorga-
íom előmozdítatik.

Hitel 's kereskedés egymástól elválhatatlan , 's
a' millyen s/oros kapcsolatban áll a' termesztő szor-
galom a' kereskedéssel , épért ügy eíválhatatlan a'
termesztő sxorgalona élénkségétől a' hite'I biztosítá-
sa, melly utóbbinak utosó alapja ä1 biríoki jogofe k8-
zönségesítésében , vagyon- 's szeinélybeli bátor-
ság előmozdításában keresendő.

A' mi a' termesztést a' kereskedéssel összeköti,
á/ a' pénz, EÜ tartja fenn a' termesztő-szorgalom
Örökös reproductioját, mellyet az élvezet és fogyasz-
tás által es/kö/Jött árbecsítési kölcsönösség körfor-
gása IIÚK maga után. Jolrcndelt pénz és hiteíbeli
intéüvények a' íetmesztés és kereskedés közti égy-
niásra-h.itás előmozdítására , az árbecsítési kölcső-
arosségre mulhatatlanok. Ügy kell azokat tekinteni,
mint a' ncrtizeí vagyoni állapotjának , 's az attól el-
válhatatlan köz-jóllétnek , anyagi és szellemi eloha-
ladásnak megismertető jeleit.

Ezekután szálljunk által azon kérdés megfejté-
sére, minő állapotot kelljen tulajdonképen nemzeti te-
hetőség 's gazdagság alatt érteni? —
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A' fííncstnr szfHíSíígfcIctü megtömése ^ a' kisebb
szám vagyoni fdső.sége, 's egyes szorgalmi ágak
feltűnő virjígzása a' nemzetet tehetőssé, gazdaggá
nem teszi.

A' rhi a' kincstár szükségfeletti megtörtiósét il-
leti, annak alapja mindig csak az j hogy a' nemzet
többet addx/oii., mint a' státus fenntartására kivan-
tatnék. #) Ez álíal főként a' tehetetlenebbek terhel-
teinek , kik mindig 's mindenütt a' nagyobb részt
teszik, 's kiknek sztikségfeletti adóztatása az ipar
*s szorgalom lankadt.ságát szokta maga után íauzni;
Olly rendszer ez, inclíy a' nagyobb rész vagyonát
épen azon mértékben apasztja * meJIybeft növeli a'
kincstár gazdagságát 's olly pénütömogeket halmoz
össze j mellyek a' nemzet egyes tagjainak kezei
köüt az arbéesi'tés körforgásában önmagokat ezer-
féleként reproducalnák, 's halomra gyűjtve haszná-
latlan hevernek. Mivel tehát ezen rendszer épen a'
nagyobb résK vagyoaesodásának áll útjába, az ál^
tál a' nemzet tehetősége akadályoütatik inkább, mint
éló'mozdítaük. Hogy p' kincstár megtfypnései a' nem-
zetet nagygyá, tehetőssé nein teheti látjuk Spanyol-
ország cs Portugallia történeteiben. A' mejrgyó'fchc-
teüennek nevezett htijóliad összeállítása, melly meg-
tukásában 1588-ban a' spanyol hatalom csökke-
nésének előjeléül szolgált, 's az Eskiiriál építése, nagy
részei elnyelek azon temérdek arany-cüíist mennyi-
ségnek, níelly 1519 —= 's 1617 közt Amerikából
a' spanyol kincstárba kerülj a' néllcülj hogy

*J A' kincstár megtó'mósi rendszert, nCm kell öíízez'avarni az u»-y-
ncvflüott Thesauriíation's-Sj'stéffl-mel, m c l l y u e k jó és rósz
oldalait fafej tv c. Lásd Soilcu iv-k lidtetchen fi. 477 — 4fÖ
- 479'.

/ét valódi jóllétére eszközül szolgált volna; 's épen
ezen fény és köztári gazdagság korszaka teszi a' spa-
nyol dicsőség és aljasodás közti elválasztó határt.
Jelenkorunkban, #) legkedvetlenebb crisisnek tette ki
Amerika szövetséges státusait a' státus bevételek
41 millió dollárnyi feleslege. Maga a'státusok elnö-
ke veszélyterhesnek rajzolja ezen állapotot, 's a,' con-
greszhez; bocsátott búcsukiildeményiben jövendőre
nézve javasolja: illy crisis elkerülése tekintetéből a'
nemzeti-gazdaság elvei szerint csak annyi adót szed-
ni, mennyi a' kormány szükségeire elegendő, „igaz-
ság 's emberszerctet parancsolják—ugyinond— Hogy
városink szegényei olly terhektől mentessenek fel,
mellyek a' kormány fenntartására nem szükségesek,
's csak a' gyámolfalanok nyomoruságát növelik.*

Nagy vagyonoknak csak kevés s/ámn birtoko-
sok közti összehalmozásaj a' nemzeti-gazdaság el-
veivel nem egyezik meg **). A' termesztő erő t. i.
önbirtok művelésében mutatkozik legélénkebbnek. Ez
magából aü emberi természetből 's tapasztalásból fo-
lyó igazság. Annélfogva a' termesztés erőfejlése an-
nál nagyobb , minél többek közt megosztva a' bir-
tok, — mennyibe az a' földbirtok 's szorgalmi vál-
lalatok igen nagy eldarabolása nélliiil történhető. —
A' termesztési erőfejlés lehető legnagyobb emelke-
dése, 's az abban foglalt szorgalini élénkség pétiig
azon közép pont, mellyre a1 nemzeti-gazdaság; kivá-
jiatjai irányozvák. De egyébiránt is a' vagyon- 's
pénx-uraság kevés kivétellel mindég bizonyos zsar-
nokság a' vagyontalanok nyakán. Ezt ügy is semmi

*) dsaa,
**) Masinák .V, alkoLmányi szcrkfizel.nck dl l;i n dósága 1. 1» »As/nr vr>-

E/t'lyfiítoti a' J j i r tnknak arínylalnn össy.nhiilinozis.i [I. ( ' ' .vci'Ctl's. . . .
Amerika. Hamburg Holtoannund Kampc 1828.1. Tli. S. 150
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emhcrl Jntézvény el nem härinfliatja. Ennek
hetni sok olly népjogíalan 's nemzeti-gazdaság elleni
intézvények létrehozását, mellyelinek huzamos bi-
torlás utáni megszüntetését az elkeseredés veszélyes
kitüréseibeii j vérbelükkel látjuk a' történetekben fel-
jegyezve. Minél nagyobb a' szegényebbek száma, a'
gazdagokéin»! képest — >s a' gazdagság épen e'
számnövekedésben tűnik ki , — annál nagyobb a'
népnek alárendeltsége, annál kevésbé fejlődhetik sza-
badság 's függetlenség, annál közönségesb az erőt-
lenség 's függés nyomasztó érzetéből szármoscó el-
csüggedés. JS létezhet-e illy nemzeti-gazdaság el-
leni Állapotban , a5 nagyobb számnak alárendelt 's
csiiggedékeny állapotjában nemzeli-iehetőség? —

A' termesztő szorgalom valamelly nemének fel-
szökkenő erőfejlése által, a' némáét anyagi ereje csak
akkor lehet állandó sikerrel biztosítva , ha a' köz-
szorgalom több neméi közt is — mint niar ezen sza-
kaszban kevésbé feiinebb említem — Bizonyos arány-
lat ura lkodik . Ex/igen könnyen • általi «Iható. Ott, hol
a'- .szorgalom élénksége valamelly termesztési osztály
körében központosítva 'vari, a' nép nagyobb része ásson
í'gy osztálynak erdekeitől l essz függővé , 's már e'
függféstóen ős alárendeltségben m u t a l k o x i k a' nemsse-
íi jól lét állandó biztosításának ellentétele. Ha tehát
a' nemzeti jó l lé t egyes szorgalmi ágak feltűnő virág-
Kásában állandóul biztosítva nincs, igen természetes,
hogy abban a' nemzeti-tehetőség 's gazdagság for-
rását hiába keressük. Vessünk egy pillanatot a' nem-
zetek jelen és múlt állapotjára, 's megfogunk a' mon-
dattak felől gyó>,ő<lni. Angliában egyes szorgalmi-
ágak fűként a' kézművi 's gyári szorgaloméi,, a1 to-
kélyesedés legmagasb fokára jutottak. Angliában és

ii csak a' gyapottal foglalatoskodó kézmű-
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vesefc száma l millió 200 ezért felüliialad. *) Aa
angol kereskedés némi csökkenése koránt sincs azon
a' ponton, hogy a' világpiaczán eddig olly állandó
sikerrel fentartott szerepét , mellynek egykor csak
az europánkivüli birtokok hihető elszakadása 's a'
íergerek feletti kényuraság megszűnése szakasztand
véget , valóban csüggedékenyé tehetné. De létéz-e
azért a' műs/orgalom 's kereskedés ezen remek föl-
dén köznemzeti jól lét , köünemzeli tehetőség?.—
AKOH temérdek summa is, melly a' sssegények gyá-
molílására évenként begy üjte tik, (péhiául 1830-ban
Anglia és Wales rés/érői 8 millió, 200 ezer font, *#)
Js mellynek növekedése a' nép-növekedési arányt
is felülhaladja, T- (mert 1805-bán 4,900,000 fon-
tot' tett,***) és így 15 évek alatt két annyira nőtt,
holott a' népesedés ugyan annyi idő alait 8 niillió-
•rólj csak 13ra szökkent), — nem biüonyos jele-e

• az alsóbb ncposztály vagyoni tehetetlenségének?. —
Dánia nem mérközhetik Európa a lsóbb rangn orszá-
gaival; műszorgalma Angliához képest i^en csekély;
kereskedése — melly az angol- franc/ia tengeri há-
boní ide jében (1801) a' díinlobo^ok neutráiilása mí-
att r e n d k í v ü l i magasságra hágott , de m a j d rögtön
alább szállt, — ax 1806 és 1814 közli évek sze-
rencsétlensége dia előbbi virágzását vissza nem nyer-
hette; de egyfelől közszorgaliní helyzetében, melly
az eredeti és müszorgalmi termesztés közt helyes
arányosságot mutat, másfelől józan népnevelési rend-
szere által, midőn 2 milliót sokkal felül nem haladó
népessége mellett 2700 lancaster oskolákat számlál,
polgári szabadsága fejlődésében, V 'az alsóbb nép-
*) Al lgemeine . Wcllknnclc v. Gallelt i und Kmmabich. Pest 1835,

HarHcben- pag. 45.
**) Süíí/adinik, »zeA. Orosz. Pest 1832. I. tötet 90 lap.
'**) National Üetouomie v. J, Gr. Soden. Wien 1S15 2, Batici.pag.76.
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osztály mindég növekedő vagyonosságaiban egyetemi
jóllétet 's tehetőséget érés! 's a j t. — *.)

Hogy egyébiránt a' népesség nagysága, hadierő,
's birodalmi terület, csak magokra, a'nemzeteket te-
hetősökké nem teszik, kérdést sem szenved. *#/)

Mindezeknek eredménye csak az: íiogy a' ki-
sebb rész felsősége a? nagyobb rész hiányait, 's ár-
nyék oldalait ki nem pótolhatja ^ sőt igen gyakran
mind ezek;épen annak oko/atjái; .Annálfogvá nem-
zeti-tehetőség -7s gazdagság alatt azt az állapotot
Jtell érteni, midőn av nemzeti szorgalomnak részint
.önmagából eredő, részint elősegített arányosságában,
íV'; joagyobb i*ósz:,ivagyonosodása olly fokra hágott;
hogy az abból származó egyetemi eröérzés , a' ki-
sebb résznek elszigetelt érdekei, 's a'törvény 's
íelsöségnek útjába álló önkény hatalma felett bizo-
nyos túlnyomoságot állandtisítni képes.:**») Ebből az-
tán a' nemzeti érdekek minél nagyobb központosítá-
sa, 's, a' nemzetnek egy morális egészé olvadásában
a' polgári boldogság biztosítása önként következnek;
mellyek a' királyiszéknek • 's köücsend fentartásá^
jiak legbiztosb védelmei. —

• —.—
,

*) Orass-, Szái!aitj;ii. II. kötet 105 lap'.
*") Ezek niagulra a' külsc'i Iiatalmat sem kéjieseíi állandóui.bji-

t.ositni«,, — ÍSo ist es dennoch iiklils dcsfowetiigei' pcwis/,,
(ias/ weder die alleinige Grösüc der Tolksint-ngp, noch die
geübtere Kriegsmacht, weniger aJjcr noch das 'Aller des Be-
sLeliens, die politische Wichtigkeit eines Landes fiir die üb-
rige Welt bestimmt. Gegenstände von fi-öszerer Bedeutung
sind, eine .günstige geogr. page, und eine gute Regierung,
mit dem sie natürlich begleitenden Kunslfleis/.e, dem Woli']-

der ' Civili-
***

stände nntl dem- Wissen', oder mit cinem Worte (
sution." (Kvci'íHl's Amerika !• Th. 1. l. p.ig, 16.J

:) Alk'titni/inyos. monaríluáltlian, i i i i i i t l estek, a.' mijujn-cli i lai, aii-
Btoi'i-atikai 's democratikai érdekek okos kiegyenlítése Által,
önként 'következhet..-Nagyobb, rósz .va^yonosoííása , magában
foglalja, a' kisebb DCraesütSg, .pülgái-ság» -'» fqj'dntípe jobl) sorsút

HARMADIK SZAKASZ.
Szorgalmi vállalatok nemzeti-gazdasági

bélyeg vonásai :
Gazdaságosság. Ellerülhetetlenség. Ái-becsités. Magúnállóság. Tu-

dományi 's művészeti közrehatás, Péiuunyugiság.

A' nemzeti szorgalom némelly ágainak ? kisebb
nagyobb nemzeti-gazdasági fontossága, azon Ittszem-
ponloklio/J visszavitel altul mérettethetik, mellyekbol
szorgalmi válalatjaink sikeréi, közvetetten 's közve-
tett hasznait ítélni szoktuk. Ezeket előadni a' jelen
.szakasz feladása.

1.
Legelső a' gazdaságosság . Gazdaságosoknak

neveztetnek olly szorgalmi vállalatok , mellyeknek
férmesztési erőfejlése a' rajok fordított szorgalmi ipart
felülhaladja. Nem gazdaságos szorgalmi vállalatok
ástok, mellyeknek eröfejlése az iparral csak egyen-
súlyban van, 'S ha az ipart $M erőfejlés haladja fe-
lül, a' vállalatok gazdaságtalanokká válnak. Azon-
ban olly szorgalmi vállalatok, mellyeknek magánsi-
kere gazdaságtalan , nemzeti-gazdasági tekintetben
nem mindég gazdaságtalanok.

3.
Vannak a' nemzeti szorgalomnak, kivált az ere-

deti termesztés körében olly nemei , mellyeket né-
melly vidékek teljességgel nem nélkülözhetnének ,
mellyekhez a' nemzetnek egy részre olly kapcsolat-
tal van, hogy az másnemű szorgalomra vagy épen
nem? vagy igen bajosan lenne fordítható. Ez az el-
k e r ü l h e t e 1 1 e n s ég, ellentétben az elkerülhető-



— SÍ2 ~

«éggel, teszi a' második szempontot, mellyből SHOJ>
galini vállalatjaink nemzeti-gazdasági hasznainak
megítélésében kiindulni kell. Ez a' tekintet bevág
a' nemzeti-gazdaság legegyeternibb érdekeibe, 's a'
törvényhozás és státusigazgaíás méltánylását legin-
kább igényiéibe veszi.

3.
Minél nagyobb azun befolyás^ mellyet valamelly

szorgalüiaosztály, más osztályok terményeinek á r-
b e c s í t é s é b e n gyakorol, annál nagyobb annak nem-
zeti-gazdasági fontossága, más szorgalomosztályok-
kalí összehasonlításban. Ebben határozódik a' kér-
désben levő szempontok harmadika, niellyet más-
n e m ű t e r m é n y e k á r b e c s í í é s é n e k nevezhetni.

4.
A' m a g á n á l l o ' s á g kisebb nagyobb mértéke,

melly a' termesztő saorgaloru különféle nemeinél ter-
Diészetij politikai, s. t. e, f. történetességekkeli el-
lentétben szokott mutatkozni, — olly szempontot ké-
pez, nielly a' nein/eti-gazdasági fontosság meghatá-
rozásában előkelő tekintetet érdemel.

o.
Tudományok 's művészet előhaladása temérdek

befolyással van a' nemzeti jóllétre, mind anyagi, miad
erkölcsi tekintetben. !S ha igaz az -— minthogy két-
ségen kivül igaz is — hogy az éldeleti szükségek
ingere, a' közszorgalom élénkségének legfőbb indí-
tó okai közé tartozik, mert nomád népeknél valamint a'
szükségek kevesebbek ügy a' szorgalom is lankad-
tabb, —• a' miben csakugyan bizoíiyos visszahatás
uralkodik, midőn másfelől az éldeleti anyagok ma-
gok ingerei az éldeletre vágyásnak, Js ezen arány-
ban a' szükségek különféleségét húzzák magok
után; szinte «gy igaznak ismerjük azt is, hogy a'

— 33 —
\ (

tudományi 's művészeti fejlődés RX anyagi 's szel-
lemi élvezet ezerféle szükségeinek okozatja. Nincs
t. i. olly egyszerű neme a1 szorgalomnak, melly bi-
zonyos megbatározott ismereteket, bizonyos erőművi
alkalmazást ne kívánna; németlyek magasb tudomá-
nyi 's művészeti alkalmazás nélkül nem is üzettet-
hetnek. Magában hordja tehát a' közszorgalom elő-
mozdítása a' tudományok 's művészet clőhaladásá-
nak csiráját. Ezen nézetből száímazik az ötödik szem-
pont szorgalmi vállalatjaink nemzeti-gazdasági bas/-
nainak megítélésére: a' t u d o m á n y i fs mii vesze-
ti k ö z r e h a t á s .

6.
A1 pénz, mint vagyon-ingóitó,nincs ugyan ön-

magában bizonyos formáhoüj bizonyos anyaghoz köt-
ve; mindazonáltal eredeti rendeltetésének leginkább
akkor felel meg, ha könnyen használható formáján, 's a'
tartóságot biztosító anyagi sajátságán kivül, maga is
minél állandóbb becsü vagyon. Mivel tehát a' pénz,
mint a' termesztő Ts kereskedő szorgalom közti körfor-
gás rugója, a' nemzet jóllétére okvetetlen szükséges;
könnyen általláthatój hogy a' szorgalomnak azon ne-
me, melly a' pénz anyagját termeszti elő, mindég
bizonyos fontossági bélyeggel bír. Ez a1 hatodik
szempont, szorgalmi váüalatjaink nemzeti-gazdasági
has/nainak megítélésére, melly a1 kormány 's tör-
vényhozás méltánylását teljes mértékben megkívánja;
a' p é n z a n y a g i s á g .

Lennének még több szempontok; de azokat ré-
szint azért, mert a« itt előhozottaknak némileg alá-
rendeltjei, részint azért, raert azokra munkám folytá-
ban alkalom szerint ügy is ki kell terjednem, itt,
hol csak az inkább bélyegzőket találtam említendők-
nek, önként elmellosíöm.



— 34

NEGYEDIK SZAKASZ.

Az erdélyi bányászat

kiemelése,'

Az erdélyi bányászat nemzeti-gazdasági bélyeg-
ssete kiemelését, annak nem z e ti- vagyoni sajátságá-
val 's az ebből folyó kivánatok előadásával kezdeni
meg, 's midőn ezt elärajz gyanánt a' tárgy érdekes
voltához; képest több oldalulag felvilágosítva előad-
tam , általlépek a' harmadik szakaszban kimutatott
szempontok közelebbi általános és alkalmazati vizs-

Sj mellyet egy rövid befejezés követénd.
i

E L Ő H A J Z.

Az erdélyi jbányászat nemzeti-vagyon. Felkérés, tízed, kirekesztő

érczvíUtás, váltáson kisüli használat tilalma , kiviteli tilalom,

azon belyegzetét cl .nem törlik. Ipar, ;s termesztési eröfejlés

általánoson 's kűlönösöa a* magán cs líncstán bányászaté. Ma-

g;íubányászat nemzeti-gazdasági tekintetben, összehasonlítva

a' kincstárival. Technikai tökciyesedés befolyása a' termesz-
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tési cröfejtásre : bányász akadémia, státus beavatkozási rend-

szer, népoktatás. Bányászati kaszinó észképe. Mustra bányá-

szat, öi-öilö istajot, utak. Törvényhozás bányászati erdeié.

A* bányászat általánoson a« egész ásvány or-
szágot magában foglalja, de közelebbi alkalmazás-
sal hazánkra nézve csak az ércztermesztést jelenti,
— mint aj melly jelenleg csaknem egyedüli tárgya
bányászati szorgalmunknak, —kirekesztve mind azt,
mi az erezek niiíszorgaliöi feldolgozását tárgyazza,
A' só-bányászat az Aprofaata törv. II-dik r-e, VIII-k
sss-a I-ő ez-e szerint a' státus kirekesztő birtokában
lévén, ide nem tartozhatikj hol t. i:

L

A1 bányászatról mint nenvzeti-vagyonrál szólok.

„Arany, ezüst, re z, k én k ő b á n y á k a t ,
h o g y akárki , a' k i n e k m ó d j a l e h e t és h e l y e ?
n y i t h a s s o n és c o l á l h a s s o n, f e l s z a b a d í t -
ta t i k, i l ly e n m ó d o k a l a t t m i n d a z o n á l t a l ;
h o g y m i n d m a g a a' k i col á l ta t ja , m i n d pé-
pig a' c o l á l ó m e s t e r e m b e r e k h i t t e l légye-
nek k ö t e l e s e k arra, h o g y igazán va ló tíze-
déi a' b á n y á b ó l p r o v e n i á l o m e t a l l u m o k n ak
a' F i s c u s t á r h á z á b a b e s z o l g á l t a t j á k . " —
„ E g y é b f é l e k ö z ö n s é g e s r n e t a l l u m u b á n y á k
c o l á l á s á b ó l F i s c u s n a k a f e l é h e l y e k r ő l a
c o l á l t a t ó e m b e r e k , s e m m i v e l n e m t a r t o z -
nak.* Ezen szavai azAprobáta törv. H-k r-e IX-k
sz-a I-ső czikkelyének, hol



a' S-k czíkkely Uly tartalmú: -A,A' kénesőbá-
n y á k e l e i t ő l f o g v a f i s c a l e b o n u m o k vol-
tak, é s a k á r m e l l y h e l y e k e n ez o r s z á g b a n
t a l á l t a t ó k é n o s ö , 's a z z a l v a l ó k e r e s k e d é s
a' F i s c u s k i v á l t k é p e n való p r o v e n t u s s á n a k
l e n n i r e n d e l t e t e t t ; s ő t a n n a k k e r e s é s e i s
m i n d e n p r i v a t u s e m b e r e k t ő l m e g t i l a l m a z -
v a v o l t e n n e k e l ő t t e ; d e m i n d a z ország-
nak, 's m i n d p e d i g a' f i s c u s n a k h a s z n o s a b b -
n a k í t é l t e t e t t l e n n i , v é g e z t e t e t t , h o g y min-
d e n r e n d e k a b s q u e t a u t e n p r a e j u d i c i o do-
m i n o r u m t e r r e s t r i u m t a r n f i s c a l i u m qu a m
p r i v á t o m r a k e r e s h e s s e n e k é s k é s z í t h e s -
s e n e k k é n e s ö t ; i l l y m ó d o k a l a t t m i n d -
a z o n á l t a l , h o g y h a k i n e k h a t á r á n t a l á l -
t a t i k , a' f ö l d e s ú r r a l c o n t r a h a l j ö n aj

m i n t a l k h a t i k a' k é n e s ő t k e r e s ő e m b e r ;
m á s o d s z o r , hogy s e n k i n e k m á s n a k elad-
n i s z a b a d o s n e l é g y e n , h a n e m c s a k a'
F i s c u s t á r h á z á b a v a g y k a m a r á j á b a tar-
t ó zz a n a k be s z ó i g ál tat n i."

Ide tarto/ik ugyancsak a' lí-k rész VJH-k sza-
kasz l-ő czikkely e/en kifejezése: „meg nem írat-
tak m e l l y c k l é g y e n e k a' f i s c a l e b o n u-
m ° k , — t e t s z e t t v a z é r t , h o g y a z o k i n
p e r p e t u a m r e i m e m ó r i á m u g y a n s p é c i -
f i c á l t a s s a n a k és ár ti c ül u s ba i s i r a t-
t a s s a n a k . A7 f i s c a l e b o n u m o k a z é r t ezek:
H ú s z t , K ő v á r , — v á m o k , h a r m i n c z a d o k ,
s ó a k n á k , m i n d e n f é l e b á n y á k n a k l e g i -
t i m u s p r o v e n t u s.s a,"

Tehát Erdélyben, nem a' bányák magok, mint a1

mellyck — a' kincstáriakon kivül — a' nemzet egyes
tagjainak birtokában vannak, — hanem azoknak tör-
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véayes jövedelmei, a' tized, tartó/hatnék „fiscale bo-
numok" sorába; és így a' bányák a' nemzeti-vágyon
osztályába tartoznak, 's tárgyai a' nemzeti-gazdaság-
nak. Státus-gazdaság tárgyai a' bányászatnál, a'
kincstári jövedelmezés: a' tízed, váltás, és kincstári
bányászat.

II.

Felkérés^ ií%ed7 kirekesztő érczváltás^ vattáson kívü-
li használat tilalma, kiviteli tilalom, nem törlik el

azon bélyegjeiét.

i.
Az 1747-diki 1-sű törvényczikkelyen gyöke-

rezett azon kiiteleütetés, mellyszerént új , és felha-
gyott bányák az országos bányász! törvényszéktől
felkérendők, — 's azon felsőségi jog-gyakorlat, #}
melly főként a' bányák adományozása körében mu-
tatja magát, 's melly a' némethoni bányászattól át-
szivárgott .„hübéruraság" OLehnsherrlichkeiQ kifeje-
zéssel említetik, bajosan mutathat hűbéri természet-
re. Mert egyfelől, épen a' bányabirtok nemzeti-gaz-
dasági felí'ogása, *s annak a' polgáritól sokkép kü-
lönböző természete megkívánja a' felkérést, ÍIK érin-
tett felsősééi jog-gyakorlat pedig nem egyéb , azon
igazgatási Js törvénytévői működésnél, melly a1 vég-
rehajtó hatalom nyilvános eredménye; — másfelől,
maga az idézett törvényczikkely az adandó enged-
mény hűbéri természetéről szót sem szól. Az 1747-ki
törv. czikkelyek bévége/ésében előforduló „majesta-

*) Az Engedményezi'» (colkitio faciillatis) státus hatalmi ti-leinény ;
's mivel u' fejedelemben j i i imloi i s l i l tus lutiilain <;!}ycsiil ,
jnaftának az ertgedincnyezésimk i« a' fcjettclcm nevében kci l
történni.
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ticum« Jsitétel Összevetve azon czikkelyek további
tartalmával,, a' már érintett felsőségi jog-gyakorla-
ton kívül alkalmasint a' tized 's kirekeszt» váltás
jogait látíatik magában foglalni. — De legyen bár a'
bányászat hűbéri természetű , akkor sem fogna az,
nemzeti-vagyoni sajátságával ellentétben lenni; mert
olly birtok, melly habár hűbérileg is, a' nemzet egyes
tagjai által törvényesen biratik, 's magánjogilag sza-
badon használtatik, mindég a' nemzeti-vagy&n osz-
tályába tartozó. —

2.
A' tized, melly most az egész ércsctermény be-

váltása mellett araiak váltási árából levonólag fizet-
tetik , épen nem változtatja a' bányák nemzeti-va-
gyoni természetét. Mert a' tízed, bárhogy is tekin-
tessék nem egyéb, mint a' státusfő haszonvételére
áítaladott érez-terményi adó.

3.
Láttuk a3 második szakaszban, hogy a' birtoki

sajátságon kívül, az általcserélésbea, 's éldelésben
keresendők azon vonások, mellyek &' vagyon nem-
zeti-vagyoni bélyegzetét kiegészítik; lássuk már,
mennyibe ellenkezik a' kirekesztő érczváltás, váltá-
son kívüli használat 's kivitel tilalma, az általcse-
rélésí 's éldelési vonásokban foglalt birtokhasználati
szabadsággal nemzeti-gazdasági tekintetben ? —

Kirekesztő érczváltási jog alatt hazánk törvé-
nyei szerint a' státusnak azon kiváltságát értjük,
mellynélfogva az aranyat, ezüstöt, kénesöt, ólmot
és rezet csak maga válthatja be , mellyek t. i. az
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Aprói). S-ik r-e iX-ik M-n i-ső és 3-ik czik-
kelyei 's ugyanazon rész XVJ-ík sz-a 4-ik cz-e,
mint szintén azlT47-ki 8-ifc1s9-íktörvényczikkeIyek
Szerint szabad kereskedés tárgyai nem lehetnek.

Nemzeti-gazdaság elleni ezen kirekesztő váltá-
si-fog ügy lehetne, ha azáltal a' bányászati szor-
galom akadályoztatnék élénkségében; mitől megint
csak azon esetekbea tarthatnánk , ha a' beváltandó
erezek váltási ára egyoldalii érdekek áítal szabályoz-
tatnék, ha e' szabályozásban a' köz-kereskedési ár-
mérték tekintetbe nem vétetnék j' 's ha a' váltás a'
kincstár részéről folytonos nem lenne, vagy rósz
minőségű pénzben — papirosban, bánkjegyekben —^
történnék; iJe a' mellyek közül az erdélyi váltásnál
egyik sem talál helyet. *).

Az erezek árbecsé t. i. kivált az aranyé''s ezüsté
— fmelly két ércznemelí , mint bányászati szorgal-
munk legfőbb tárgyai leginkább figyelemre méltók)
•— egyátaljában nincs annyi változásoknak kitéve,
mint más terményeké; 's ha vannak is nagyobb idő-
szaki változások, azok nem olly fontosok, V ugyan-
azért nem is annyira érezhetők. Igaz ugyan, az ércz-
terményeketi a^' éMeleí könnyen nem emészti fel, —
a' bányászi szorgalom folytonossága pedig naponként
növeli azoknak tömegét, "s ebből azt lehetne követ-
keztetni, iiogy a' nemesb erezek köz-kereskedési
árbecsének időszakonként szémbetünőleg nagy mér-
tékben kellett csökkenni; azonban a* népesedés min-
dég sebess eJőhaladásávál, a' művészet 's palléro-

.zodás is szintolly arányban haladt, ez által a^ él-
'

~ ' . ' .. '
*J Olvasást drdcmel egyátaíjálja'n a't, váltásról- „Delitis Bergbau-

kuntt, Wien 1806." 2 Bánd pag, 448.
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deleti szükségek is temérdekre szaporodtak, 's ugyan-
azon arányban nőtt á' nemesb éressek kelendősége.
— De egyébiránt is, növekedő mennyiség, már ön
magában, növekedő használatot szült, igy p. o. a'
16-ifc század kezdetén annyira ment Spanyolország-
ban a' nemesb érczckkeli fényűzés, hogy közép-
szerű embernek tartotta magát az, kinek 800 duczet
ezüst tányéra, 's 200 ezüst tála- nem volt, némelly
házaknál 1300 duczet asztali edényt lehetett találni
legfinomabb ezüstből. —• Természetes tehát, hogy
a' nemesb erezek növekedő tömege, 's az éldelő rész
közli sulyegyen szerabetűnőleg nem változhatott,
annálfogva az éldelet és termesztés TtÖJítí aránylat-
tól függő közkereskedési árbecs sem. Amerika fel-
találása j melly által az arany termesztés a' világ-
kereskedés előmozdítására olly magasra nőtt, csök-
kentő befolyást az európai aranybányászatra, habár
az arany becsét csökkentette is, árbecsi' tekintetben
nem gyakorolhatott. Mutatják világ-történeti emlé-
keink, hogy az arany árbecse az ezüstéhez , kivált
azóta, hogy az első aranypénz veretett, (a1 görögök-
nél macedóniai Filep idejében) régtőlfogva ugyan-
azon köfcép-arányban van, 14 's'lő közt. Ugyan
ezt találjuk az arany és ezüst váltási árában , —
melly az erdélyi bányászatnál jelenleg fi832 óta)
366 rf. SS53/-! kr. az aranyra., }s 24 rf. az em'ist-
re nézve girá mérték szer int , az érez tisztasá-
gában, ~~ 's melly a' nemethoni ármérték szerint szo-
kott szabályoztatni. Olly árváltoztatást, melly a1 köz-
Itereskedési árbecs növekedő irányzatja ellenére ho-
zatott volna be, a' váltás történetiben nem találunk,
mint ezt, maga lielyén, e' munka második részében
közelebbről látni alkalmunk lesz. Midőn tehát az arany-
és ezüst-ár időszaki emelkedését a' váltás története
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mutatni fogja, '& midőn mint mondám ez árváltozta-
tás a' némethont ármértékhez képest szabályozitatik,
bátran következtethetni, hogy az ár-szabályozás az
érczváltásban — ulellyről a' több érczekre nézve a'
második részben fogunk értekezni — nem egyoldalú
érdekek szerint, 's nem is a' közkereskedési ármér-
ték tetintetbe nem vételével történik.

Királyi tohók 's váltási állomások* által bizto-
sífva van a' váltás folytonossága, 's az erezek folyó
váltási ára arany és ezüst pénzzel fizettetik ; azt pe-
dig, hogy az ausztriai arany 's ezüst pénz Európá-
ban a' legjobb minőségűek közé tartozik lehetetlen
nem tudni. #} A' tartóságra megkivántató rézele-
gyi'téken kivül, egyedül a' pénzveretési felrdvás —
Schlagsehatz — a&, miben a' pénzé vert arany 's
ezüst ugyan annyit nyomó tiszta érez értekétől kü-
lönbözik. E' pénzveretési felróvást maga a' nemzeti-
gazdaság nemcsak megengedi, sőt sfirgetÖleg meg
is k í v á n j a ; m e r t igazságtalan kívánat volna, hogy
a3 status pénzveretési költsége, mellyel az aranyot
's ezüstöt kereskedési használatra alkalmassá teszi,
mteg ne térítéssek, é5 czélra pedig sokkal helyesebb
a' pénzveretési felrovás , mint az egyenes pénzve-
retési adó, melly mindég csak azon égy nemzet
tagjait nyomja, m ig a' f elrővás természetes igazság
szerint mindazon nemzetek közt megoszlik, mely-
lyekkel az kereskedési kapcsolatban áll; — ' s ' m e r t
továbbá olly észköz aü, meJIy által az arany 's ezüst
pénz nagy tömegekben! beolvasztása leginkább -meg-
• • > ;

« • • • ' • ' ' • >, ,Dir Kopfc eines T f a j a n s , o ineg Antonip's können mű' am
: echten Miinj.Kn ételien, und <ks BiUt eiiles guten Regenten

aiji/'-eíuta- nicht tiuiscliendeii Münze: ist der Nation ein it''
thcüres Porträt: denn es ist das Pfand ihres Giückes" (Soden
IL B. §. 561, pag, 312.)
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akadály óz tátik, — midőn ellenben nagy pénztöme-
gek csupán azért vitetnének ki, hogy olly státusok-
ban,, mellyek a' fclróvást használják, újra veresse-
nek, — azon nemzetnek, honnan kivitetnek, csal-
hatatlan kárával. —

Tekintetbe véve már azt, hogy a' váltás foly-
tonosságában maga a' kelendőség biztosítva, van,,
melly által a' termesztési erőfejlés hathatosán elő-
moüdítatik; látható: hogy a' kirekesztő érczváUús
által a' bányászati szorgalom élénksége nincs aka-
dályozva, és így e' kirekesztő státusjog nem is nem-
zeti-ga/idaság elleni, mint a' melly t. i. &x általcse-
rélés szabadságát csak tets/őleg korlátozza, mind-
egy lévén a' termesztőnek akárki vegye meg ter-
ményeit, csakhogy a' megvétel bizonyos, az ár pe-
dig közkereskedési ármértékhez szabott légyen. —

4.

Azon, magában, a' kirekesztő váltási jogban
gyökerezett, 's az aranyra és ezüstre nézve a' pénz-
veretes felsőségi jogától elválhatatlan megszorítás
iránt, mellynélfogva, a' nemesb, ércjtek, arany és
CKŰst önhaszonra fordítása ugyancsak az érczváltást
raegliatárosíd törvények szerint .tilalmas, e' követke-
zendő tekintetek fordulnak elő: a) Aü 1747-diki
IX-ik törv. czikkely szavai szerint — „si d o i n i -
n u s t e r r e s t r i s i p s é m e t í n p r o p r i o t e r r i -
torio a u r i J ö t i o n e m , f o d i n a e c u l t i v a t i o n e m
e x e r c e r i c u r a r e t ; p e r m i s s i i m e s t o p r o p o r -
t i o n a t a m a u r i q u a n t i t a t e m i n p r o p r i u m
u s «m c onv ér tére, it a t a r n e n , ü t c a e s a r e o
r ég i á m a u r i c a m b s i o n e m d e r e s e r v a t a
q u a n t i t a t e i n f o r m e t , ét F i s c o r é g i ó de-
b i t a s d e c i m ás i l l i u s a u r i p én da t8 — a' ne-

mességnek nem t íLahnaxtnt ik , ön Jialárnn iiií
bányák' terményeiben liizonyo.s ré-szt liásíl safikscg-
re megtartani. **) ft) A' íejcrviíri Idr. pénzverő
luvatnl i'clvan liataJmasüva, bizonyos monnyiségü ve-
retlen ezüstöt meghatározott áron, a' venni kiváudk-
jiak eladni, c) Nagy része a' fényüsiési használatban
lévő arany 's ezüst müveknek, régibi) nn'ivek' líjjá.
dolgozása által áll/tátik elő, annál kisebb tehát a1

szükség, e' CKélra, fel nem dolgozott aranyot .'s ezüs-
töt has/nálni. —

Ezekből k i íofsz ík : hogy a' nénir$b' értszck fény-
űzési hasznalata j Js nz síüokkál biltúlődő műszorga-
I*)iii, íi' kérdésbfrh^lév« tilalom által annyira i mínt
első lekinlctrc lálssüinók: nincs mcgs/oritva.' ÍÉs igy
c*zon t i la lom az éldclési bélyegvüiiá«t egészben ,cí-
nem tur l i , kivált• lia fontolóra'vessxülí,, hogy a' kír.'
váltás rendszabályai szerint — hia^áyal' a*,téíine-
sjüetes igaKsággal megegyezőleg, ~ aranyert .arany
-—•ezüstért czii.st pénxben feet a' k incstár , iríellv

' ' J ' í 1 !

által az arany 's ezüst ncmüek* megszerzése neve-
üetesen könnyiüetik. Egyébiránt ama lálszatos meg-
süor/tást is gazdagon kipótolja a/on egyeleíni ^aszoíij
melly az arany 's ezüst penzlüinc^tH-k épen é' ineg-'
sííorítás általi növekedéséBől a' nem/elre háromlik.

az ugyan, rí cm kis rés/ca' váltíLsban kiadott arany-
énxn. k az, melly az arany 's ezüst művesek által '

béolvasztat ik j és igy első 'tekintetre ügy I,aíszik,
mintha tanácsosb' lenne a' tei-mesztŐknek aranyter-
méuyeíkliől bizonyos részt önszüks;cgí liasználátra ál-
talcngedni. De ha meggondoljuk, hogy ez álial —

*) Lásd Zsigmond linily l405-<)iki 2-dik 's 5-dik rendeléseit.)
a' 2-dik rendelés 21- i lc m i k b j y i u e k 3-dik j ionij i i l , 'a a'3-ik
i-ciulfléa 13-dik czJLkflyciiHik C-ik jtouiját,
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minthogy a' termesztők ebbéli valósága szükséget
meghatározni csaknem lehetetlen lenne — számtalan
viselésekre át nyittatnék,, .'s még, -amellett a'
pe^iize verendő arany éS; ezüst tömeg' piegapadása
miatt,^' kincstár igen .könnyen., azon sirrgetö szüfc-
segre.juthaíR^ J10gy aranyot's ezüstöt —ama hiány
pótlásra, — idegen nemzetek' piaczán vásároljon
össze;, mellyből két rossz következhetnék, va*y a'
váHá^ár' alábbszálitfca, - - mert l,ogy, a' kincsfár
maga kárával veresse a' pénzt, kívánni nem lehetne
•~, y^gy .pedig, a' pénzkeletí bélyegnek az änya^' bel-
ertekeyelí meg „én,; egyezése - ->s e' kéter

CT_ . „ 's e' két .VOO»<UL
kÖííe még az az örökös iliictuatip .is-tarfo.íín.ék, mellyeí
a* váltási är 's pénzkeleti bélyeg'változatossága húz-
na maga után a' kereskedési szorgalom' esalhatatlan
kárával; - - lia továbbá ftnitolora vesszük, hogy illy
nevezetes nemzeti érdek, nielly az ériütett következ-
mények'' elhárintáséban inutatkozílí, a' fényöíésí liaí?!?-;
nálat5 's nifiszorgalom' egyoldalú érdekei felett min-
den tekintetet éniemeJ: .mintegy önként álíal fogjuk
látni ^ hogy AK arany' 's ezüst' önlifiszoiira fenJilá-..
sát — a' kincstári váltás' csökkentésével széles'bitni
nein volna kívánatos,

Öv

Arany 's ezüst kivitel' tilalmai clönltbe szabja
a^ oprobata törv. JI-dik r-e? XVÍ-ík sz-a> í-ő cz-e
e' szavakban: „ l i o g y - í u d í i i i l ü k p l i c k b e n a v a g y '
m ü v e k b e n n e m f o r g o t t egy é b m a tér iák-,
b a n "s e n k i a z o rszá.g b ó J a r a n y a t és e äs üs-
t ö t k i v i n n i n e m e r é s z e l je.u."

Ezen tilalom' szüksége, miután mér a'kirekesz-
tő kincstári val lás megállítatott, elenyészettnek tetsx-
hetik ugyan; mert a* licmes ércKcklíeli belkereske-
dés' tilalmából önként kövclke?,ik , a' külkereskedés'
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t i l a lma. Mivel azonban a' bányászatról szóló Apro-
tiata törvény' ezen kifejezése: „Hlyen m ó d o k a la t t
m i n d a z o n á l t a l , h o g y m i n d m a g a a' k i
c o l á l t a t j a , m i n fi p e d i g a' e o l á l ó i n e s t e r -
e m b e r e k h i t t e l l e g y e n e k k ö t e l e s e k a r r a ,
h o g y i g a x á n , v a l ó t i z e d é t a' b á n y a k-
b ó l p r o v e n i á l d m e t á l l u m o k n a k a ' F i s -
c n s' t á r h á z á b a b e s z o l g á l t a t j á k " — (lásd
az i. sz. alatt) nem az égés/ terményt, csak a' ter-
mesztett erezek' tizedét rendelte beszolgáltatni, 's
a' kirekesztő váltási jog HK Aprobarta Il-ik r-e XVI-ifc
Sü-a 4-ik czikkelyéhez képest (̂ „p ő r a r a n y ke-
r e s é s é v e l é l e t é t t á p I á i d o l á l i , c z i g á n y ,
és e g y é b n e m b ő l áll h á t ó u r a 11 a n em-
b e r ék, ha a' p ő r á r a n y á t a' f e j e d e l e m n e k
b e nem s z o l g á l t a t j a k . . , . b ' ü n t e t t e s s e -
n e k . — E z e k e n k í v ü l p e d i g , h a k i k ma-
g o k j o b b á g y o k v a g y s z o l g a j ó k á l t a l ma-
g o k h a t á r o k b a n p o r a r a n y a t k e r e s n é n e k
's t a l á l n á n a k , ' s z a b a d o s l é g y e n , a n n a k
k e r e s é s e , ü g y m i n d a z o n á l t a l , h o g y h a
a' p orar an y a t m a g á n a k a k a r j a t á r t a n i,
m e l l y e í m a g a h a t á r á b a n t a l á l t é s s z e r ű e t t
s z a b a d o s l é g y e n , d e i g a z á n v a l ó t i ze-
d é t . . i . t a r t o z z é k b e s z o l g á l t ' a t n i , . . h a p e d i g
e l a k a r j a v á l t a n i , a ' f i s c a l i s a r a n y v á l t ó t tar-
t o z z é k v e l e m e g k í n á l n i v a g y a' c u s o -
r i a , v a g y s e p a r a t o r i a h á z b a t a r t o z z a n a k
b e v e n n i. —.... M á s o k ' h a t á r á n k é r é s e t t
p o r a r a n y n a k i s e l a d h a t á s a v a g y v á l t h a -
l á s a k ü l ö n b e n n e m e n g e d t e t i k , h a n e m
a' f e l j e b b m e g i r t m ó d s z e r i n t a' f i s c a l i s
a r á n y v á l t á s r a , v a g y a' c u s o r i a és sepa-
r a t o r i a h á z b a v i t e t t e s s ék") — melly már
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nyilván magának a' terménynek beváltását emli'ti,
csak az idegen határon termesztett poraranyra Ját-
szott szorítva lenni, a' fenirt 1-ső czikkely alikori
következetessége innen is magyará/hato. 'Siniv«l.a'
kirekesztő váltási jognak, ugy, mint az, jelenleg
az 1747-diki 8-ik 's 9-ik törvényczikkelyek szerint'
fenáll, a» illető ére/ek' kivitele általi megszegése
a' belkereskedési adás vevéstűl vagy öuhasKonra
fordítástól csakugyan ínintlenkéiit különbözőnek né-
zendő/ kérdést som .szenvedhet azon kivitel i tilalote>-
nák, a1 kirekesztő váltási joghoz Csatolt bcs/,oIgáI-;

tatási kötelesttetés 's önhas/onra fordítás' tilalma
melletti wiegálhatósátra»

A' kiviteli tilalom' további kiterjesztése megtett
szik »K előbb említett XVl~ik Aprob. szak. a-dik
ezikkeíyéből, de a' nielly ma nincs gyakorlatban.

Magának a' tilalomnak — értem a' feldölgo/at--
lau ai'any' 's ezüst' kivitelit — nemHeti-gazdaságí,
megítélésében szinte azofl tekintetek fordulnak ;elí>.
»iellyekböl a' kirekesztő váltást 's váltáson ki v iili;

önhaszonra fordítás' tilalmat vizsgáltam.
De tekintsük bár e' kivitel i t i lalmat, a' kíre-

liesütö váltástól elvonva , ugy sem fog ax ncm/etí
gazdaság elleninek mutatkozni, feliévé, — mint őre-
ként érthető: —• hogy maga a' kincstár minden arany
és efcüst bánj raterményekot, hacsak válfásra alkalmas ,
alakban ajánltatnak,. kiszabott áron mindéír elfonradni
akkor is kész legyen; 'seztazért,n\ert ujáskfntíizcgéss;
hányásai szorgalom nagy részint néhány tőkepén-
zesek'önkényétől leimé függő ve. .Igaz ugyan, a' köz-
nemzeti szorgalom í'elvirágzásának ; egyijc leghaífia-
tósb" emeltyűje a' kereskedés' szabadsága, de igaz
másfelől az is, hogy az eredeti és műszorgalmi ter-

isxűíiscges aránylatot meg iiem zavarni,
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ütliághafatlannemzeti-gazdasági kívánat.Ezen arány-
latot bizonyos helybéli körülmények s/abják ugyan
ki, azonban egyátaljában minden különös alkalma-
zás nélkül is sísembetütiö: hogy az eredeti termé-
nyek' külföldi í'eldolgozása, mindég bizonyos nem--'
zeti-gazilasági veszteséggel jár, a' mennyibe t. i. a3

ínííszorgalomnak azon crőíejlését, — melly az ere-
deti termények' honi feldolgozása által nyerendő
lett volna, 's meily egyfelől a' kereset módok'
nagyobb terjedtségében , raásl'elől a' mtíszorgal-
milair feldolgozott termények', magasb' árbecsében
szokott m u f a t k o / n i , — kösüvetetlenül a' feldolgozó
küllőid nyeli el. Aunálfogva sxenibetunö , hogy to-
vábbi feldolgozást kívánó eredeti.termények'kivitele
rendkívüli visszapótlás' eseteit kivéve — az eredeti
és niűsüorgíiiini termesztés közit szükséges arányla-
tot kisebb nagyobb mértékben igen is felbontja. Hon-
nan megint .az a' következés f~hogy a' külkereskc-
dési szabadságnak a' belszorgalom egyetemi érde-
keihez kell alkalmazva lenni ? tekintetbe véve —
mint már önmagától érthető —• a' nemzeti-szorga-
lom' kifejlődési állapotját; iiíert ollyasmit a' külföld
kikészítési szorgalmától elvonni, mire a' honi szor-
galom nem- képes, mindenesetre oktalanság lenne,
innen származnak azon támasz pontok, inellyek e*
részben a' törvényhozásnak bizonyos nemzeti-gazda-
sági irányt 'adhatnak. És igy a1 fel nem dolgozott
arany"s eüitet' k iv i te le i s — m i u t á n , magát az anya-
got többek köztt a' pénKverelés sem nélkülözhetné,
•—az cléadott nézetek sxerint itelve, néni fog nein-
zeti-gazdäsag ellenének tetszeni.

E;;á;;_/o/: :m:i^ safgasp^ib'éi tekintendő a' műben
lévő ar:::;y '5 ea^,~J, .'..jva, á' nv,;:.
•nek í
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ellenkeznék. A' kiviteli tilalom t. i. csupán
** egyedül néinelly további kikészítést kívánó 's
ki i.s késsiüiető credeíi terményekre nézve védol-
»iczhetö; egyébaránt -pedig a' műszorgalmi termé-
nyeknek mint kész kereskedési áruknak egész erő-
ftjlésfit a'szabad kereskedés adja meg, melly azon-
ban a' kivitel' t i lalmával össae nem férhet. A' mi az
arany- 's ezüst-pénz' kivitelét illeti, azt csupán azon
aggodalom okozhatná, nehogy a' pénznek mint va-
gyoningoitoriak , 's mint a' nemzeti-szorgalom élet-
erének tömege a' hazában megapadjon. Erre pedig,
«iwyeloHképeii azon aggodalom' eltávoztalására, fo-
nákabb es/Jiöüt a' kivitel ' tilalmánál találni alig le-

. Latjuk p. o. -Anglia' történőiéiben cj t i lalmi
sacvt, 's a/t is, hogy a« arany 's ezüst pénz
klia öníve v i te te t t .lii 's ez által, — mivel a,'

péü/verelés' költségeit egyenes rovatai', útján wiaga
a' nemzet hordozta — a' pénzveréícs műszorgalmi
erőfejlése is teljesleg kárba ment. Ue egyébaránt
maga a' dolog lermészete — habár a.'. .Utalómnak
sziníolly k ö n n y ű , m i n t a' neműéire nézve veszlesé-
-ges kijátszását tekintetbe nem is vessüük — rósz-
ßüalni Játsxik a«t. Mert. ha igaa az ;- -liogy bizonyos
.aieiinyiséfiü arany 's ezüst pén/ , a' ne m/e t ti ék el-
k(:rűlheletlcn; ignx az is; hogy ez elkerülhetetlen-
ség'^ oka semmi egyébben, mini ti' nemzet külkeres-
hedési inunliálatjainak biztosiíásábaa keresendő, de
a' mt'iíyek arany-,'s .ezüst-péass' .kivitele nélkül telr

jességgel fenn nem állhalnak. Miért lenne másként
M arany' 's ezüst3 pénz-anyagi használata olly Hall-
hatatlan ? - - midőn könnyen általlátl iato: hogy a'
belkereskcdiV fentartására másnemű, nem olly köz-
becsüpénKanya^is megíVlelhetne, m i h e l y t az a' kön-
nyen hasiíiiAlhatás anyagi tartósság, 's ezek melleit
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a' sííUu.shaialom' pén/becsi bélyegét magában 's ma-
gán viselni. Ugyan ezt az esetet IfUjuk a' csak'bel-
hasKnálafra színt ügy nevezett apró pciuonemekben
(Scheklemünzen). —Átlátták mindcxbl ict törvény ho-
zóink a' régibb időkben is, midori mind a' mellett,
hogy külföldieknek az arany-"'s eztist-ihüvek' kivi-
telét, hacsak jóféle aranyban 's ezüstben nem fizet-
tettek, nyilván tiltották fAprob.II^ik r-e, XVI sü-a,
Sá-ik czikkelyébeiO-^az arany-; 's .ezüst-pénz' kivite-
lére (ugyanott a,' 3-k ezikkelylien^) tiíítlmat nem tétteki;

. ' • • . - • . - . . ni*)

az aranyöt
k intve — az általcserélési' *s eÍdelé.si vonásokban
foglalt birtokhasxnálati szabadsággal neaizeti-gaz-
dasági tekintetben nem ellenkezik. Csakugyan- ön-
ként érthető , hogy miután a' kirekesztő váltás bi-,
tanyás egyedárusság bélyegét még is magán hord^xa,;
m i n d e n — a' kincstár és tennesxtok köísíi — vallási vi-
szonyoknak törvéuyhü/-,ási rendelkezése alá tartozók«.,
nak kel l jen lenni, üe ezekről , raint szintén a' több
idetartozó érczekről -- mellyek axonbíin az arany's
exij.st termesztés mellett jelenleg igen keveset nyom-
nak — bqveb,ben a,' második

in:
Ipar,. y$rine$%lési erSfejiéó általanoson,, 'A- 'különösön
ß' mayán- és kincstári-bányászaté, '* e' kettő nem-

zeti-gasdc($tígi tekintetben öss-zeliasonlitva.

A' bányásüatot mint nemüeíi-gaxdaság tárgyát
tekintve, ebből, 's s' főim előadott váltási 's t i lalmi
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viszonyok összevetéíébűl kőt kérdést látok kifejlcni:
i) Lett-c' ÜK erdélyí-bányásjsat' felszabadításának
— azon váltási 's t i la lmi viszonyok mondhatni meg-
szorítások közit — előhalailási következése, .'s a*
magán és-kiacsti ir i l janyasnat közül meJlyiké arány-
lag äVkedve%übJt\./>ilaav? — 2) Osssjehasoiililva- a!
magán- . és.. kinesíári bányászatot, 's f e l t é v e
m,i i? ,d a' k e £ t ő n e ;k ;|,e,h e t ő l e g s z a b á I y s K &-
j r ü b (b űz ( i s ,ét , mcllyik. egyez meg inkább a' nem**
z éti-gazdaság' kivánatjaival, '.s roeJlyik magára1 a'
kincstárra néüvc is haszunhajtóbb? —

i.
Az első kérdésTO megfelel a' Iioni-bányá.szat időszaki
clohalaílá.sának rövid' átnéziíse, süorgalom terjcdt.sógi
's terriiénymenriyiségi tekintetben.

Megaíapítatván hazánkban az austriai uralkodás,
e* minden tekintothen szerencsés kors/ak, a' Iioni-
bfiriyásjiíit i'élvirág'/ásának is korszaka volt. Ax i099en
ímrén*kirendelt udvari biztosságok #) vetették me£
3K-'!ös'í<'>ibanyás}!aíi szorgalom' tartós alapját, elő 1)1)'
ugyan a' szabad arany termesztés' felsjíökk'eiilésej m a j d '
a1 vasbáiiyás/at 's kinilyi árariycxiist1 kohászat' me^-
alaptVisft által. ílégen. felhagyott bányák' felfogása,
eddig ismeretlen érczhegyek k i n y i t á s a , ' a z összes
bányászati jszcmélyzct 's bányás/vidéki népesség'
síiüntelen növekedése , legnyilvánabban mutatják a'
honi-bányászai' sxorgalom-tcrjedfsé^i előhaladását./

*} Li ís fJ ; Sai)ilim(í tJcr Btü-ff^osclze Jer SaLpi-r. Mnaarchic v. rran/:
A n f . i i n ScIimjJL Zweyl.« A b l J i e i J n n f f . Wif in . k. k. Hó!' i i r i ^ l SU
Aíwr. Ui'uctei'cy. 1055, V- Bíficl raí- 5MÖ- 61ÍI- 662. 726.

i a' kirckesztölcg kínestári Mnyíissiat,—most
#3 alkalmasint csak a' vajdahujiyadi vas, »K offen-
]nmy;u aranyezüst, 's a' radnai vlom-tcrmcszté.srö

F * , .

szorítva—luindcnbizonuyal "kisebb res^t vc,sz; mi-
dőn el lenben a1 zalallmai, ab'rudbányai, topánfalvi,
oSe n bányai ,• nagyági, csertési, brádij thoroe^ktíi,
olálipiáni, csik-s ;iíentdpi ;npküsi kerületek iiíuno iiia4
jrári szorgalom riyomait mutatják. Az érez keresést
vállalatok' gyarapodása napodként előbb halad e'je-
len sKá/adban,- 1800-tól, 1817-ig, 450 szabadság--
levél adulutt a?, ors/ágoii búnyásxi íörv.sxck állal CÍCK
kcresósro; 1817-től 1830-ig, pedig 750:'-é«' i.iíy
Bíiindussze 1ÍÍUO. valásággal k iny i to t t 's l'elfogoü bá-
nyák száma ezen idő alatt SÍ40«l.-l'a rúg. Legtöbb
áraiiyoüti.stro; vasra, kénc.sőro legkevesebb. A.Konkü-
r.ülállás, Hogy a« érCKkeresési vállnktok'. s«áma nö-
vekedik, meggytizőleg bizonyít ja:-hagy a' bányá-
szati szorgalom' körében a' történetes feltalálások
mindég kévésednek, "s a,z iparí'esxültség inkább, terjed^

•
&-

..
. ««.) Torményinennyiségi tekintetben e g y á t a l-

j á b a n , a/ aranyesiüst terinc^ztc.st..vésnem pé ldáu l ,
mclly h í i K Ú n k b a n c^yébaráut is le^na^yobb, fiy;ycl^f ti
erdemei. Azon szerencsés clőhaíau'ás, nu:lly e' teJiiii-TJ
tétben a' sxabad aranytermesztésh'en 's k o h ó váltás-
bau mutatkozik, az ide függesztett jegyxésekbpi í'og
kiktszeni. , .:;,.!

•__ l .
.

»J 1S37. UjaM, •liiitíniiii.i Tálkktak ie l fcule f r , j«^ ™ak "*
dústig' pontj-iu állanak.
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,.
A.

Szabadarany váltás.
öüépszámítasba.n '724-ed belértekkéT, a* többi

rész ezüst.

Í7lÖ-bea.
. '. :•.. : •
• r '•• i,,,'

••• • . . '

ITífO-ban.
1780-báii.
1740-ben,
1750-bea.
1700-ban.
1769-fíen. !
1770-ben./
177 1 -ben.
közép s/á- í
niiiással é- 1
venként. '
1780-ban.
1790-ben.
rendkívüli
szárazság-

Í8ÓI-ben,
1810-ben.
•1820-ban.
1830-ban.

13,630 nehézck(pf-
, seta);md[j-

. . tésa 1 bécsi
. 'girátazazV„

loiitot.
34,949 dlto.
49,450 dtto.
ősi. 195. dtto.
ő9j856 dtto..

88,483 dtto.

89,7 l i dtto.

69,176 dtto.
78,106. dtto.
39,8.75 dtto. '
91,328 dtto.

i 35,413 dtto.

tö!)bgi,3í9neh
„ 14,50 1 „
„ %645 J
,r ,7,661 »•
n «a;4.55 „

» 6,173 ,

» 1,228 ^

i
» ^~ í>

5J 51,45.3 i
„ 44,085 „

M e g J e gyjs e n d ő fc: 1.) Az évtfeeclekben fog-
lalt évek sokszor fehl! múlták az illető tizedik évre,
kijelelt mennyiséget, p. o: 1790. >s 1780 iö/tt 20,
's egynéhány ezernyi az apadás, de némely évek az
1780ra kitett mennyiséget soksxproson felül halad-
ták, 1783-ban t. i: 91,95Inch.— 1784-ben 99,020

neh.— 1 785-ben 100,667 neh.-^l 786-ban 110,136
neb.— ;1 787-ben 1 13,583 neli.— 1 788-ban 105,7 1 8
neh. váltatott be; továbbá 1810-ben 1801-hez ké-
pest 38,131 nehézékuyi apadás mutatkozik, azonban.
-iS02-töl 1810-ig közép számításban 60 's egyné-
hány ezerre rúgott az; évenkénti vallás, többre tehát
mint az 1810-dik mennyiség^ 's a' t. 2.y AK első
évek minimumára nemcsak vissza nem szökkeut, sőt
azt -minden évben néhol igen sssembetünöleg, felül
multa a' termesztés, íí.) Az itt ott mutatkozó apadás,
vagy rendkívüli szárazságnak, — meüy a' feldolgo-
zási — törő 's mosó-müvek' munkálatát akadályoztat-.
ía , — vagy a' koliováltás növekedésének volt kö-
szönhető. És igy az érintett apadások csak, átfutó
jelenetekké válván, a' növekedés' rcadsora kétség-
be hozhatatlan.

B.
is, aranyeyüst tartalmú terményekbe^.

1761 körűi

1795 „
1.838 Ä

1831-ben.
1 8a3-ben.
1833-ban.

évenként
30 évi kö-
zép számí-
tásban. 7,1 10 m.

dtto. 40,570 „
dtto. ő4,577 „

tí5,034 ..
69,aaí> „
83,300 „

több 33,460 m.
„ 14,007 ,.

több 10,45? m.
„ 4,925 •_.
„ 18,081,-

bb) A' m a g á n t e r m e s z t é s n e k k ü l ö n ö -
s ö n a' k i n c s t á r i h o z v a l ó ' a r á n y l a t j á t il-
l e t ő l e g , egy harmadik kimutatást ragasztok ide
C. betű alatt; megjegyzendőnek találom mindazonál-
tal: hogy a' kincstári ércztermeszté^, melly abban
előfordulaiid — legnagyobb részben a' magán-bányi-

l



— 44 —
_, ,

s «át kohó vállas i eröfejléséí foglalja magában. Arany-,
ezüst-, réx-, és ólomtartalmú bányaterménvek ol-
vasztási feldolgozásával t, L a' magán bányászati
szorgalom — kivevőn a'' csik-szentdomokosi rúz ter-
ineSKfc.st, nielly'csakugyan, kincstári és magán-társu-
lati is egyszeí-smind, -ó- jelenleg nem foglalkozik, 's
a'' kéiiesö is a' kincstár által égettetik; m e l l y okból
ar1)ányíi-termények'"é1rrcí!;tartalmának előállítása vé-
góít'Zaíathnan, Csertesen, OÍFenbányán, és Jiailnán
Jiiiicstái'i kohók állanak í'enn. És így a' kincstárénak
jeleltíndö' ércsítermcsütést nem lehet egészben ügy te-
kinteni, ini-oíbj.: az,' e^vsxei-sininií í i 'kincstári bányá-
szai' erőfejlését is jelenleiié. -A' kimutatás csak ne-
Mny érek' eredményét foglalja «gj'án magában,-de
áá" abból kitűnendő arányíat' maradandóságát a'ma-
gán-bányászat folytonos terjedtsége nyikán mutatja'.

Arany\
C:
i, kenesQ"1 s olom^termesz-

•
t* iArany-termesztés,

MegkülÖnbö/.-
tetés.

Ma£fántcrmosz-
» • T T ' 1. •tt'S kohovalta-

son íkivíil.

• .
'

-
. , . :

lígyütt •

év.

t<S2.Í.

1826.

1827.'

.182«!'

1829.

iTsm
6 .év
alatt.,

gira.

l/^O.

l.dSfí,

1,710.

.1,992.

UT8,

1,810.

1 0,4 5 k

cB

G

1

U
~i

u

9

4->-

'.S'5
C"

2

—

í
9

T

t

• «
a

í-aj
G,

í%

sy*
%

y%
í%
^/,
1

Össxes ,
jionyobc

f.

ír
í.

k.

MegkiilönlxiZ"
te lés.

Kincs láriter-
mes7,tés kohó-
válíással.

év.

1825.

Í82(i.
182L
1828.
1829.
Í83(h

II 6 -év
Együtt |J alatt.

Volt magánbíí-
nyásxati

>J

gira.

1,01 k.
818.

856.
~8l8".

9ÖÓ.

734Í

.5,178.

10,454.

'Összcsen{| S! 1 15^63 3.

4-J
_rt

3
iá
Ta
T

12

. B

9

_ c
ír1

2

|
3
2

~3
~2~

H
h

ND
P,

1

2?/írt/4
g
ó«/
f/4

t)S/
~ /4

S!/*

,2!.3.V4

: 1 •fl
fi

— t— \-

Ö'ssy.c's '&t
pengtiben.

1'.

s^seA

k.

, lí. E^zűst-teriisesiítés-.
Magánbáriyá--

azati j kohóVál*
' táson kivűl

.

'

1825.
182(>-
-1827.
"1828.
|T829".
1830.

11 6 'év
Együtt üalatt.

1S&.
'T90.
•8:20.
•942!
832.

"~936,

^04'Sv

i
12
"1
Í5

4
2

14

6
íp
1
j
~2

3

il.

1

T~
1
2
1

S

Kincstári ter-
mes/.tés kohó'-
váltassál.

Együtt

Volt magáiibá-
nyászati

1825.
1826.
1827.
1828.
182'9.
1830.

f; (-v
alatt.

#»
Összcscn|| „

3,621.
3,209.
2,889.
2,807.
2,976.
2,572.

13
10
10

3
7

"̂ r

1
1
2
1

i_

2l

18,077,' a' —

5,042.' 14

2:^150. 1|

3
;il

—
1
— . i
^_
3

— '

2
2

•

ü:3n,320.

: i
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III. Rez-termeszfes,
Megkülönböz-

tetés

Alagánbányá-
szatt 's privát
kohászati.

év. mázsa.

•1855.
1826.
1821.
1828.
1829.
1830.

; 180.

•\ . 337.
ol8.
63Í.
669.
607.

Együtt l|6éTb.Jl 2,995.

font.

63
57..

84

Iá
8íP '

67

Összesár
peng, :

f. kr.

1

j Kincstári ter-
mesztés kohó-
.váltással.

1825.
1826.
1827,
1828.
1829.
1830.

281.
298.
316.

•250.
637.

—

"0'/2

—
9

•

Együtt ||6évb.|| 1,782. 79%
IVoltmaganter.il „ |j 2,990. 67

1 Összesenjl „ [( 4,778.] 4-6Va 216,775. 46>/4

ÍV. Vas-termesztés.
Vlagántermesz.
íiricstári term.

6 év
1825.
1826.

1827.

1828.

1829.
1830.

alatt . . . . .
26,850.
12,232.
26,122.
22,252.
20..78ÍÍ,

. 15,187.
Együtt jjeévb.JIm^SS.

Ide számítva
az öntöttvasat *> .

Összes term. |j „ ||

16
60
32

54
4

35

1

377,953.

284,418.

7,164.

48%

24

93/,
- 1669,536. 22%

áqa
Ok

P
Öt
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V, Kénesö-íermesztés.
Mesrkülönboz- íl ,

• t e l e s v.4,eV:|raZSa'
M agánbán yá-

szati czinnaí>or
a' kincstár á'í-
tal kiégetve.

S -év-
ben. 33.

font.

9'S4/
-1 /32

Osszesár
peng. •

f. '

3,531.

kr.

^u
VI. Oloin-termesztés. (_ töbfc adatain nincsenek.)

Egyátalj-ában 1820.
'1826.

pú. 8Í% 20,159. 3«

~ , , " " . ' ' '

összevetése
az ezen kimutatásban foglalt 6 évi teitnesz~

(és

Magán bányászati >
kohóváltáson Tíivöl 10,454gTra 9 lat l qu. '3/4 pénz.

Kincstári termesztés
: íi-ohdválrássaL • 5^78- „ ß „ 2 ? 3:i/4 „

Felesleg a? magán
termesztésé "

.
II.

V - -t * l'Ezüst termeszted.

Sí „ 2 „ „

Magán bányászati,
kohdváltásonkiviil 5,042 „ 14 „ 3 B l

Kincstári termesztés
kohóvaltással. 48,077 „ 3 ^ —,}—

Felesleg a1 kincstári
termesztésé. 13,034 fí 4 „ — „ 3
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III,
Réztermeszlés.

Magán bányás/ati 2,995 mázsa 67 fi.
Kincstári tcrin. kohó váltass ál 1,782 „ 72 % „

Felesleg á1 sé. i ,2i2 .„ 94%, „
ívIV. • '

(Jif,
Magán bányászati,

pén/é számítva 377,953 fór. 483/4 tr.
Kincstári — „ „ 284,418 24
Felesleg a* mayán termesztésé 93,53ö .,, 24% „

Csak kincstári 33 mázsa 274/34! fL

Felesleg maga e' niennyiség.
. ', , í !•'. l •

Mindezeket pénzben számítva, 's a' . kiinutatoít
6 évi termény mennyiség'
összes árrából tehát , . . . , 7,301,585 ftbdl
a? kincstári termesztésre eső . . 2,734354 ftofcat,

kivonva,' marad a' magán ter-
mesztés' számára ...... 4,467,331 fi,

és e1 szerint a1 magán-érczterraesztés szinte csak ügy
áll a' kincstárihoz \ mint 44 27-hex • mivel pedig
ezen aránj'Iat a' «lagAn-sbányásnáí sokkal nagyobb
szorgalmi ícrjedtsegének epén meg nem felel, szük-
ség íessz, a' íiincsíári termesztésben foglalt magán-
bányászati eröfcjlést kitüntetni , melíyből az'ián a'
magán és kincstári bányászat köütti aranylat maga-

- fel fog fejleni. Errenézve megjegyzendő
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1) A' kincstárinak jelelt aranytermesztést —
azon, aránylag csekély mennyiség mellett f meUy
csupán kincstári bányászatból kerül, <le a' melly az
öszveg nagyságához képest alig érdemel figyelmet

alkalmasint a' magáubányászat7 kohóváKási erő-
feilése leszi, és igy a» ezen czím alatt kimutatoU
5178 gira a' raagán-bányásüatl termesKtéshez SSZÁ-
nutandó. 2") A' magán — ezüsttermesztési-mennyi-
sécr — 5042 gira — a' szabad aranyváltásban (ma-
gán-aranytermes/tésben) foglalt exüst tartalomból
ered. Mert a' szabad-arany közép fáinsága , nem
nagyobb, mint 16/24 M ^ tizenhat karát, a1 többi te-"~aJ" /a»
Ivat 8 karát annak ezüst elegy ítéltét teszi. 'S
bán, ha a' magán-aranytermesztés' mennyiségét —
10j454 girát a' magán-ezüsUennesztésnbk jelelt
5042 giraval aránylatba vesszük , kitetszik , liogy
10,454 szinte ügy áll 504S-hez, mint 16 : 8-hoz.
Szinte ezt az aránylatot látjuk a' közelebb múlt éve-
ki szabad aranyváltás1 belértekl eredményeiben u. m.
UK 1831-ben beváltott szabad
aranyban volt . . . . • • • arany; 1926 gira,

ezüst: 1053 „

1926:1058-16:4^
• . :

» » » arany: 1^08 gir#.(

eaüst: 906 w

1708: 906 —16 :8./:

1832-ben

1833-l>an arany: 1656 gifa,;

: e,üst: 77r,,_

1656:T76=16T7./;
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az 1834-ben beváltott szabad
aranyban volt . . . . . . . arany; iq@j gíra.

ezüst: 793 „

1681 :793zJl6:7.-/:

arany: 2003 gira,1835-beü

•8003 £ 98ő = 16:7: :/:
3} Valamint a* sstabad arányváltás adja a' iiiíígán-
eztist termesztésnek jelelt mennyiségét., süintugy a^
kincstári eiSűsí . termesztés alkalmasint semmi egyéb,
mintáz arany-emst tartalmú magiín-bányásísati nyers-
termények' ezüst tartalma. És így a' kiníutatott 18,07?
gira kincstári ezüst termesztés is , mint &' magán*-
bányászat köhóvál í í í s i eröfej-lése, ,v" Snagán-bárlyíís/aíi
termesztéshez számítandó. 4) A' kohcíváltási kincs»
tári réz termesztés^ 's a' kincstárinak jelelt kéncső
égetés is, mind csak az elébb mondottak sze'riöí ítélen-*
dö. Következőleg, a ' kincstárinak jelelt arany, e/üst, re^j
és káneső-terineszíés' öss/es ára. — melly 2,432.^^2
ftokat -~ ki-t. tesz — a' inagán-íenncsztés' fenn elő-
adott' wennyíségíiez" f;p^Brzé számiíva) 4,467,2ÍÍ1
fiókhoz járulván, a' magán-bányás/ati .szorgalom' 0 évi
erőfejlése termény-mennyiségi tekintetben 6,899,883
ftokat íog tcíiiiK E^t a' íeriííény-mennyiség' összes
árrábdl 7,a01.585 ftokbo'I kilmzva , maradni fog a'
tincstád-bányászat' erofejlésére 30Í ?702 fí. rneüy
t. i.- a'- magán-terniesztés' crőfejlcsihez — 6,899,883
ftokho« ügy áll , mint l : 33-lioz. Mellyhez képost
azon 6 évek alatt a* magán-bányászati szorgalom'
termény-mennyisógi eriifejlcse 23-szor haladta felül
a' kincstáriét.

— ai —
Az arany-ezüst termesütésnek 1830-ofai növe-

líedését nyilván jelenti az ide mellékelt D betű alatti

D.

Arany-ezüst termesztés 1830 — 1835.
1. Aranytermesztés.

1830-ban
1831-ben

1833-ban
1834-beu

2^5 50 gr.
3,087 „

«,86.1 „
3,029 „

Mttb mint
1830-n537gr.

i

„ ,!, 838 ,•

fi&tíésébb
m i n t a' köze-
lebb múlt 'év-
ben 432 gr.
több

„ -w^ ;̂„168 ,

Össíeseu || 1 7,570 „

Í E-süsttermesztés.

1 830-an
J831-eii
1833-en
1833-a»
1834-en
1835-en

3,508gr.
4,593 „
5,197,,
4,323 „
5,431 „
5,801 ,_,

Ősszc'senü 38,853 „

több mint
1830n.l,085g.
„ „1,689,,
» » , §A^ r

j, „l)9 2 3»•> *>Qft5J JJ 'S;*»« »
„ „ 7,805 1

több
mint a' köze-
lebb ni ült év-1

Iten . . 604g.
ke*e*b>„ 874„
több» „\,\ 08 „]

» » 3? a7Ö-„

Ezekből nyilván bitetszik: hogy a/; erdélyi bá-
nyászaÉ felszabadíiásának --az előadott váltási 's
tilalmi viszonyok köztt — mind szovgalomterjedlségi,
mind termény-mennyiségi tekintetben előhaladási kö-
vetkezése l i t t , 's hogy a' magán- és kincstári-bá-
nyászat közül aránylag aj magán-szorgalom E a'ked-
vezőbb s iker, melly mint láttuk csak azon 6 évi ki-
mutatás szerint isÜS-or haladta meg a' kincstáriét.—

á
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2.
A' második Kérdésre né/ve e g y á t a í j á b a n

tekintetbe veendő.- liogy minden emberi szorgalom-
nak, minden ípai-feszüItsegnck leghathatósb' fugája,
a' jóllétre törckedés, inelly az egyes vállalkozók'
termoszé« ösztönében gyökerezi e ti k , és így, minél
több a' vállalkozók száma, atoál nagyobb a' jdllet-
re türekedés' intensitása. Tudjuk továbbá, hogy az
ipar és szorgaloin saját birtokunkoia sokkal haszon-
haj t t íbb, ha a/t mínmagunk ninveljíilí, wfntha má-
sokkal müvcltetjülí, fs innen ki indulva, a' tenzeti-
szorgalom' összes eti&fejlése annál nagyobbnak fog
mutatkozni, minél nagyobb a' birtok' megoszlottaí**
bizonyos minimumon felül. Tinijük azt is, hogy na-
gyobb vagyonok ésak kevés számú birtokosok' keírei
köatt, nemzeti-tehetőséget 's gazdagságot nem alá-
piinak. Mivel tehát státusgazdasági szorgalmi válla-
latoknál, -- meílyek közé a' kincsrári-bányásssat iá
tartozik., 's meílyekben a^ birtok tulajdonképen sem
a' nemzet' egyes.tagjaié, sem a' fejedelemé — jól-
létre törekvő magast)' szorgalmat 's ipar-feBssfiltséo-et
nem ebi-csat; — mivel továbbá státusgsídaságí vál-
lalatok1 terjesztése' a' birtok megosztottság erdekek
kel legegyenesb' ellentétben áll, 's nagy vagyonok'
összehalmözása Mai nemízeti-tehetőseget 's gazdä*-
ságót épen nem alapi t ; - - mindezekből, niellözziik
bár a' líincstiírí-gfmlasag sxövcvényes és lassudíil-
mas voltát j term-cszetesen látíátík folyni: hogy a»
bányászat is magánosok által űzetve nagyobb szor-
galmi erőfejléstigér, miníha az a' kincstár által üstéi-
nek , 's a' nemzeti tehetőséget inkább előmozdít™
mint a' kincstári, -'- annálfogva a'' neitisseti-orasida-'
sag' -kívánatjaival inkább mcgßiryeZj 's a' ^orgalonr
nagyobb erőfejlésénelí megfelelő nagyobb tized bő-
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vétel által, minden eröalkalmazás nélkül magának
a' luncstárnak is hasznosabb. 'S valóban man-a a'ía-

o

pasztalás mutatja,, hogy magán-társulati szövetkezét
nélkül művelt kincstári-bányák — habár darab Időig
a' hincstári-igfjxgaíás' fáradhatatlan szorgalma, 's
józan gazdasági tapintatu tisztek' felügyelése alatt
(millyekköl most is dicsekedhetünk ,) a' felsőbség'
hév pártolása melleit virágzásba tartattak is, — vég-
tére magánosok birtokába jutásiak, 's csekélyebb
erőalkalmazás mellett a'nem csüggedö reményt gaz-
dag áldással fizetek. *J Ez az eset .főként az arany-
ezüst bányászatnál, Erdélyben igen sokszor fordult
elő. Vannak csakugyan itt is, mint mindenben kivé-
teli esetek, mellyekben a' kincstári-bányászat inkább
ajánlandó, de lássuk előbb a' magán-bányászatot
ajánló k ö z e l e b b i t e k i n t e t e k e t erdélyre-
nézve , u. m. az arany-ezüst érczerek' hegyalkati
sajátságát, — a1 magán-bányászati szorgalom' el-
kerülhetetlenségét, — 's magára a'kincstárra néave
egyébaránt elenyészendő haszon' eszközlését.

a) Az arany-ezüst ,érczerekj individuális kiter-
jedése, kivált azoké, meílyek az erezet termés-
állapotjában adják, sokkal kisebb, de sokkal in-
kább el is szorít, mint más érczeké, Innen van, hogy
azon két ércznemek magas becsállása miatt, néha
kisebb elszortt ürekbenolly gazdagság rejtezik, melly
az erőfeszültséghez képest minden arányt felülhalad.
Ez az oka, hogy aa arany-ezüst bányászat inkább
eldarabolt 's több pontokra oszlott vállalatokat kíván,
melly tehát kisebb határok' szükségességét húzza

*) Tresztia, Dn'tjka, Csik-Szcntdomoltos, Boicza, Kirmk '» töb-
bek. A' s/,, domokosi bányák* most, mi (írteke 500,000^ ftot.
meghalad; Kiriiik «liisákkal szolg;ll,;,ita bii a.i ai'anyat. 's a' t.



— 54 —•

maga ntán. Ugyan ezen tekintetek fordulnak elő a'
kéneső bányászatnál. 'S nein tudjulí-é tapasztalás-
éi —; »°gy a' bányahatárok' kisebbre szorítása sok-
kal nagyobb szorgalomterjedtsecret, sokkal nagyobb
termesztési erőfejlést biztosított? -v Mivel tehát a'
kinestári-bényás/at ** egy részről magasb' nyere-
ség igénylete ,, másrészről a' gazdasaj. költségesl)'
volía miatt — vagy .nagyobb határt egy tagban, vagy
több kisebb határokat összevéve kivan meg; azon-
ban sem az egyik sem, a' másik esetbon annyi pon-
tok megnyitva nem lehetnek, mint lennének, ha ugyan
azon téren több egyes vállalkozók iparfeszültsége egye-
sül vala: már csak ezen szempontból kiindulva Í8,
ügy látszik, hogy e g y é b i r á n t h a s o n l ó kö-
r ü l m é n y e k kő z 11 a' feltett kérdés csakugyan
a' magán-bányászat részére l essz eldöjtendo. —

63 A' magán-bányászat' elkerülhetetlensége —
mint ezt e' jelen szakasz' második cikkelyében bő-
vebben látni alkalmunk lessx —, főként abban hatá-
rozódik: hogy a' bányászvidéki népesség' nagyobb re*
sae, föld, 's éghajlati befolyás' mosíohasága miatt
mesSei-gaadaságot olly méríékben nem űzhet, melly
bár első szükségeinek fedezésére elegendő lenne,—
egyéb sgorgalmi vállalatoknál pedig kívánt kereseti
alkalmat úgysem talá lhatna, következőleg magához
a' bányászati-szorgalomhoz--^kereset szorultság te-
fcinteíéhöl is — süükségbép lelánczoltnak látszik.—
Minél nagyobb a' kincstáribánvászat' kiterjedése, an-
nál nagyobb a' bérmunkási kereset is, mondhatná
vaiafii, és így a' bányász vidéki népesség' nagyobb
része épen a' kmcstáribányászat terjedési-! által ta-
lálhafna bizonyosb' 's állandóbb kereset mddot. l)e
ez okoskodás épen nem áll, inert e g y r é s z r ő l ,
«pen a 'bérmunkások'nagyobb concurrentiája —mclly
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esetben arányon felül növekedhetnék, • — s/er-
felclt i bércsökkenést fogna maga után húzni , 's a'
bérmunkási keresetet igen csekélyé 's igen aláren-
delté tenné; m á s r é s z r ő l ; a' szorgalom, — mint
már tonnebb említettem,, — saját birtokunkon sokkal
liaszonhajtükb , sokkal nagyobb erotejlést okozó; 's
valóban nemxeti-gaadasági tekintetben korántsem
mindegy, megoszlik-é a' belszorgalora' költsönös
árbecsesítésében az erőfejlési felesleg — vagy nem?
• — És Így ez elkeríilhetetlenségi tekintetben is inkább
kívánatos a' magánbányászal' minél nagyobi) terjedése.

c) Minél terjedelmesebb 's megoszlottabb a' ma-
gán-bányásKat , főként az arany-ezüst termesztés'
tőrében — melly vizsgálödásainknfik legfőbb 'iirgya,
— annál több pontokat fogunk találni, melly ék dol-
gozó-birtokosok által felfogatva valóságos haszonnal
művelteinek , 's dézmával a' kincstárt szaporítják
dolgoztató birtokosok 3 ke/ei köztt pedig alkalmasint
felhagyatva , vagy ki sem nyitva hevernének. Ezt
mindennapi tapasztalásból tudjuk: mert a' dolgozó-
birtokos egyrészét a' termesatő^erönek már csak az
által is megkíméli , hogy magamagának munkása, 's
mivel a' munka saját birtokunkon mindég haszonliaj-
tobb szokott lenni, ugyanazon vállalat a' veszteség
's nyereség köz t ti fluctuátiók' esetében — mellyek
a' bányászatnál igen gyakoriak , — dolgoztató bir-
tokosok' kezei kösttt, hol a' termesztő erő már többet
nyom, olly biztos folytonossága nem lehet. Innen kö-
vetkezik, hogy a' mágáflbáayászat' terjedésével olly
kincstári haszon is párosul, melly egyébaránt alkal-
masint veszendő lenne. — Értein a' dé/mát , a' fen-
érintett — nem mindkét esetben biztos folytonossága — •
apróbb vállalatoknál, — mellyeknek száma hazánk-
ban igen nagy. Az erdélyi bányászat' szabályozására
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i 761-ben bcküldetett kir, biztos Gerstorf Fercncz,
a' következő évi május' 26-kán tett ebbéli fclter-
jeszlésébon vitatásunk'tárgyához képest ezeket mond-
ja: ^Gleich wie nun aber der siebenbürgische ge-
meine Land m ami von undenklichen Jahren hcro an
äf.n. B ergbau die Hand stark angelegt, und durch
selben der grös/te Nutzen zuiiiest, als entste-
het hieraus der gansj. unvorgreifliciie Grundsatz in.
dein beruhend: dasa.der.an den Bergbau Hand an-
legende siebenbürgische gemeine JLaiidjuann dem al-
lerhöchsten iierario den griiszten Nutzen bringe,
lij'erinfalls das stärkste movens seye, und hierbei
fürnehwlich EU erhalten wäre. Dann derer Beispiele
mehr auf'zuweisen wären, wo dieser oder jener ge-
meine siebenbürgische Landes Insaiz, die Wochen
hindurch an ,'Pisetgold von seinem Puchwerck kaum
bis 2. erobert, ohne sich hierüber zu beklagen, von
diesen wenigen sowohl Gruben — «ml Saum — und
Pucbwerks-Unkosten bestreitet, und jedannoeh ——
erheblichen Gewinn verschaffet, welcher von in, oder
ftuslSiidfecIien hohen oder wolilhabigen Gewerken
in Gcgeöhaltung, dasz der gemeine Landmann selb-
sten arbeitet, — . niemmennchr zu erwarten seyn
wurde. - - „Valyom az igy nyerendő tiszta haszon
nem nuilja-é felül aV kincstári bányászat' kétes kö-
vetkezéfiü 's annál kétesebb folytonossági! hasüonhaj-
tását? — >s nem f0jy_é ebbőí a' kincstár' érdoké-
ben is a' magán-bányászat' elöbbkelősége ? — Áltai-
tótván fflíndezefcet a' fenemlített kir. biztos , magst-
részéről is oda nyilatkozott, hogy erdélyben a' ipa-
gánbányászat nagyobb figyelmet több előmozdítást
érdéinél a' kincstárénál, 's ugyanazért ez utóbbinak
terjíís/tését gazdasági tekintetben sem javasolta. —
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Meglenne tehát a'második kord fis is fejtve mind
általános mind különösb' tekintetekből erdélyre néz-
ve, liogy t. i. a' honi magánbányészat, ü.ssxehíison-
litva a' kincstárival, a' nemieti-gSssd'Aság kivánatjai-
val inkább uiegcgyejs, 's magára a1 kincstárra nézve
is Laszonliajtobb. Feltéve csakugyan mind kettőnek
lehető legs/abályszerübb űzésit.

Kivécndők azon különös esetek, midőn terjedel-
mesebb vállalatok létesítésére, 's a' létesülitek foly-
tonosságára nagyobb költségek, huaamosb' előkészü-
letek, Js némi áldozat-tételek kívántainak, — vagy
miliőn magííiivúllalkozők által crőnembirásórt felha-
gyott, — vagy akadályokkal küxiiö-reménytelyes bá-
nyák fölfogása; *) mustra bányászat alapítása, "s új
éreisliegyek felnyitása forog ferm} mellyekben nagyobb
tőkéjű társulatokon kivíil csak a' kincstár juthat óhaj-
tott czélhöz, kiveendő végezetre és különösön azon
eset is, midőn a* technikai tökélyesedés aü előhala-
dásnak olly alacsoti fokán áll, hogy &' rabló 's fe-
csérlő bányásxkodás temérdek kúrainak eltávoztatá-
sára a' státus beavatkozási eszköz sem érhetne óhaj-
tott czélt.

IV.
Technikai tökélyesedés befolyása ef tertfle$%ié$$ erö-
fejtésre: bdnytisz akadémia, státus beavatkozási rend-

szer, népszerű aktata»,
A'/.on kérdés' feladásakor (III), hogy a' kincs-

tári és magánbányászíat köztt, mellyik egyca

*J Újabb idolibon e' rendszer divatba j ö n n i kezd, m i t j a i i tö l th j l l y
magún t á r s u i i i t i bányák, a' kincstár nisy.in; vi i lntuetv á l t n j i(lő
megtéritek m e l l e t t ; miben tartományi t, bányamernöJt (most
(isríbrámi , fóbányoiMigy, lt. tanácsnok, 's [o b;Hiy:ísy„iti igaz-
gatósági ü lnök) Griiniu Jáuos t i s z t e l t bai-iitonj munkás lösibe-
járasí'inai ínkat köszönhetni, 9.7. udvari 's lia/ui kiucsUn'i it;az-
£;at;ís cséltráttyo« párloljsúiiak luylütbut.
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inkább a' nemzeti-gbzdusiíg kivánatjaival, 's mellyik
jmagára a' kincstárra nézve is basüonliajldbb ?-rr, feltú-
td gyanánt o d a értettem, m i n d k e t t ő n e k l e h e t ő
l e g s z a b á l y s / e r ü b b űz, és é t. Erről kissé bő-
vebben értekezni, 's folytatólag az ebből eredő kivá-
natokat is fdviíágo.sitai ^ei^ide tartozónak gondolom.

Ha a' termes/lesi eroí'ejlés ejíjmozdílása a' fel-
szabadított bányászatnál ínint nemzeti-gazdaság tár-
gyánál czélúl tűzetik ki; akkor egyszersmind azt is
oda kell ér tenünk: hqj jy a' termesztő sKorgalom le-
hető Icglökéiyeíb' technikai szqhályok szerint űxes-
sék, ^ e' kívánat mint esxköü a' Czélra rauHsatatlíin.

Elmélet gyakorlat pélkül ig^H saksgor hiábavaló
süeplélöflésekre^ idő 's erőp.azéiiásra vexethet ugyan ;
dó másfelől a' tudás és ismeret elméleti részének
főbb haszna épen abban határozódik, hogy aa elmé-
jét m i n d azt, ;i' mit idő 's tapasztalás lassanként fel-
fejtett, tehát a' gyakorlat egéaís, összeségének ered-
ményeit magában foglalja, és így, miníegy s/eJlem
szárnyukon r f jp j í egyszerre oda, hová a' gyakorlat
darabos utján vagy soha, vagy hosszabb életpályán
keresztül ezer botlások közit juthatnánk. AÜ elmélet
szabályait csa.k alkalmazni kell tudni , *s a' csupa
gyftkorlaíi utón indulót időbep 's erőben megelőxend-
jük, Kiválas/lani, idő 's hely körülménj 'eivel össze-
vetni, felfogni, — liövefni, 's alkalmazni azon sxa-
feályokat, oljy dalgok, mel lyek nélkül v á l j f j l a t j a i n k
sikere a' térines/tö sxürgalom köréhen csak jó sze-
rencse szesxéJyétöi függ- Tagadhatatlan tudni- i l l ik ,
hogy nincs a' termesztésnek olly alárendelt, olly egy-
szerűnek tetsző neme, nielly bizonyos előismereteket
nem kivánna, 's a' bevágó tudományok' elvei szerint
űzetve kedveiíőbb sikert nem fejterie, mint ástok nél-
kül. Innen magyarázható azwn roppant különbség,
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meíly néha ugyanazon nemű szorgalmi vállalatok kö»A
a' termosKtési erőfejlésben mutatkoxilí. Minél kissebb
erőalkalmazással minél többet, 's miséi jobbat ter-

i, e«aK, a' mire m i n t kitíiüött oxélra vállalaíjnink
sietnünk keli; minél terjedelmesebb,

minél üssxesxüttebb pedig valamelly terrnesztésnem
elágazásaiban, annál többféle ismeret, annál többol-
dalú tudományos művelődés kívántatik azon cxólnak
elérésére. Épen &z az eset fordul elő a1 bányásza-
ti szorgalomnál, 's ha valahol, itt mindenbizoanyal
szükséges a' termesztési technika minél nagyobb tö-
kélyesííése, már csak azon tekintetből is, Iiogy az
anyag maga, aíi érczj cletmüvetien természeténél
íogva, magát — mint az életmüves testek — nem
szaporítja, annálfogva minden igyekessetnek oda kell
irányozva lenni, hogy ez él irány talán munkálat által
semmi el ne fecséreltessók,

A' termesztési erőfejlés emelkedése újabb 's ter-
jedelmesebb vállalatok forrását rejti magában, tehát
növeli a' nemKeti-szargaloin tökéjét más szorgalom
osztályok terménycinek elÖmoüdífott árbeosítése ál-
tal is. A' köz szorgalmi tőke' növelése pedig gya-
rapítja a' némáét vagyoni állapotját, a' pú a' nem-
zeti-gazdaságnak egyenes feladása. És igy a' ter-
mesztési erőfejlésí elömozdítíí termesztési technika
tökétyesítése is nyilvános nemzeti-gazdasági kivá-
nattá vá l ik .

Escekböl kettős a' következtetés: i-ső az, hogy
mint már érdeklőin —• a' magáiilninyássiat minél na-
gyobb technikai szabályszerűséggel űzessék —• 2-dik,
hogy az erre mcgkivántató ismeretek minél inkább
terjesztessenek, és ex tulajdonképen semmi egyéb,
mint az elsőnek inulhatatlan feltétele, —
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A' magánbányászat mostani állásában mindket-
tőre nézve sqjí még a' pótolni való: mert azonkí-
vül, —- hogy az összes bányászati szorgalom nagy
részint a' kincstári kohó-gazdaságnak alárendeltje,
de a* roelíy alárendeltséget a' magátjbányúsííatnak
épen a,' kincstári kohászat által eszköülött nagyobb
élénksége nemcsak törbetővc, sötí némileg kívána-
tossá is teszi, —^ koránt sincsenek niindazoji szor-
galmi források megnyitva, mellyek hazánís különös
ásvány-gazdagságú hegyalkati sajátsága melleit ki-
nyílva lehetnének, — 's a' kinyittattak is nem űzet-
nek azon technikai szabályszerüsóggel, mellyet &z
összbányászati szorgalomba befolyó tudományok 's
művészet naponkénti előlialadása megkívánna. A' mi
történt is a' magánbányászat előmozdítására az itt
fenforgó tekintetben, alkalmasint csak azaii jntéüvé-
nyeknek köszönhető, mellyeknek jótéteményeiből a'
kincstári kormány gondoskodása által részesültünk.
Hlyének: az alsó magyarországi bányászati királyi
akadémia, — a' magénbáiiyászóat kincstári iga/ga-
íása, vagy a' státus beavatkozási rendszer} — !s a'
hányásai népoktatás felállítása.

l»
Az alsó magyarországi bányászatnak a' iS~d'ik

század köscepén feltűnő virágzása — midőn csak
Selmecz és Kőrmöca 30 évek lefolyta alatt 1740-
től 1770-ig— több mint 100 millió, pforintnyi ara-
nyat 's ezüstöt szolgáltatott pénzverésre, *) — igen
nevezetes befolyással vált a* selmeczi bányászati kí-
, -
**} Anle i tung ' zu 'Iflf BergliaiitiinBt ncíist einer Sfetfarídlimg von

den Gruiidsatícn dér Bergívcrkskamtngra} Wissrnschal't. v.
pclius. Wien t, k« Hof und tíl. Drnckei-ey 1806. 11. Bund,

u , 419.
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rályi akadémia felállítására, ffiegszünvéri 1770-ben
a' prágai. Erdély onnan eleinte csak kevés hasznot
arathatott, 's Voltak olly idők, mellyekben a' selme-
czi akadémia Európa majd minden nemzeteiből szám-
lált gyakornokokat;, míg ertiélyből többire Csak azok
hatottak fel, kiket a' kincstár ne»ielly bányászati hi-
vatalokra előre kinézett; mert a1 nemzet maga a'bá-
nyásxatra 's annak belső szabályozására csak i^en
későR lett figyelmessé, 's ata is találtatnak műveltebb
osztályb'élsekj kik eliott a' bányászat öiiaden nemzeti-
gazdasági liassshaival együtt ismeretlen föld. — Áí-
tal-Iátta a' kinestári kormány -ezen figyelmetlenséget,
által azon hasKnok^tj mellyek a' bányászat szabály-
szerű folytatásából nemcsak a* kincstárra, hanem fő-
ként 's leginkább magára a' nemzetre hároméinak,
's a' bevágd isinéretek Jefeetö terjesztése végett az
akadémia serkentő alapitvanyaibiíl erdélyt is részel-
tette. *) Enu-ek muHiatatlan következése Ion egy-
f e l ő l , az akadémia gyakornoki személyzetének Er-
dély részéről is nevezetes gyarapodása, 's ez által
a1 honibányászat technikai tökélyesoűlésének meg-
alapítása, mellynek jótékony befolyását a' magánbá-
nyászatra, äse «rcxtermeszíési erőfejlés felszökken-
tése nyilván kitüntet«, — m ás f e l ő 1 ,̂ azon régi kí-
vánatnak, hogy törvényeink értelme szerint bányá-
süati hivatalokra is csak hazafiak alkalmaztassanak,
hűséges valosulása. **3 Csakugyan az erdélyi bá-

-,. :

*) Jelenleg, a' Icsíiíjalib «-euds'/cíiic?. köpést 90 ügy ncvc/ett sti-
pendiumok (200 poiigí'i-) osvttat i iak ki, minden nemzet i-kü-
löiibs«!í né lkü l , az akadémiai tagot közti. Fele azoknak a*
tanulási pályára, fele a* gy'akoflatira viin s/,ánva,

i f f ) Hogy a' bnnyászi hivatalos tecliniltai osztályábata, haszonnál
csak. tit-gyisinerok allLüJiiw/.t;iS;h;itii;ik, ^undoíom, nem szenté J
kétséget. Azok ajcra IciüjCn úlcgeut uikahüazni, nőin volt tov-
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nyásüat «okoklalú sajátságai, kiterjedése, *s
tcs crŐÍ'cjlésc alkalmasint inogkivjinnák egy honi-l)ú*
nyás/aUoskola orsxágí költségeni

. , .tíögy Minden egyes VálJalköKÓk tökéletes
toikiai y'sméretekkel felruházva légyének, soha be nem
teJheíő kivártatok sorába tartonik, 's mivel a j rabló
és . fecsérlő bányaművelés, — - azonkívül, hogy a' tér-
nies/.tési eröfejlést érezheíöleg csökkenti jelenlejij — •
jövendőre is kipotolhatatlaii kácokat húz maga után;
e/eknek megakad ályozlatása^ 's szabálysííerü bíinyá*-
HJuvclóvS behozatala által a' bánj rás/at megörökösíté.so
tekintetéből, a' státus béavatkonás igen is szükséges-
nek mutatja magát, annál inkább pedig 's annál inara-
áanddbban, mivel a1 bányásaat hazánkban több hely*
ségeknek csaknem egyedüli élet *s kereset módját tesüii,
Áx illy státusbéavatkozást ga/dasági tekintetben^ 's
ití csak arról sxdlunk csupán 's egyedül a' kincs-
tári igazgatás gyakorolhatja^ melly a/t az elenyészett
sza/ad 8-dik tizedében (l 771. Jul. 19-kén) meg is
alapította; a' miről bővebben a' második részben. Itt
csak azon elveket kívánnám előadni, mellyek véle-
ményem szerént a' státusbcavaíkozási rendszer alap*-
ját tehetnék^ E í s ő lenne az, hogy rablóm üvelés ese-
tébenj a' kincstári igazgatásnak egyenes joga légyen
— béavatkozólag, tiilajdonképen akadályöüólag fel-
lépni, feltéve mindazonáltal., hogy a* rabldmüvelés
műértők bizonyítása 's törvényes vizsgálat által nyíl-
vánítassék. M á s o d i k : hogy egyébiránt a' kincstári
iga/galis felvállalása egyenesen a' birtokos akarat-
jától függjön. H a r m a d i k : hogy az igazgatás a' rab-
Jómüvelés megakailályoüása mcl le t t j a' gazdaságnak
csak azon ágára terjedjen, melly azt cpcu

N
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ja, H. m. a' beirnso banyÄssiati líiunkálat >s Iclilsö feN
dolgozás techniCmnitra. N e g y e d i k : hogy áss igaz-
gatós befolyása ugyan állandó és folytonos,, de nem
parancsold, csak tiltó Js ösztönző légyen. Ö t ö d i k ;
hogy a' beavatkozási igazgatás a* kincstári*-ga/da-
ság szövevényességétől miúél inkább inegtis/títolt, 's
az azt gyakorJandó hivatali osütály, tuiuél freljtsIsMia*-
íosággal felruházott légyen-. H a t o d i k a hogy a/igaiz-
gatás költségei -a' bányászi népét minél kevesb'é
terheljék-, 's a' mennyibe terhelnék is, minél igastsá«
gesb' minél nyilvános!)' sxámvételcíi épáljíin a üelfóvás»

llly elvek sxcrént Irenrlo/ett kincstári igíiaí^
leginkább megfelelhet a' státus beavatkozás
gességcnelt) 's egyszersmind a' brftoki jogok' egyéb-
iránti sérthetetlenségével is össsíofcr) melly néJlvil
miiiííen beavatkozás jogtalanság lenne> A' ffanczia
beavatkozás p. o. önmagát teszi niegszoritottséga áltál
sikernélkülivé. .*) JVi-ncs t. i. e' rcnds/ei'bert a1 &iá-
tusnalí állauíío *á Myíonos ig-a-K^atásí befolyás», 's
iiilnden béavalkoxás csak abban Áll t ho^y a1 vállíil-
kö/onak ("Concessieflair) egy asra szolgáló • útasit-
ványban (Cahicr devs oh arge« J binonyos tilolcgos fel-
lételek sKabaítvak ki, meHyck sr<nrent .íz engedmény
ideje alatt boniisö hányásAüti 's külső feldolgonásf
niunltáltidását intéíini köteles, 's eitcnfcJíil minden tó»
vábbi befolyás kizárva. E/áltítí, mivel UK előleges
feltételek a' körülmények különb félesége szerént czél-
iránytalanokká válhatnak, — 's ilyenkor azoknak meg-
tartása a' vállalat' sikerét, meg nem tartása magái a'
birtokot veszedelmeatetné , — a' cscélJránytalanság pe-

") Cnimlriss dér dculsol icn Dci'Ki'eoldstelirc- v. K u r s f o n . fierlín ín
ti e r Uautlc und Spuici ' s c - i i f ü i t incI i l i a in lUui , . IHÜS. §, '20'2,
M. 2 05'. e I.e.
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dig folytonos Igaxgatási befolyás hiányában néha tísz-
re sem vetetik—, mind két fél meg van kötve , a j

státus, beavatkozási jogában, a' vállalkozó, birtoki-
jogúban, a' n é l k ü l , hogy e' költsöncis megkötésnek
állandóul biztosított sikere lenne. De továbbá magá-
val a' birtok-szerzéssel össze van kötve az illy fel-
iételes engedmény, annálfogva egyrészről kénszcrit-
vék a1 vállalkozók, minden olly feltételek' elfogadá-
sára, másrészről veszedelmeztetve a' termesztési erő-
fejlés, melly t i. egyedül 's kizárólag a' vállalko-
zóktól függ. Többen vannak, kik egyátaljában a' be-
avatkozást terjedelmesebbé, 's az adományozást an-
nak felvállalásától függővé tenni vagy téíetni óhaj-
tanák ; de ezen óhajtás egyrészről a' beavatkozás
jogoldalón&k fonák felfogásából, másrészről az ado-
mányozás természetének nemösiaeréséböl származik*
Mert a* beavatkozás — mellynek kéuszeritő felválla-i
lását csupán 's egyedül a'; rabló művelés niegaka-
áályoztaíásának szükségessége jogosíthatja, — egyéb-
iránt csak annyira terjedhet, mennyire azt a"1 birtokj
jogok' méltánylása terjedni engedi; mellyeknek sér-<
tetlea fentartása az ember' társas szövetkezésének
legnevezetesb' alapja volt, oltalmazásáról pedig min-
den positiv törvényeknek kezeskedni.kell. Ezen jog-
méltánylat' megsértésével maga az adományozás al-
kudozuva, a' beavatkozás pedig jogtalanná válna.

3.
Bányászok *s alsóbb rendű bányásza tisztek' ok-

tatására szolgálandó oskolák' felállítását sokan 's ré-
gen óhajtók. 1835-tol fogva áll fenn Nagyágon egy
illy oskola kincstári költségen, 's leczkéket ad mind-
azon tudományok első alapjainak, 's közelebbi alkal-
mazásának népszerű ismertetéséről, mellyek a' bá-
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nyászati szorgalomra befolyássá! vannak. &} Sok te-
kintetben jdtékonyok a1 bányászt nép il lynemü okta-
tásának Itövelkey,«iényei. Azokon a' Ims/nokon kivűl,
jíicllyekeí a' termes/lesi erőfejlés magasb'raszökken-
tése okoz, legnagyobb figyelmet érdemel a', lúd vágy
felébresztése, mellyből a' nép alsóbb os/Jályában a'
mindennapin túlemelkcdo esst- 's lélek-irányssat ter-
jed el, 's ez az, mi az erkölcsök' szelídülését 's a'
nép' pallérozottságát leginkább elömosíditja. Kívána-
tos lenne illy oskoláknak több helyeken! felállítása.
Követendő példával jár elöl e1 részben az uráli bá-
nyászat' igazgatósága, ez előtt 20 évekkel alapított
oskoláival, mellyeknek hasznai felszámithatatlanok.

V.
Jiányászati Kaszinó.

Azon kívánatnak, hogy a' magánbányás/at' egész
kiterjedésében minél nagyobb szabályszerűséggel
űzessék, múlhatatlan feltétele — mint már fermebb em^
lítéra — az arra megkívántaid ismereteknek minél na-
gyobb terjesztése; melly Cfiélra megint elkerülhetet-
lenül szükséges, hogy a' bevágó tudományok 's mű-
vészet' körében folytonos előhaladns eszközöltessék.
Ezt, a' bányászati szorgalommal egybekapcsolt nem-
zeti-gazdasjigi érdekek meg is kívánják.

Bányászati akadémiák, légyenek azok bármilly
czélirányosan rendezve, önmagokban csak előkészü-
letül szolgálhatnak, 's az elméletiek tömegében ele-

*) Igeir jeles Jt^zi-tönyvet birunk fi' rcsíhen a1 MnyamrivclésrÖl,
i l ly czím alalt.; Pralstisclio A n l e í t i i n j í zuv Bergbíuliunde tat
(len Siebenbiirgci1 Bergmann, v. Joh. Grimm k. l'rov. Mart-
aclieidei-, Wien. Gcro ld . 1839. ,

A' szerző, maga is cselekvő befolyással volt a' nagpAgs oskola
fe lá l l í táaira , 's e' mimUt is SokoiH c/,cn osloíinak nÁato.
Első, a' mit e' részben múUill iatunk.

J
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gendő gyakorlati ismereteket nem terjeszthetnek. Maga
az elméleti előkészület is bi/onyos tudományi osztály'
kiválasztása után — folytatóit elmélkedés, szakadat-
lan vizsgáiddások, 's szabad tudományi közlekedés
által — az élet' gyakorlati játékszínén magasul va-
lódi tudománya. Nálunk, az alsó-magyarországi aka-
démia távolsága noindazolínak odajiitását, liik azt akár
önművelés, akár közszolgálati előkészülés végett
óhajtanák már magában nehézzé teszi. Egyébiránt
tapasztalható, hogy sokak, kik akadémiai pályájo-
kat legkitűnőbb e lmélet i sikerrel futották, néhány évek
múlva — ha kivált h ivatásuk elleni osztálynál alkal-
maztatnak— az ismeretek' gyarapítására 's köíiter-
jesztésére megkívántaid segéd források1 lu ' jányában,
nem ho^y wa^ok kön'íl nagyobb világot gyújtanS ké-
pesek lentiének > sott őkmagok — mert állapoitás az
isiíiérciek' otszágáfeáífl nincs — előbb hátrább zavart
oskolai tiulákosság' tömkelegibe buknak. Azon ke-
vesek , kik akár önhivatásuknak megfelelő helyzet-
jeik ; akár nagyobb vagyoni tehetségeik* kedvelései
köKtt, a' tudomány' /gyakorlati pályáján haladni ké-
pesek, befolynak ugyan időn- 's helyenként nómelly
osztályok technikai tökélyesbi'tésére, #•) de ezek is
többire els/igeíeít hatáskörökre oszolva 's néha k is-
ié l k íi t i tkolódzás fellegébe burkolva azt »x egyetemi
hatást, jiiclly csak szabad közlekedési súrlódástól 's
őszinte nyilvánosságtól várandó épen iiern eszközük.

*) A' ki az Ei-clolyi kohászat mbbtitní állását —• főként ,17 arany-
O7i'ist. termesztés' liőtvben •>—> az ez, étóltivel összehasonlítja,
Suliban nevezetes telő haladást t a l á l , és ezt a' kuhás/ati [.isz-
Ick íírycitezeticinelí köszönhetni, kil köztt, Sch.-irsrhímcJt György
jelenieg zuialhu.ii t. Igazgatósági segéd, 's üebi-eczt-nj Múvton
m ős L t. Mnyásii tanácSBök, íalathnai bányászati 's urailahni
if;azadli, ' s , lifályi k iucs tár i eJőférjcsztSfgen tisKtclt barátom.

'kitűnő erdemekkel jelesledrtfik. Hóra,
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Hasonló környülmcnyek közti maga a' státus beavat-
kozási rendszer is — mint hely 's idő viszonyaihoz
kötött segéd intézet — szintazon megszorított hálást
idézi elő. A1 bányászi népoktatás' czcJja egyébiránt
sincs magasb' tudományi érdekhez szabva, ez utób-
binak előmozdítása nélkül pedig technikai tökélyese-
dés csak jó szerencse' szésaéljnítől függ.

Ezekből kitetszik, hogy sz érdeklett intézetek,,
a' bányászati szorgalomba bevágó tudományok 's mű-
vészet körében folytonos előhaladást Js kívánt köz-
rehatást bajosan eszközölhetnek.

Eldarabolt erők' központosítása legtöbbet teliét
— mondhatni mindent — mindenben, és igy a' tudo-
mány' 's művészet' körében is. Mellylie1/ képest a'
felvett ezé!' elérésére négy kívánat t ű n i k elő. E I ő b-
sz ÖT. Bizonyos és folytonos átszáll ítása minden je-
lesb' elineszuleniényeknelí, észrevételeknek, 's felfe-
dezéseknek, mellyek a' tudományos világban a' bá-
nyászati szorgalmat közelről vagy távúiról érdeklő-
Jég feltűnnek , 's időnként tíözrcbocsáttatnak. M á-
s o d s z o r. Közre nem bocsátott szemlélődések, kí-
sérletek, felfedezések 3s t. e' f. összeszedése. Hár-
m a d s z o r. Tárgyismerők' 's kedvelők', vállalkozók^
köz és magángazdaság! tisztek', gyakori nyilvános
összejövetele ? személyes közlekedés gondolatcsere ,
viták 's tanácsadás és vevés végett. N e g y e d s z e r .
Az ezen utakon szerzendő adatok 's tuduivalók idő-
szaki közrebocsátása. #) 'S épen ezen kivánatok tel-
jesítésében feküsznek az előhaladás' terjesztés' és
közrehatás' legbizonyosb' eszközei. Az e l s ő , köny-
vek' 's folyóiratok' megszerzése, a' m á s o d i k , bel

*) Egy illy b&uyúsxati ú j ság indult meg 1837-ben Eislebeuben
„ B e r g w e r k 's-F r e u i\ d" czim alatt.
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és külföldi levelezések, a' h a r m a d i k , nyíl t tár-
sasági egyesület, a' n e g y e d i k , íbjyo'iratok' J<ia-
dása álial teljesíthető; 's mivel mind a sí első 's má-
sodik, mind a' negyedik ál landóul 's legczélirányosb'an
csak közös erő á l la l ál lhat fenn, ezekre is, követke-
zőleg az egészre nem másként, jniht társasági egye-
sület — az an éld ara bel t egyes erők' központosítása
által lehet m u n k á l n i . És ez volna rövid vázlatja egy
központi bányászati kaszinónak, mellynek felállítása
mint eszköz a' czélra niindenbizonnyal múlhatatlannak
jelenti magát.

E<jy flly kaszinó' erőfejlése többek közit a' kő-
vetkező rcsülefekben fogna itititatkozni. \.~) Tái-gyis-
merőknek ismereteik gazdagításáig folytonos szcm-
lélődés-szölte nézeteik' — bizonyos irányra törekedő
kísérletek állal sxerzfrtt tapasztalásaik' — 's ezekből
keleUvPüendő elméleti á l lapotiásaik ' terjesztésére leoj-
bizonyosb' út nyi t tatnék, — tárgykedvellőknek pedig
a' tudomány ' 's iníivészet' megbecsülhetetlen forrásai
n y i t v a állaháinak,— és így ezeknek új pályára ser-
kentése, a m í i / o k i i a k előhaladása ',s ezen előhatadás-
nak közrehatása érődnek eí. 2~) Hibás nézetek, egy-
oldalú javallatok utba igazgatnának, jnogcjülfbltat-
nsitiak, könnyen harapodzti némelly balfoga Imák Ic-
győzetnénck, czéliránytialan vállalatok okssseriilcgítí-
j e l e l l e f n é n c k , j f í l s ikerült javi'íások kisérlelek kö/hi-
domásra j u t n á n a k . Annál fogva 3) jövendő vállalatok'
tec lmikai lng 's gazdaságilag c/élirányosb' elintézé-
sére bi/tos vezeték kcszíílne. 4) Az ors/ág hegy-
alkati ásványi 's bányászati sajátságai közelebbről
felfedeztetnének. Ánfiálfogva ő.} újabb meg ujabb,szor-
galmi vál la latok ' keJetlíeüé'se esztözöltetnék. 6.) Kiil-
orsxíigolí' e'bélí sajátságai, egyes czilibelyekbcni bő-
völkbdése' fogyatkozás»' viszonyai folytonos
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másunkra jutnának. Annálfogva 7.} a' bányászati szor-
galom honi érdekei, a' termesztés és kereskedés köl-
csönös összefüggésében inkább k i t ü n t e t v e lennének.
8.} A' státus beavatkozás szükségessége napról nap-
ra csökkenne j 's annak fel nem vállalásából egyéb-
iránt eredhető káros következmények inkább elhárin-
tatnának. 9.) Bizonyos szabad kö/Jekedési szellem
ébresztetnék, meüynek jótékony hatása a' tudományi
's művészeti mysticisinus gőgfellegének szétoszlatá-
sán kivül, abban is k i t ű n n é k , ho,^y a' nyilvánosság
sredpaizsa alatt a' kincstári bányászati gaadaság kö-
rében maga a' felső.ségí felügyelet is könnyí tve lenne,
's a' b íKudi i lom a1 felsőbbek és alsóbbak kö/tt inkább
hclyrcáltítatrick, Uly 's ennyi jótékony következések,
a' bányászati technica ' tökélyosbedésévei az érczter-
messstés' szembetűnő emelkedését, 's t ö b b , e d d i g
n e m liasxnált saorgalmi források' kinyitását húznák
magok után; másfelől a' tudomány ;s művészet más
nemeiben is hasonló, fejlődést, hasonló előhaladást
okoznának, a1 nemzet erkölcsi és auyagi erejét csal-
hatut launl gyarapítandúkat,

Egyébiránt önmagában érthető, hogy mint min-
den niá.i illy saíuii intézetek, egy köüponti bányászati
kaszinó is részvényi süoveÉkexés. által lenne legbizto-
saliban létre i ioxl iato, —• lidgy annak teljes erő fej-
lése különbféie — hegyalkali ásványi 's t. e' f. —
gyűjtemények' szerzését, vegytani éi'czfelilolgti/ási
's kobokisérlcti művhelyek, 's több hasonló segédin-
téxetek' alapítását múlhatatlanul megkívánná, — hogy
mindezekben a' hon elrejtett kincseinek.,'s külonösb'
bányászati sajátságainak fel fedezése 's ismertetése
védett &x, a' mi h o n i , mindég előkeli» figyelemre
lenne veendő, — '« hogy végre az intézet bennső
gazdaságának, mint s/intóii gazdasági 's erőfejlcsi
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igazgatásának 's egész munkálati körének legtisztább
legjozanabb elvek szerint kellene intézettnek l e n n i ,
's mindezeknek egyedüli biztosítása a' nyilvánosság-
ban lenne feltalálandó ; mert a' mystificatio, legyen
aí! politicai vagy tudományi egyátaljában gyanú 's
bizodalmatlanság' kovászát rejti magában, ezek pe-
dig máskirit ' legkedvezőbb kinézés'ek' teljesedését
akadályoztatják.

A' kaszinó telepedéscül központnak Zalathnát
kívánhatni , mint az erdélyi bányászat' főhelyét, *}
Főaranyváltás, fokobohivatal , 's több más gazda-
sági és igazgatási hivatalosztályok, az ezefc' felibe
helyzeti bányászati >s uradalmi io-aznratósán-a-al , 'so a öö f
maga sz országos báayászi törvényszék, egyéb-
u-áiU is oíly központot formálnak i t t , melly idősza-
konként nagy számú utazók, közel 's távolvidéki bá-
nyász gazdasági tisztek, bányabirtokosok ;s t. e' f.
összetódtiJását okozza,

VI.
Mustrobdnyászat. Öröklő istajoL Tót, JJtaL
Mustrabányászat' felállítása, öröklő istajok' nyi-

tása , tok', 's utak' építése , olly tárgyak , mellyek
az ösübányászati szorgalom termesztési erőí'ejlésének
egyetemi előmozdítására a' fenn előadóit intézetek
mellett legközelebbről szükségesek,, 's mint ollyanok

mivel egyes vállalkozók' egyes erőjét többire

•) A' üalalhnán már léire hozott olvasó-társaság — melly Í83i
»la áll fenn — egy i l l y bányászati kasziuá fekillítísái'a cxél-
i 'anyysan munkálhatna . ,,A.,is manchem Samenkorn __ - er
wuchs m i t der Zoit ein Wald vu« Biamen. 1 ' (/eau Paul) Heives
irányzat — mogttszt.it.va u' (livergeittijfc IdmleleüULflJ - -^
r a t , es kiti'irca az elkiceiiiycd«s sympt.omdi köit't sok'il' tü-

'

.
iiet«ck. Tegyenek '. — azivböl kiviuom
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felülhaladják 's leginkább közös erő által létesít-
hetők — a' törvényhozás és státusigazgatás külö-
nös nemzeti-gazdasági figyelmét kívánják meg. Ezek-
ről tehát, mint a' mellyek nélkül jól elrendelt 's ál-
landóul biztosított bányászatot bajosan remélhetni,
i t i ; miután a' termesütési erőfejlést előmozdító ne-
in elly intézetekről már szóló ttam, tárgy folytában em-
lítést tenni szükség lessz;.

1.

Mustrabanyászatnak nevezünk ollyan bányá-
szati vállalatot, uiellynek czélja, arra alkalmas he-
lyen az összbányászati szorgalom' több részleteit
's főként azokat, mellyek rendkívüliek, inkább mint
mindennapiak, lehető legnagyobb szabályszerűség-
gel, H' haladó technikai lökélyesedés szellemé-
b e n , 's olly kitüntetéssel alkalmazni, hogy ezen
alkalmazás ingerül 's tanúságul szolgálhasson má-
soknak; melly 'estéit eddig elé némelly kincstári *)
's nuagántársuiati vállalatok, csak közvetŐleg 's min-
den egyenes irányzat nélkül munkálva, óhajtott mér-
tékben nem niozíHtliaUák elő.

Hogy illy mustrabányászat' vezérérdeke nem csu-
pa nyereség! , már a' mondottakból kitetszik, annál-
foiíva annak crőíejlcse is nem annyira a' termesztés
lehető legnagyobb felszökkcutésúben, mint inkább
gyakorlati tanúság, útmutatás és oszlönadásban áll-
hat, mellyben más vállalatok raagasb' termesztési
erőí'ejlésének előmozdítása ügy is benn foglaltatik.

*) IIoRy a' kincstári báriyiíszat a' lechnikai tölélyesedésrc sokat
tet t , tagudliatatlau , 's mái1 csuk ezen tekintetben is uiéltán
tírdeiuli a1 kincstári iírazgatús a' netuzct' báláját.
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Csakugyan a' nyereség! érdeket egészben kirekesz-
teti! 'nem lehet, mert hogy illy közhasznú vállalat
alapítója, ha mindjárt az maga a' státus lentié is,
költségét fáradtságot irigyeri áldozzon, nem is kiván-
b s t n i , 's miként is szolgálhatna Követendő1 például
olly gazdasági vállalat, mellynek sikere a' s/or-
galmat serkentő 's elevenítő nyereség' érdekétől el-
válhatatlan gazdaságosság kivánatjaival homlokegye-
nest ellenkeznék.

Főként új találmányok' honosításában mutatkoz-
nék saembetűnő has/ónnal a' mástrahányászát. Van-
nak t. i. a' bányászati gazdaságnak hazánkban több
üüy ágai, molJyek csekély javítási haladással többire
avult tapasztalás! szabályok szerint űzetnek, váltox-
tatva 's javítva pedig sokkal fényesb' sikerrel üxet-
telhctnének. Hlyen például, hogy egyebeket elhalgas-
sak, az ugy nevezett oláh-bányászatnál divatosad
nyers bányalennényi feldolgozás &% aranyeziist ter-
mesztés' körében, melly ma is csekély változtatással
ugyanazon erő 's idöpazérlással folytat tat ik, mint
l'olytattatoít ezelőtt századokkal- *} Több példák van-
nak , hogy a' l'eldolgü/ási munkálatok ' tökélytelcn-
sége jiiíatt régebben Iblyamárba sodort isssap újból
Juti-s/jlálva nevezetes ércatartaloiat ad. Egész hegy-
oldalokat a l k o t n a k régi bányák' meddő ímlladékjai,
jnellyek mint o l l y a n o k kihordattak, 7s ma ncholnye-

*) In dem Vörospatak zeu»t der Bergbau von einer ungekünstelten Na-
türlichkeit, die wahrscheinl ich sdt den Zeiten der Römer, weiter
kiiiue VeL-anJeriiniren CL-litteu h;it, als die Annahme des ßoi'ens
und ScJiiesens (ßeüker's flergmännisclie Reise. 2-ter Theil. Frey—
borg IS tu. p. 153) 1816-101 fojjva is köveset tökélyesedett.
Azoii l í .m, hof jy a/ ugy nevezeti i(,'aigitáai háuyúszat szcp eza-
báfys/erü^ggfft űr.alell It's'ye» mir akkor i«, kitetszik u j r y n n -
a / n n iniin'ki íhól. A' v&respataki bányás/atvól clűhozoll ílli-
UBÍI »z utazónak J^eu
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rescggel dolgoztatnak. A' Mostaninál még jobban ren-
delt 's helyesen javított feldolgozás a5 különben is
gazdag nyersarany' termesztést igen sokkal magasb'ra
szökkeii thetné, mint sxintén a' kohó váltásit is. Dicsé-
rendő például jár elöla' nagyági kincstári 's egyesült
magántársiilati, 's a' rudai magántársulati feldolgozás.
Bihari Márton volt udvari ágens,, most bányás/ati
meghatalmazott igazgató érdemes barátom1 fáradha-
tatlan szorgalma által, mind szintén a' vulkói bányá-
szat is , hol b. Bruckenthal Mihály íobirtokos' köz-
bevetése által egy igen czélsxerü vízcrejü (liydro-
dinamica) törömív állítatott fel — legelső a/ ország-
ban. — Ä.Z ember rendszerint bajossan hagyja el a'
megszokottat, hacsak árinak anyagilag káros voltát,
's hasznait az újnak, Önérdekéhez képest fel nem
fogja. Ezen felfogást előmozdittii legliathatósb' mond-
hatni egyedüli eszköz javítások' terjesztésére, ha
egyébiránt azok, kikkel bajunk van, némi elméleti
tárgyismerettel is bírnak, a' mit az emberek nagyobb
részére nézve csupán 's egyedül a1 néposkolákíól
várhatni. Legfellengösb' mutogatások többire füstbe
mennek a' nagyobb rész előtt, midőn el lenben nép-
szerű oktatással párosult nyilvános ítlkalitiaxati pél-
dák — s/orgalim javítások' körében — ragadnak
vonzanak magok után. Axt vethetné valaki a' muslra-
bányászát javítási m u n k a l a t j a i ellen , ho^y ástok ál-
tal épen axért mert a' példa vonz 's ragad maga
után több tapasztalatlanok költséges újítások' gaz-
daságtalan alkalmazására szédítetnének, 's az illy
alkalmazások' sikernélkülisége az egész intézetet ve-
szélyeztetné. De ki nem látja által, hogy tapaszta-
latlanok vállalati sikere ugy is m i n d e n k o r kétes, 's
hogy azoknak példáján csak uicgkit tapasztalatlanok
szoktak megindulni, egyébiránt pedig helyes gíin-
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dasági tíipintatii vállalkozóktól minden igaüsággal
vár l ia tn i , miszerint nevezetes javításokat erő és si-
ker szoros 5ssJ5ehasonIítása szerint fognának felvál-
lalni? — m i k b e n csakugyan a' bányás/iiü kaszinó
is — mint fenriebb láttuk — biztos vénetekül szol-
gálhatna.

Megjegyjsetidök. e' tárrry kiegés.zitésóheí: még a'
következendök: l, Illy nnistrabányászatnak az ércz-
termeszlés anyagi minőségére nézve főként olly érczefc
tennes/tésére kellene irányoxtatní, mellyek a' honi-
bányásísat legkiter jedtebb résüét teszik, *a olly vidé-
kekben feláUíttatni, mellyek a' technikai tökélyesé-
désre néssve leghátrább vannak. 2. A/ alapítás nem
annyira magánegyesülplektö], mint inkább magától a'
státustól várandó. 3. Elkerülhetet len feltételnek mu-
tatkozik, hogy a' státus-gazdasági igazgatás hossza-
dalmas működésében, maga a* helybél i felügyelőség
minél kevésb'é megszorított légyen, 's ugyan azért
illy mustra bányászathoz is ismert hitelű ('elvilágo-
sodott férjíiak alkalmaztassanak minden segéd esz-
közökkel el látandók , 's ál landóul kiszabott tisztcsc-
ges fizetéseik mellett a' vállalat gazdasági orőfejlé-
séhe// képest bizonyos pcentel juta l inanaiulók. 4. Ma-
gának UK intézetnek sikere m i n é l nagyobb nyilvá-
no.vsa.nl ó J fiiggvéo, enaek a' ga/daang' minden ágai-
ban '.s f ű k é n t a ' javításokra vezelö kísérleti alkalraa-
zások körülményei 's eredményei iránt, szoros mcg-
taríása, 's a' vi'ilInJat állapotjárol időszaki tudósítá-
sok' közrebocsátása múlhatatlannak mutatja magát.

Hogy egyébiránt iliy mustrabányásKat nemcsak
a5 birtokos báíiyás/g;wJá!ínaii tanúságul 's ösztönül,
hanem egyszersmind a' bérmunkásoknak 's gaüdasá-
gi tiszteknek is gyakorlati oskolául szolgálhatna, ön-
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magában érthető, melly tehát az iparoskolákkal mi-
nél közelebbi óriníésbe lenne hozandó.

2,
Az öi'öklőistajok bizonyos tekintetben aü utakat

's csatornákat pótolják, mellyek nélkül •— inint tud-
juk , sem termesztő sem kereskedő szorgalom teljes
erőfejlésre nem juthat.

Még egymástól messzefekvö bányahajtások kön-
nyebb szálítás végett össze nem köttetnek, — míg
a' feltojuló víztömeg le nem csapoltatik, — ínig a'
megromolt bányalég a' külsővel közlekedésbe nem
íi i i / .aük, — 's mig alútcrjedö crczcrck keres/tülvá-
gása nem eszközöltetik, — adUiií nagyobb kiterje-
désű bányászat fenn nem állhat. 'S épen ezen czé-
lok a z o k , mellyeknek elérését az öröklőlslajok bix-
tositják. Legfőbb akadályok a' bányászati munkában
t. i. a' feltojuló ví«, 's a' m elromolt bányalég, melly

. kettő miatt kivált régibb időkben, még vi/emelö 's
légforgatd erőmiveink annyira — mint most — tö-
kélyesitve nem voltak , egyébiránt legkedvezőbb si-
kerrel hixtaló vállalatok mentek füstbe, 's néhol egész
bányamezők hagyattak pusztán. JVIinél alább ter jed-
nek az ércKerek, annál alább, annál m é l l y e b l u m kell
azoknak nyomozásában a1 vállalat' eredeti pontjától
hatolni , 's ezen alábbhatolás által valamint egyí'elöl

* a' viztojuiás 's légroinlottság akadályai sulyosb'od-
nak , «gy másfelől azoknak elhárintása, bennsö mun-
kálat 's szálítás költségei is terhesednek, 's egyes
vállalkozóknak vagy kisebb tőkéjű egyesületeknek
sokszor meg^vüüheletlenekké válnak. Egy jól inté-
zett öröklő istaj több illy akadályokkal küzdő válla-
latokat megment az elbukástól , 's néha i'ij érczerek'
feltalálása által — a' irii az istaj' hajtásában igen gya-
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kor történik — nagyobb 's íerjedelrnesobb vállalatok-
ra nyit utat. Innen áltaííátfaató, milly jótékony be-
folyása légyen illy öröklő istajok kinyitásának a" bá-
nyászati szorgalom' előmozdítására,, 's lehető uieg-
örökösiiésére, 's milly nagy mértékben megérdemelje
énen túr<jy magának a' törvényhozásnak és státits-
igazgatásiiük ügyeimét.

Milly körülmények k őzt t, 's milly technikai sza-
bályok' alkalmazásaira! kelljen egy öröklőistajt ki-
nyitni , annak előadása nem tartozik ide, csak azon
elveket tartom e' helyen igen röviden felfojtendök-
nek, "ineilyek e' tárgynak köz és magánjogi élreade-
zésébeu vezetékül szolgálanclók.

Olíy nagyok 's ally tetemesek aa öröklöistajok'
költségei , nyereségforrásai pedig magára az istaj-
nyitóra olly távolíak, hogy azoknak szabályszerű
kinyitása egyes vállalkozóktól 's kisebb tőkéjű egye-
sületektől — kik rendszerént a' nagyobb^ részt te-
szik, — bajosan is várható, 's anuálfogva az öröklő
istajok is olly vállalatok' sorába hclyzendők, ineilyek
vagy státus költségen, vagy nagyobb tőkéjű egye-
sületek által létesíthetők. De megint ezektől sem le-

ö

hét várni minden nyereséget csak jövendőre bizto-
sító áldozatokat. E l s ő e l v tehát, hogy az öröklő-
istajok kínyitdinak—'ha egyszer a3 vállalat jól kiszá-
mított szükségesség esetében megalapítatott — nye-
reségi biztosítás adassék. Mivel továbbá szorgalmi
vállalatjaink teljes sikere a' birtoki sajátság' erőha-
tásától legtöbbet függ, ezen tekintetből születik a'
m á s o d i k e l v , a' inegkülönzött birtoki sajátság,
meliy szerint a/ örokloistajok függetieu 's magáti-
álld bányászt birtoknak néscemlők. H a r m a d i k a'
kisajátitási e l v , hogy í. i. már adoiaányoxott bá-
nyalmtároknak örokloistajok' vonalába esendő része
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— a B a' mi kivágatik — az istajnyitdk* birtokába
szálljon.

1) A' nyereség* biztosítása előre megkívánja
maginak a' víí l lalatnak minél gazdaságosabb elinté-
ssését, mellyíiiek vezérkulvsai: a' vállalat szükséges-
ségének jóxan kiszámítássá, V az istaj mélységének
és terjedési vonalának megválasztása. Mert ott, hol
az előforduló akadályok 1 legyőzéséire más esxközök
által is hasonló sikerrel m u n k á l h a t n i , 's ezeket ma-
gok áss egyes bányáim-tokosok is a lkalmazhat ják,
örokloistajok' köüíség'es kinyílása haszontalan ero-
pazérlás lenne. Szinte csak ezt lehet mondani a'
mélység 's terjedési vonal' hibás megválasztásáról,
légyen bár egyébiránt a' vál lalat szükségessége leg-
szembetűnőbb. 'S ugyanazért íia valahol, itt minden-
bizonnyal szükséges a' státus beavatkozás > Is igen
természetes, hogy illy öröklőistajok' kinyitására meg-
JtiváníaW szabatlítéki engedmény, «sak a' vállalati
terv szoros megvizsgálása után, szükség 's czélirá-
nyossághox képest lehet kiadandó.

Egyébiránt egyenességgel ^s igazsíggal meg-
egyező , hogy a« illető bányabirtokosr K. , kik a' kí-
nyitandó öröklő istajnak akár ssíálítíisi, akár vi'üle-
csapolási, akár légfrissítői has/nát véendik, a' ki-
n y i t á s és fenlavíás költségeiből is, kisebb nagyobb
periekben veendő hasznukhoz képest részt vegye-
n e k ; a' mi a' kisKálitando termények ^s meddő hulla-
dék bizonyos mennyisége után járandó — a' víVJe-
csapolási 's légfrissítői haszonvételért pedig a' szük-
ségesség Kisebb nagyobb mértéke szerint — szük-
ség' esetében törvényesen — kivetendő — heti vagy
liavi drj fizetése által tegezéJsKcrfibbea es'/közöllie-
tŐ. Illő továbbá, hogy illy közérdekű vállalatok a'
státus részéről is kedvelésekkel ápoltassanak, mel-
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lyck főkópen e' kettőben állhatnak : a) az öröklőis-
tajok' vonalába esendő éro/ek' egész; vagy féltizede
elengedésében , *) — de a' minek bizonyos szabá-
lyok szerint nyilvános törvény altul kel lene bi/íosL-
taini. 6) Szükségeseiében elegendő bátorság mellett
kisebb nagyobb tőkék kamat nélküli vagy félkaaiat
melletti hitelezésében. **)

2) A' birtoki sajátság' szükségességéből My a'
költsönös igazságnak ama szabálya , hogy blly ösz-
süeütközések esetében , midőn az öröklőistaj több
olly bányabirtokosok* határán lenne keresztüIvJendő,
kik annak kinyitására magok részéről is készek len-
nének, ezeknek mások felett egyébiránt hasonló kö-
rülmények köütt elsősén; adassék az engedményezés-.
ben, «gy mindazonáltal, nehogy annak ürügye alatt
ebbéli vállalatok az illető bányabirtokosok' önkényé-
től tétessenek függővé , aaaz , általak megakadá-
lyoztathassanak akkor is, midőn ők magok a' kinyitást
tettleg végrehajtani nem akarnák. Ezen visszaélés'
lehető korlátozása idegen vállalkozók' ajánlkozása
esetére, az illető birtokosok' előlege« megintéséí,
's lia mások vállalni akarnák, a' vállalat megkezdé-
sére , költség tehetség k imuta tására , bizonyos ha-
táridő kitűzését, 's végrehajtására s/oros felvigyá-
zás alkalmazását tenné szükségesé.

3) Kisajátítási 's kibecsűlési törvény nélkül illy
nemű közérdekű vállalatok nem is képzelhetők. En-
nek hijánya egy-átaljában sokat hátráltatta eddigelc
a' nemzeti-szorgalom' kifejlésé t , 's ha a' testvérhon

*) líofry ez nieg is történik, mindennapi pukliik mut. i l . j i ik. A'
Mtroholcií 87. János bányászat (Zárán« vmíg^ben/1 ItÖKelebb-
róí is bírja «zen c I o i í K f ' d ó K l .

**) Az i 'pon n m l i t e l t zdraliolczi hányuk' lúrtokoMi, a' k i l m j t a u c l ó
oröklöisLaj vitelében hasonló segeclelmczdst nyertet.

IiÖxcle1)bi törvényhozási m i i n k á l a t j a í t fígyolomre vesz-
s / ü k , a' vasi í tak, csatornák, l i ídak 's t. e' f. épílí-
sót előmozdító kisajátítási törvény — a' XXV-iU c/.
az 183% béliek közit -- olly következésloljesnek
m u t a t j a mag/it, melly előbb hátrább korszakot fog a'
magyarhoni szorgalom' elhaladásában alkotni. Ta-
pasztaljuk t. i. út 's víat SKabályo'7'áskor , niüly sok-
féle akadályok gimlítetnek a' földbirtokosok 3 részé-
ről többire olly tervek ellen, mel lycknek vógrehaj-
íásáb<51 rajok is l iáronilamld közhaszou, n i i n i l minő-
sé»;ér<i mind maradanddságóra néxve sokkal nagy<»bb
lenne jövendőben , a/on aprólékos lias/onttajfi isnál ,
mcllyt't ngy is csak illő kármentés melloít fr'Iűldo-
ssandó csekély birtokaiktól remcllictnek a1 je lenben.
Mi lenne a1 bányás/i sí: őr italomból, li'a. annak is i l l y
akadályokkal kellene k ü z d e n i ? •— Valamint tehát
miiül axok, mik a' bányászalliosí; megkivánfa tnak, er-
dők, viüTolyások, feldolgozási helyek, 's t. e. f.
ta törvénysiterint (1747 ÍMk -cz._) a' vállalkosfók'
számára í l lö h a s z o n d / j mel let t kisajátitandók 's tulaj-
donkúpen kibccsí i lcndők , 's e' vis'zonynálíogva ma-
gok a' földbirtok! jogok is a' tmnyns/íil kö/t 'rdokei-
nek alárendelve lenni talál laí i i í ik ; — süintcugy sstük-
ség lenne »K i iröklőislajok' ('-rdckeit ni íagi iban a' bií-
nyászatban — sscoknak nagyolih egyetemisége tekrn-
íetéből — „iniiiiiin az 1. és 2. ponlok alatti dövi-
gyázatok mellolt a' s z ü b a d í t ó k i erigedinény már ki-
adatott" — SÍK illető bányabir toki jogoktól e' tekin-
tetben függetlenekké (enni , másként bajosan kocx-r
káztatná valaki vagyonát fára (l satu« t más szorgalmi
vállalat által hamarább sikert hozandókat, olly vál-
lalatra, mellynek sikerét szüntelen e.Iőfor dúlható per-
patvar bizonytalansága 's kedvetlensége miml«'1^ csak
veszedelmeztetné ? — Aiináli'ogva idegen bényana-
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tárokból öröklöistajok vonalába esendő rés/eknek ,
a' vállalkozók számára olly általános tiszta törvény
szerint kellene kisajátitaiidónak lenni, hogy ezen ki-
sajátítás az öröklőistaj nyitásra adandó szabadítok!
engedménnyel elválliatatlanul összefüggjön.

3.

Erőmüvek' mozgóitására legegyszerűbb, legol-
csóbb, 's legbíKtosb' a' vizerő. Ez liasználtatik rend-
szerént a' bányászati szorgalom' minden ágaiban ? 's
szükség' esetében gőzzel pótoltatik. Állati erő csak
ott foglal helyet, hói másnemű erő nem használhat«,
's hol nz cmmíivck' alkalmazása rövid időre, vagy
saakadozoü időszaki munkálatra sxámítatik. Gőzerő
mindég igonyletbe veszi az állati erőt tűzi s/erek
általs/áh'tnsa végett, 's tíizanyaggal nem bővölködő
helyeken költség pazérlás nélkül nem alkalmazható.
A' szélnek bizonytalan, szakadozott, 's bajosan sza-
bályozható munkalatja mia t t , a' szélerőt nem igen
lehet ajánlani.

Hol állandó 's kellő mennyiségű vízfolyás nem
találtatik , — elágazó apró patakocskák , források ,
eső' és hó víz' felfogása által kell a' természetet el-
szorttságábnn pótolni t 's így születnek a' mestersé-
ges tok, mellyek aztán mint megannyi vi'ztárok ál-
landó folyamu csatornák által szakadatlan munkálat-
ban tartják az olvasztó 's feldolgozó erőműveket. Az
illy tok annál elkerülhetetlenebbek, minél nagyobb
's terjedelmesebb a' külső feldolgozási munkálat,
melly törő 'a tisztáló erőművek nélkül teljességgel
fenn nem állítatna. Csak egy évben uralkodó rend-
kiviili szárazság több éveken keresztül ére/.heUivé
teheti az creztermesziési erőfejlés csökkenését, leg-
érczhetűbbó alsóbb osztályú 's kisebb tőkéjű vállal-
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komiknál, főként a' dolgozóbirtokosoknál (Eigenlöh-
ner) kik rendkívül i szükség esetére tartalék alappal
ritkán bírnak. Nem csak egyes és társulati magán-
válalliozdknak, magának a' státusnak is tetemes kárá-
val összekötve k ax illy vi'üfogyatkozási jelenetek, 's
ez az eset kivált Erdélyben , hol aranyezüst kohá-
szattal csak a' kincstári gazdaság foglalkozik, gyak-
rabban fordulhat elő. Mind az t. i. a' mi idöszakon-
kint a' kohókhoz szálli'ttatik , annálfogva a' magán-
bányászati termesztés időszaki kohóváltási egész ár-
bccsc, kevés napokkal a' szállítás «tán, hiteles kísér-
let eredményei szerint, mindig előre ki f izet tet ik a*
szállító tennesztöknek, lehúzván — a' mi önmagjibíin
értetődik — a' lehuüandokat; de néha rögtön beálló
vÍKfbgyalkoüás miatt, melly az olvasztás folyamát is
megakasztja — több időszaki szállítmányok olvasztá-
si feldolgozása fenn akad, 's több százezer értékű
hányaterményi tömeg huzamosb ideig balt tőke gya-
nánt feldolgozatlan liever, 's illyenkor, mert a' szál-
lítás solia meg nem akad, olly summáknak kell a' ko-
hóválasztásban előre fizettetni, mellyek az előrefizető
kincstárnak csak évek múlva fordulhatnak meg a'
koliólermesztés későbbi cröfejléséfoen. De egyébiránt
is igen természetes, hogy az ércztermesztés csökke-
nése az illető bérmunkások's kisebb vállalkozók ke-
resetcsökkenését húzván maga után, a/, ez által oko-
zandó elsőszükségi fogyasztás megszovúlásában a1

helybeli 's körülvidéki nembányászi szorgalom fenn-
akadása, legalább némi csökkenése is bennefoglaltatik.

Ennyi 's illy sokoldalú káros következmények
előrelátásának, 's az abból következtetett szükséges-
ség elismerésének kös/önhetők a' bucsumi, verespa-
taki, váleursuluji, 's több más helyeken épített t d k j
mellyek — köKvetőleg vagy kő z vetetlenül a' kincstár

6
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közremunkálása által állanak fenn, de a' mellett hogy
kellő fenntartási ügyelet hijjában naponként romlado-
«óbb állapotra - jutnak, koránt sem elégségesek a'
mindig inkább éreíibetö vízfogyalko/ás elhárintásá-
ra. Nagyobb tőkéjű vállalatok, 's maga a' státus, ko-
hászati gazdaságában segíthetnek ugyan magokon
víz-poltló erőmüvek felállításával, de a' mellyeknek
költségei a' számosbj nagyobb rész tehetségét sokkal
felülmúlják, 's épen azért a' kisebb rész önfelse-
gélésévelazösszbányászati szorgalom* érdekei kielé-
gítve nem is lehetnek. Innen természetesen foly, hogy
nz érczterinesístés folytonosságának elomozdítására-
mellybe mint látók: annyi féle érdekek vegyülnek —
csalhatatlanul szükséges, de a' bányászati szorga-
lom mostani állásában magánvállalkozók által ba-
joson létesíthető tok építéséről 's kellő fenntartásáról
gondoskodni, míg e'czélra nagyobb egyesületek ala-
kulhatnának , a' státuskoz tartozik. *) Csakugyan
egyébiránt is olly kényes, olly sokoldalú eíővigyázatot
's oly szoros technicai alkalmazást kívánó, ezek nél-
kül pedig olly veszélyterhes követke/ésü tárgy a'
tok ép/tése, hogy az, liabár magán vállal i ioxok talál-
tatnának is, minden esetre méltán igényiéibe venni
láttatik a' státus beavatkozását. Ebből és a/on to-
kintelből, hogy bíüonyos kamall'ordulati bi/tosítás nél-
kül illyncraű vállalatokat magíítol a' státustól sem vár-
hatni , a' következő két kivánatok s/ánnoznak tor-
vényhatási méltánylásba veendők.

*) Eien^ tekintetben is csak háláva l tartozhat a' nemzp.t a' tincs-
túri igazgatásnak, mint a'melly e/eu kivánatóknat raáv régebb
iUrtldien luc^lelelí,, -J.74_8-ban J u l i u s 26-Un «rkezeH udvari
utasítványban :>' ' k i r . l l y i tincstárpokokeak kötelességévé ii'>-
vén „dahin íií Bestreben : iinuici- BiébrereTeiche, soviel nnhm-
Iich,als thualich ist,auzujpg;ei), unt! dió íillcn—ljeriiislclleü 'aaL."
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1) Magánvállalkozás esetére tartassék fenn a'
státus beavatkozási joga; és ez a.) a' vállalat szük-
séges voltának , hely megválasztásnak, 's a' terv
technicai részének megbiráJásában, 's ugyanazértszük-
ségtelea vagy czéliránytalan építési intézvények
feltiltásában, b.) az épi'l esi munkálat felett gyakorlan-
dó felügyelési ellenörfcödésben , a' megállított terv-
től való eltávozás megakadályoztathatása tekinteté-
ből, c.) magának a' tdépítésnek fenntartására fordí-
tandó felügyeletben álljon. Mindezeket inull iatat lanul
szükségessé teszi annak meggondolása ísf hogy való-
di s/iikség esetén kívül az illető f'öJd 's bányabirfo-
kosokat olly átengedések , 's járandóságok alá vet-
ni, mellyek a' mindjárt következő pontban emli'ltetni
fognak , nyi lvános jogtalanság lenne, erre pedig a'
törvényhozásnak sincs hatalma. E/enkivül a' hely
rósz megválasztása, az építési terv czéliránytalan-
sága, 's a' toépület elpusztulása olly dolgok, mel lyek
egyfelől magának vállalatnak sikerét hajtják füstbe,
másfelől történhető viztolulások 's gátszakadások ál-
tal a' közelfekvö helyeket vesüedelmeztetnék. 2.)
Bi/tositás aclassék szükséges helyek legrövMebb
úton való kitágosítása, 's azoktól, kik a' vállalat
közvetetlen hasznát élvezik, bizonyos pénzbeli vagy
bánya térő én yi haszonbér járandósága felöl. AK első
a' toépítési vá l la lkozók 's földbirtokosok közt fenn-
forogható átenged esi , 's kárpótlási egyenetlenségek
legrövidebb eldöntését, a' második pedig az illető
bányabirtokosok által fizetendő haszonváltsag tör-
vényes becsü állali felvetését*, 's idetartozó egyenet-
lenségek hasonló legrövidebb bírói kiegyenlítését fog-
lalja magában, légyen a3 vállalat magánosoké vagy
a' státusé.

•

*
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Tekintetbe vévén azt, hogy a' tóépítés nem tar-
tozik azon bányászati vál lalatok sorába, mellyek na-
p o n k é n t előfordulnak, 's főként a' sefikséges helyek
iibecsíilése véget az 1747-diki 2-dik törvényczíkk
gyakori alkalmazását kívánnák, nem lehet czéiirány-
talan, a' toépítési engedménynek, 's a' kíbecsiílés és
haszonválíság iránti szabadítéknak, előleges biztos-
sági vizsgálat utáni, kiadatását, minden egyes ese-
tekre országgyűlés! határozás tárgyává bélyegezni;
annál inkább, mivel a' kiépítések körül ollyan akadá-
lyok is lehetnek, mellyek törvényhatósági összeütközé-
seket húzhatnak magok ufán.Ezmindazonál ía l csak ak-
kor lenne letésíthelo, ha az országgyűlések esztendőn-
kénti bizonyos tartása folyamatbajó'nne. Az elóleges biz-
tosság! vizsgálatban maga az országos bányász! tör-
vényszék járhatna el, mellyiiek alkotása ugy is az
ország nemzeti háromságához van alkalmazva.

4.
Jól épített 's jól fenntartott utak nélkül, a' bá-

nyász helységeknek egymás kö/ti, 's körülvidékek-
Jteli közlekedése egyátaljában terhessé, aü év némclly
szakaiban pedig, csaknem lehetetlenné válik. Innen
szármozik aztán magának nz crcütermesztésnek meg-
nehezítése, 's ebből megint mind az a' rósz, mit a'
szorgalom szabad előhaladásának nteggátlása maga
uíán szokott luizni. Nem lévéff t. i. a' közlekedés
mindenkor nyí l t és szabad, ez által az első s/ükségi
czikkelyek behozatala uehezíttetik, 's ugyan azon mér-
tékben nő a' vevők concurrentiája az adókéhoz ké-
pest, fel szökken a' munka bér, 's magának a' dol-
gozd vagy dolgoztató birtokosnak fenntartása is
nagyobb kiadást kivan. Ezeknek következése a'
termesztő erő súlyosbodása, nielly a' vállalatok
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dasági erőfejlését veszélyezteti 's neheaíti aü érczfer-
mesztést. Szenvednek ez által a' körülv idéki birtoko-
sok, s' mind azok, kik a' termények árbecsítésének köl-
csönössége általa ' báoyászvidéki helységekbe/ adás-
vevési érdekkel kötvék. Nyilvános továbbá, hagy az
utak roszasága miatt a j báuyatei-mények áhalszálh'-
tása a' kohókhoz 's feldolgozási erőművekhez s/Jnt-
«gy költségesebbé vál ik, s' minél roszabbak az
utak, annál több olly vállalatok hagyatnak f'élben f

mellyek egyébiránt kivált, dolgiizóbirtokosok kezei
közt , l iabár csekélyebb nyeress-éggel is, tél tiem
hagyattak volna.

Annál nagyobb figyelmet kivan az útépítési, tárgy
a' bányászat körében, minél kevésbé változható a'
bányatermények árbecse, 's minél bixonyosb azon
kereseti csökkenés, melly a' közlekedés megakadása
miatt, ha az utak roszak, a' termesztési költsé-
gek felszökkintése által okosstatik.— Másnemű szor-
galmi vállalatoknál a1 termesztési költségek akár át-
futó, akár maradandó felszökkenését rendszerint a'
vevők, nem a' termesztök hordozzák. Ez a' bányá-
szati szorgalomnál megfordítva van, mellynek oka
egyrészről az erezek árbecsének nagyobb közkeres-
kedési állandóságában, másrészről a' státus kirekesz-
tő érczváltási jogában keresendő.

Milly nyomorú állapotban légyen bányavidéki úta-
ink nagy része; országszerte tudva van. Némellyek
ősztől tavaszig csak lóháton 's így is bajjal 's idö-
vesztéssel járhatok. Ugy nevezett rakottútak még a'
fővonalokon is, mint például a' zalathnai és abrudbá-
nyai, ritkán találtatnak, 's a' hol voltak is többire
gondnélkül hagyattak, #} holott minden űtigazítási

*) Sáfd mellett a' Vörösmart és simli berek- közt, '* a' t.
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anyag bővön ajánlkozik. Nagyobb része bányász-
helyscgeinknek fiscalis uradalmak kebelében van,

' mind a j mellett, hogy az utak készítése 's jókar-
»anííirtása magának áss aradalmitárnak is nagyobb
Jövedejmessést eszkőzölheftie, a' mennyiben t. L sza-
badabb közlekedés által nagyobb adás-vevési con-
currenlía, 's ez által megint a' regálék haszonhajtá-
sanak felszökkenése, müipar 's népesedés növekedé-
se következnék, — csudálatos mégis, hogy e'rész-
oen a' íiscaüs uradalmak eddirrelő olly erőt, mint ki-
vántatnék, 's mint a' millycn most látszik fejlcdczni,
iein fejtetlek ki. Nem azt akarom e/ekkel mondani,
mmüia utak kcs/ítése 's jrfkarbantartása fiscalis
uradalmak kebelében, csupán 's egyedül uradalmi erő-
tol várandó lenne- de igen azt, hogy illy közhasz-
nú dolgok előmozdításán legnagyobb buzgdsá«rgal
munkálni, 's ahoz teftleg; js járulni magának az ura-

alomnak érdekei is megkívánják; annál inkább, mi-
vel az alsóbb bányászati néposztály, melly jóságának
mindennapi hasznát veéndeni, többire épen azokból
áll, kik a' fiscalis uradalmuknak jobbágyai:— Zalaí-
hna, Búcsúm 's a' t.

Dolgaink jelen állásában ügy vagyunk a» út-
csínálással is, mint sok más általánosan elismert sjsük-
segü, de mos; is felvállalatlan heverő intéüvények-
kel. Drsaágoa fővonalokra alkalmasint hiterjed az
igazgatás gondoskodása, de a' mellékesek ritkán vé-
tetnek figyelembe, pedig kiki általlátja, hogy or-
szágos titaink minden tökélyessége mellett, a' mel-
lékesek jdkarbantariasa n é l k ü l , valóságos közle-
kedés nem is képzelhető. Egyik rész mindig mási-
kára tolja az elmaradásnak ügy is könnyen simít-
ható hibáját, vagy hol ezt tenni nem lehet, egyszer
az idöelötíiség tág palástja alá jszereí buvni, másszor
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a' kiviteli akadályok lümekclegobe rejte/ik. „Utak
jóságának — értem a* bányjividckiekct — legtöbb
hasznát a' bánya vesüi," mond a' földbirtokos, „a' bá-
nyászat pedig a'kincstárt gazdagítja déxmával 's kohó-
gazdasági felesleggel: hordozzák tehát a' kincstár 's
bányászat az útcsinálás és fenntartás terheit." — „A.'
földbirtokosoknak mindent drágán fizetünk, jobbágyai
általunk lépesednek, a'regálék nagyobb jövedelmezé-
sét nekünk köszönheti, 's a' i.u mond a' Mnyásü gaz-
da— J& e' mellett terményeink tizedét a' kincstár
veszi: illő tehát hogy a' kincstár 's földbirtokosok
gondoskodjanak ax utakról."—-„A1 bányászat által,
egyébiránt terméketlen vidékek a' földbirtokosnak 's
tartományitárnak bő v hasznot hajtanak;* mond a' bá-
nyászati kincstár, „váltás, Beavatkozás, kohcSgazda-
ság temérdekbe kerííl, a' kohúváltási előfizetés ál-
tal néha több százezcrforiBtnyi érczekben hiiKamosb
ideig hever a' pénz, a* tized egy részét a' bányászi
törvényhatóság fenntartása nyeli el: légyen hát a'
megyének 's a' földbirtokosoknak gondja: az titakra
's a' t." Uly 's ezekhez hasonló kikerülések, 's egy-
másra utalások közt aikert remélni nem igen lehel.
Minden kivánatok közt logtermés/etesb a' lenne ,
hogy az utak készítéséhez 's jdkarbantartásához
mind azok járuljanak , kik abból has/nőt húznak.
EK már önként magában foglalja a j közönséges vám-
jog szükségességét. Mindaddig tehát, mig az út-
készítési tárgy magán-egyesületek által felválaltat-
hatnék, mellyre a' vámjog közönségesítésén kívül
a' kisajátítás biztosítása is múlhatatlan lenne — fel-
téve csakugyan a' közigazgatás engedményezési 's
vizsgálati előjogát; — egyedüli eszköznek mutatko-
zik ezen czélra: hogy a1 kérdésben forgó álakat a'
tartományi és kincstári pcnztár közös erűvel készít-
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tesse és fenntartassa, 's ebbéli költségeinek kamatjául
a' vámjog jövedelmeaését közös mértékben vegye.
A' robot vagy megyei íclvevés által eszközlött kén-
szer/tő lilkészítési munkálatok szintúgy hosszadal-
masak, mint jogtalanok, 's az állandó fenntartás cse-
kély biztosítása mellett czéliránytalanok. Községek
szerint felosztani az utak készítését 's jókarbantar-
tását, ügy hogy mindenik a1 maga határában eső vo-
nalt készítse és fenntartsa, illő feliigyelés behoza-
tala, 's vámjogi általruházás mellett inkább közelítő
lenne. Ezekből általálható, ltogy az érdcklett tárgy
körül is a' kisajtítás és vámjog köaönségesjtésére néz-
ve, törvényhozási állapodd» látszik szükségesnek .#)

Víí.
Törvényhozás bányászati érdeke.

Azokból miket e JdigelŐ a' bányászatról, 's annak
termesztési lehető legnagyobb előmozdításáról megem-
lítettem, sok olly viszonyok 's kivánatok tűnnek elő,
mellyeknek elrendelése '.s betöltése a' törvényhozás
körébe tartozik. Több ílJyenek a' köz- és magányjogi
ismertetésben fognak előfordulni. Ezen viszonyok
's kivánatok határozzuk meg a' törvényhozás bá-
nyászati erdekét, mellyel itt kissé közelebbről tekin-
teni nem lesz czéHránytalan.

Feltéve a/t, hogy a' nemzet társasági helyzeté-
ben köz- és magánjogi viszonyaiban, magának a' jo-
gosságnak határai közt, semmi sincs, mi a' nemzet
és fejedelem közt nem osztott törvényhozó hatalom

*) Zalathnán keresztül Abrüdbáűyátál Fcjérvírig egy m-szájjos ú t
készítésdre megtörtént uz ;Uhipo<ljs, 's ahoz m/u- IIOKZÚ is fog-
lak. A' zal i i thnai uradalom 's az abi-udbányai kö/,<mscí,r o'
tiu-gybim [xíldiis buzgoaágdt fejtettek ki.
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körén kívül eshetnék — természetesen következik ,
hogy a' btlnyás/at, köü- és magánjogi viszonyaiban
a' törvényhozás köréből kizárva nem lehet. Hogy ab-
ból egészen kizárva nem is volt mutatják régibb 's
újabb törvényeink.

A' törvényhozás lényeges rendalkaíja az a' fő-
feltétel mellytöl a' nemzet szellemi és anyagi ere-
jének kifejtése — egyébként kedve/ö körülmények
közt — legtöbbet függ. Hol a' törvények a/on két
erők fejlődéseinek szabad utat nem nyitnak, ott
minden kedvező körülmények sikert vesztenek. A'
törvények minősége pedig a' törvényhozás lényeges
rcndaíkatjának minőségében gyökerezik.

Csalhatatlan elsőségei közé tartozik a' törvény-
hozásnak, hogy abban a' nemzet minden érdekei sze-
mélyesítve légyenek; mert a' törvényho/ásban a'nem-
zet kivánatjának, exekben pedig a' nemzet érdekeinek
kell kÖKpontosuIai. A' nemzeti érdekek józan kiszá-
mításából eredő nemzeti kivánatofc megállítása min-
dig terhes. Érteni ugyan is a' nemzet érdekét any-
nyit tesz, mint annak minden oldalú körülményeivel,
sajátságaival szoros ismeretben lenni. Ex már magá-
ban terhes feladás. Kivánatokat huzni ki a' nemxct
bármillycn jól értett érdekeiből, mellyek a/tán, mint
a' nemzeti akarat meghatározott kifejezései, törvé-
nyekké váljanak, mindenek felett kényes.

A' nemzet érdeket közt fő helyen állanak a'
nemzeti szorgalom érdekei, 's ebből önként követke-
zik^ hogy a' törvényhozásban a' nemzet minden ér-
dekei személyesítve csak ügy lehetnek, ha abban a'
nemzeti szorgalom érdekei is bennfoglaltatnak. En-
nek múlhatatlan folyadéka a' törvényhozás nemzeti
gazdasági irányzatjának szükségessége, Érdekében
kell tehát törvényhozásnak lekűnni , a' bányászatot
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is nemzeti gazdasági érdekessége szerint előmoz-
díttani,

Mezcigazdaság, műszorgalom 's kereskedés ér-
dekei törvényhozásunk rendalkatja szerint, a' tör-
vényhatóságok— megyék, székek, vidékek, váro-
sok — követjeí által, a' törvényhozásba kisebb
nagyobb mértékben alkalmasint befolyhatnak. A'
bányászat felszabadítása 1618-ban 's 1633-ban,
— némelly az aranymosást 's aranyváltást illető
szabályokkal •—, valamint, a' Mnyászi törvényha-
tóság szabályozása 1747-bcn 's 1755-ben mu-
tatják ugyan a' bányászatnak törvényhozási ügye-
lemre velelét, de egyfelől nem bírnak azon szaba-
dossággal 's kimeritettsciTgcI, melly a' tárgy fontos-
ságához képest mcgkivántatott volna,—másfelől csak
Jievés részben foglalják magokban azon viszonyokat, 's
töltik be azon kivonatokat, mcllyek a' bányás/at köz-
és magánjoga köriben, annak saját nemzeti gazdasági
érdekessége s/erínt elrendezendó'k 's betöltendők. En-
nek okai a' bányászati nép érdekeinek a' törvényhozás
előli rejtettségóben, a' bányászati igazgatásban, a' kö/-
és magány-jogi viszonyoknak nem eléggé szoros cl-
líülönözésében, a' törvényes bányász! rend liijányai-
nak szabályozd rendeletek általi pótlásában, melly va-
l a m i n t eredetében elkerülhetetlen volt,ügy másrész-
ről a' törvényhozáshoz! folyamodást sok tekintetben
e Ili érül h e tővé tette, Js több illyekben keresendők. Az
utóbb említett akadály a' törvényhozásnak útjában
állani alkalmasint megszünend, miután dicsőűlt urunk
's királyunk uralkodása olta, az igazgatásén törvény-
Iio/ás különtermészetü munkálat i köre szorosban el-
kexdett választatni. És épen az érintett akadályok
azok, mellyeknek vizsgalatjából kiindulva, reátalá-
lunk azon eszközökre, melly ék a"1 bányaszal nemzeti
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gazdasági erdekeinek befolyását, a' törvényhozás-
ban előuio/dítlialnák.

l.
A' bányászat külön igazgatás, és külön törvény-

hatóság alattiévén, 's a1 bányászati néposztály egész-
ben külön állopotu testületet képezvén, a' mi némi-
leg szükséges is j annak viszonyai a' képviseleti
joggal bírd polgári törvényhatóságok munkálati 's
tárgyalási körébe be neia férkezhetnek, 's annálfogva
a/ok elölt különösb érdekei sincsenek feltárva. Ez
az oka j hogy a' polgári törvényhatóságok törvény-
hozási indítványozása, a' bányászatra nézve siker-
rel nem gyakoroltathat!k, a' mi t. i: csak akkor tör-
ténhetnék, ha a' bányászt testületet kiegészítő bányá-
szati társulatok 's egyesületek, a' polgári törvényha-
tóságok közgyűléseiben indítványozás! 's szavazati
joggal bírnának. Mivel pedig ez, a' törvényhatósági
községek rendalkotjával, melly a' nemesi '$ polgári
birtokot, teszi a' cselekvényes befolyás alapjával meg
nem egyeztethető: igen természetesnek látszik azon
kívánat, hogy az országos törvényhozási indítványo-
zásból maga a' bányászati népos/tály részesedjék.
Ez lenne az e l s ő e s z k ö z , melly a' bányászat
neinzeti-gazdasági érdekeinek a' törvényhozásba va-
ló befolyását előmozdíthatná. Az 1585-díki ország-
gyűlési lajstromban •*}— mellynek eredetije a' károly-
fejérvári káptalan levéltárában talállatik — vámok,
harminczadok, so'aknák után, végzetül a' hámorok kö-
vetkeznek, u. m. csiki, belényesi, torjai kénköbánya,
rézbánya, aranyezüstbánya; Abrudbánya, Zalathna-

*} Dinetae seu Comitia Ti'anssylv.iitica , auetorc Josepho Benkő.
Cibinii ét Claudiopoli Typis Mart. Hochmeister, 1791- pag. 63.
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bánya j Nagybánya. Esten lajstrom lényeges alkat ja
több éveken keresztül ugyan az volt. Hogy vámok,
harminczadok, sóaknák, 's hámorok , axon időkben
csupán add 's rendkívüli segedelem felvetése végett
hivattak volna meg, bajosan hihető; mert ugyanazon
személyzeti) gyűléseken egyébféle országos dolgok
is tárgyaltattak , 's mindég kérdésnek maradj vájjon
azon helységek j mellyek aranyczüst-bánya nevczetje
alatt emlíltetnek, mint bányász helységek, követjeik
által jelcníek-e meg, vagy elöljáróik által? — De lé-
gyen bár felvehető ascon vélemény, még sem fog ab-
ból a' bányászati népos/tály törvényhozási befolyá-
sának meg nem állhatdsága következni; mert ha azon
helységekre, mint bányász helységekre adót, sege-
delmet, országoson, az az országgyűlési végzés ál-
tal, befolyásuk nélkül felró vni nem lehetett, már eb-
ben önként meg volt a' képviseleti-jo£ ismerve, hogy
t. i: de illis sine illis, végezni nem lehetett. Képvi-
seleti-jogot pedig indítványozási-jog nélkül képzelni
nem lehet. Akánnilly magyarázatja légyen azon ada-
toknak, mellyek most, a' bányászi néposztályt a' kép-
viselésbe be nem foglald 1791-diki organiciis arti-
culus kelése után, csak mint történetiek tekintödhet-
iiek; annyit nyilván mutatnak: hogy azon időkben is
meg volt ismerve a' bányászati ncposztályuak külön
cathegoriája.

Az indítványozás gyakorolhatása minden esetre
megkívánná, a' bányász! testületnek községi egye-
sületekre oszlását, 's ezen egyesületeknek rendsze-
res alakítását; mert csak igy, 's nem másként lenne
lehetséges, a' bányászat törvényhozási tekintetbe ve-
endő érdekeinek helyes kiemelése. Másként minden
kívánat, minden előterjesztés különvált érdekek által,
egy oldalú kérelmek bélyegét fogná viselni. Uly egye-
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sűletek régibb időkben csalhatatlanul léteztek,
lathnán, Abrudbányán 's iöbb más helyeken. Ezt mu-
tatják azon kiváltságok, mellyek által némelly hely-
ségek, Zalathna, Abrudbánya, Offenbánya, Körös-
bánya 's a' t. bányavárosok' cathegoriajába emelve
voltak, 's azon törvényhatósági jog-gyakorlat, mellyel
azok valósággal bírlak. Ide tartoznak többek közt
a' következendő oklevelek:

A.
„Ludovicus DEJ gratia, Hungáriáé, Dalmatiae

etc. Hex. Omnibus Christi fidelibus praesenübus et
futuris, praesentium noüt iam habituris, salutem in sa-
lutis largifore. Solet a Principe confirmari, quod licité
postulatur, quia scilicet juris est ? occupata indebite
ad statum pristinum revocare, si est aequitati conso-
num, obtenta legitime, regio pafrocinioroborare. Pro-
inde ad universorum nutitiam harum serie volumus
pervenire, quod Nicolans filius Kendéd Judex Civi-
tatis nostrae de Zalathna sua, nee non universorum
civiuin et hospitum nostrorum de eadera, in personis
ad nostrae Serenitatis accedendo praesentiara, exhi-
buit nobis quasdam litteras nostras patentes, priori
ac majori sigillo nostro in terra Usorae furto sublato
consignatas , super libertate dictae civitatis nostrae
per nos eoneessa confectas tenoris subsequentis; su-
plicans nostro culmini regio , ut easdem litteras,
libertatesque eoruin in eisdeni expressas accepiare,
ratificare, et novi sigilli nostri appensione pro eis-
dem dignaremur confirmare, quarum tenor talis est:
Nos Ludovicus ÜEI gratia Rex Ungariae etc. me-
moriae commentlaraus, etc. quod nos ad humilein su-
plicationem Conradi Plebani, et Nicolai Veynner di-
ctae Civitatis de Zalathna, nobis in suis, nee non in
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universonim civium et hospitum, ac montanorum no-
strorum de eadem Zalathna pcrsonis porrectam, uti-
litati ejusdetn montanae nostrae de iíalathna invigi-
lare cupientes, ut populi in eadem residcntiam faci-
entes, in pacis pulchritudine sedeant, et tranquilitate
quiescant, ac libcrtatibus gratulentur opportunis eis-
dem ex regiae Majestatis liberalitatis largidua beni-
gnitate duximus annuendum, ut ipsi, eorum posteri,
oinni ea libertate fruantur, quia cetera montana in
regno nostro existentia gaudent, et fruuntur; idcirco
universis, et quibusl ibet urburariis nostris, injungimus
regio sub edicto, ut ipsi eosdem populos seu monta-
nos nostros de Zalaihnain praedictis eorum Jiberta-
libus admittant permanerc, nee ipsos ultra coruin prae-
nrissas libertates in aliquo audeant molestare, prae-
sentes autem privilegiari permittimus. Quarto die festi
beatae Catharinae Virginis et Martyris. A n n o üomi-
ni 1357. Nos igitur etc. praeattactas litteras n ostras
etc.acceptamus, approbamus etc. Sexto Calendas Men-
sis Februarii. A n n o D, \ 365. etc." Látható Zsigmond
királynak i 390-ben költ,'s a'károlyfejérvári kápta-
lan levéltárában lévő megerősítő leveléből.

n.
„Sigismundus DEI gratia Roinanorum Rex sem-

per Augustus, ac Hungáriáé etc. Itex. Fidelibus no-
stris j Comitibus Urburarum nostrarum ín Montanis
nostris Zalathnabánya vocaiis, nunc consíitutis, étin
futurum constituendj's, praescntium notitiam habituris,
.salutem, ét gratiam. Pro parte fidelium nostrorum,
universorum ét singulorum Civium, hospitum, ét mon-
tanistarum in locis montanis nostris commorantium ?

Cclsitudini nöstrae exponitur graví cuni querela, quod
saepe contingeret, puod Comites ipsarum Urburarnm
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nostrarum per nos constitulorum, roedio ipsorum ín
primo statim acccssu ét introítu, universas libertate»,
jura, ét l ibcrtatum praerogativas per Dívos Reges
Hungáriáé, nostros scilicet praedecessores, ét con-
sequenter per nostram Majestäten» eis gratiose con-
cessas t laudabilesque ipsonnn consvetudines ét ob~
servantias illibate^ ét irrefragibiliter observare per-
mittant; tarnen cxpost hujusmodi libertatibus, consve-
tudinibus abjectis , proventus ipsorum in auro et Üore
auri, secunduin tabulain , ét consvetudinem dictarum
Montanarum nostrarum ipsis extradare, litteras etiam
noslras rcgales, ét aüa litteralia ipsorum instrumenta,
in suis vigoribus observare rccusarcnt, in eorum prae-
missarum libertatum, praerogativarum derogamcn val-
de grandé; super quo supplicatum exstiüt, ét eisdcm
exponentibus per nostram Majestäten! opportune pro-
videndum est, quia nos libertatibus laudabilibus, et
consvetudinibus ipsarum Monlanarum nostrarum, con-
sequenterque civium, hospitum ét montanistarum eo-
rundem per quospiaui noiumus indebitc derogari. Igi-
iur Fidelitali Vcstrae, cuilibet Vcstrum firiniter prae-
eipiendo mandauius , quatenus a modo in antea ces-
sanlibus universis novitatibus ac abusivís consvetu-
dinibus, per vos in contrarium praemissanim littcra-
rum praedictorum praedccessorum noslrorum, ét con-
sequenter nostrarum indebite i i i lroductis , ct introdu-
cendis, praedictos civcs populos, ét montanistas no-
stros, eorum justis libertatum praerogativiSj gratiosis
indultis, laudabilibusque consvetudinibus supradictis
Hbere ét pacilíce, absque aliquarum novitatmn adin-
ventarum cí introductarum abusu, üti, frui, ét gau-
derc permittafis, praedictasqnclitleras dictorum prae-
decessorum nostrorum , ét ccnscqueater nostras iu.vta
suos vigores observando, praedictos proventus ipso-
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rum ín auro ét flóré auri, eís juxta tabulam ét eon-
svetudinem earundem, ét aliarum Montanarum nostra-
ruin, ét signanter Crenipniciensium ét Bistrlciensium
reddere, extradare debeatis i ? secus nequaquam au-
suri etc. Datum in Kewe, Secundo die Festi Yisita-
tionis Virginis Gloriosae. Anno D. 1428. etc." Ta-
lállatik a' károlyfejérvári káptalan levéltárában.

C.
„Nos Nicolaus Bertel Judex, Laurenfius Grizeli

etc. Jurati Cives oppidi Offenbánya ; Lazarus Magyar
Judex, Stephanus Sartor etc. Cives Jurati oppidi Kő-
rösbánya; Ladislaus Bokor Judex etc. etc. Oppidi
Kisbánya etc. etc. Universis et singulis niemoriae
commendamus liarum serie, quod cum diebus proxi-
mis ante Festum Rartholomaei, Anni Virginei partus
-1525. \os more solito quatuor oppidorum Metalli-
corum pro discutiendis quibusdam nerrotiis, in oppi-
dum Abrudbánya ex Egregii Capituli Albensis co-
missione convoeati fuissemus , ubi in domo Johannis
Francisci, Erasmus Gréb Magister Monfanorum, una
cum snis DominisMontanorum et Molendinorum, ad-
versus aurilotores, ratioiie aquarum in rubeo flumine
existentium, varias nobis proposuerunt querelas ; au-
ditis igitur ambaruiH partium quere!is, propositioni-
bus atquc responsionibus , caiisam inter eosdem wie-
diante jure, vera justitia , hac nostra sentenlia dis-
cussimus: ut Domini Montanorum seu Molendinorum,
aquis seu rivulis omnibus, in rubeo flumine ad eo-
rimdem molendina inineralia pertinentibus, absque im-
pedimento et obstaculo anrilotorum, ac aliorum uti
debeant perpetno, quemadmodum anfiquitus pracde-
cessores eorum libere usi sunt; — si vero quiscunqiie
repertus fuerit, qui ibidem in rubeo flumine, ad suos
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auriloturae labores, praemissis aquis, seu rivulis citra
voluntatem, seu sine consensu ét scitu montanistarum
wteretur, puniri debeat florenis quadraginta, quorum
media pars erit Judicis , ceterorumque Civiuni jura-
tormn^oppidi Abrudbánya, altéra verő residua acto-
ris. Etiam poena eadem mulcte tur is; qui aquas illas
ex vero meatu , in al iud territórium abducere fecerit.
In Imjus evidentius test imonium praesentes, sigillis
oppidorum nostrorum munitas exhibuimus litteras. Die
et anno ut siipra.* Köleséri A e r a r i a Bö m an o-
d a cica-jabol.

D.
Abrudbáaj'aj régibb oklevelekben Altenbergnek,

néhol Altenburgnak is neveztetik; 's mivel az A. és
E. alattiak a' löbb bányavárosokról is csak közön-
séges kitétel le l emlékeznek, ide függesztem Albert
királynak 1438-bau költ 's a' károlyfejérvári káp-
talan levéltárában találtató levelét, melly a 'négy bá-
nyavárosok kiváltságait megtartatni rendeli, 's ezek
iözt Abrudbányát , AHenberget, is megnevezi.

^Albertus DEI gratia Romanorum Re,\ semper
augustus, ac Hungáriáé etc. Hex. ADux Austriae etc.
Fideli nostro Magnifico Deseo de Losontz , Partiuai
nostrarum Transsylvanarum Vajvodae, Salutem ét
Gratiam. Cum nos universa nostra Montana dictarum
Partium nostrarum Transsylvanarum, simul cumMon-
tanisticis in eisdem constitulis , iti nostram Regiam
reccperimus protectionern, ét tutelam specialem, Ví-
ceque nostrae Majestatis personae vesírae commise-
rimus tutelae ét tuitioni speciali, igitur Fidelitati ve-
strae firmissime praecipieutes, mandamus: quatenus
aeceptis praesentibus praedicta nostra Montana^ ac
universos Montanistas noslros, signanter vero in Mon-
tauis nostris Offenbaniae, Altemberk, Zlateaan, ét
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Körözs vocatis constitutos, et existentes, in univer-
sis eorum antiquis libertatibus et praerogativis, juslls
utpote et legitimis ? contra quoslibct i l logi t imos impc-
titores protegere, tueri, et indemniter manutenere'—

debcatiSj nostrae Majcstatis in persona öt au-
etoritate, vobis per praesentes attributa, et justiüa
mediante. etc. Datum etc. in Festo B. Lawentii Mar-
tyris. Anno Domiui 1438. Condusio propria Dominl
Regig.«

E.
Az A. és B. alatti kiváltságok jogai Zalathná-

ra nézve, az idők viszontagságai közt lassanként
csak bizonyos bcköllöüött családok utódaira SKÚIl-
ván, azok is bánnilly csekély számmal külön közsé-
get alakítottak, 's ezen jogaikat — mint hanyászí
czéh •—fejedelmi kiváltságok mellett a' 18-dik szá-
zad közepéig fenn is tartották. Törvényhatósági jog-
gyakorlatjokat több rendbeli itélet-Ievelek bizonyít-
ják, 's az itt alább következő, nyilván mutatja, hogy
azon törvényhatóság az általok biratott telkekre is
ki térje dett :

„Nos infrascriptidamus ad futuram rei memóriám
qulbus expedituniversis, praesentibus ét f i i tnr i s : Quod
hódié, infrascripto die ? nostram pcrsonaJiter compa-
ruerint ín praesentiam ab ima slrenitus Clm'stoplio-
rus Hácií, Cívis ét Institor ín íiscali oppido Zalath-
na commorans ? ab altéra verő parübus Circumspecíi
viri; privilcgiati Montanistae, praedicti oppidi Za-
lathna Cives ét inlianitatores, nominanter: Floenik
Háncs alias Szöcs; Czelme seu Societatis monfanist i-
cae actualis Magister, item Joliannes Hartl, Henzel
Juun, Cosxtándin György alias Sztoján, Mathias Pug-
gelsheini.Laureatiusííaasz, Johannes Georgius Knall,
Cséjka Jankó, Saffer Jakab, Georgius Munkátsi, ét

. «W -*/*.' ~

iá Iiunc módúm retnlít praedictus Institor Chrístopho-
i-us Ráess: quod videlieet supcrioribus annis honesta
focmína Éva Rácz, Consors Martini Maurer, et Jo-
sephus, hujus naturális öt legitimus ex priori sua Con-
sorte Heléna Floxník progenitus tilius, illius verő, ve-
luti secundae consortis privignus, fundum aliquumab
antiquo, utí per seniores relatum exstitisset czehalem
in vicinitatibus ab una etc. etc. existentem et siturn,"
(itt Icíralik, kikről szállott azon telek llácz Évára,)
ajuxta produclas contractuales inpignorasset^ (foly-
íattatik a' panasz és kérés,) „cuju.s petítio, cumjusla
ét aequa, nobis ét societati moniani.sticae visa sít,
condescendit ét armuit pracdieta socictas, üt omnino
exponens Clirisíophorus RáCK, manet in possessione
etc.Zalatlmae die 4-ta NovemTjrisl742.a Alolírás jobb
felöl: „Franciscus X. Michael Haas. m.p. Regius per
Transylvaniam Montium Magister et Judex Supremus.«
Ezen alól: „Franciscus Schilonejer ra.p. | Magister.*
Falfelől: „Fíosznik Hanes,, una cuoi tota universitate
seu societate montanistica Zalathnensi privilegiata."
Utánna a'pecsét ostyára nyomva: koronás paizs; eb-
ben kÖKbül keres/ibc tett csákány 's kalapács, felül
n a p és hold, alól a' kénes» je.íyc (.f.); a' paiKS kö-
rül essen s/iik: „Sigiltum Confrat. Mont. iíalathn.í£

A' romaiak időjében fennállott cullegiuinok, u.ni.
Collcgiuni Aurariaram, Collogium Fabrorum , 's a' t.
bányász-cgyesületekncl egyebek nem lehettek. Ke-
reskedési 's más égyébnemu egyesületek is hasonló
nevexet alatt fordulnak elő, u. ni. Collegium Jíego-
íiatorum, Collegium ücndropliororum 's a' t.

Hogy különvált községi egyesületek a' bánya-
városiakon k í v ü l , még más helységekben is léteztek,
leginkább bizonyítja a/: hogy némcllyeknek bányász-
helységeink közül, máig is megvan ásson juaok,
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mellynél fogva, helybéli elöljárókat — csekélyebb ér-
dekű bányászl tárgyakban birdi tisztet folytatókat —
magok választhatna k , 's azoknak elólülóse alatt vá-
lasztót esküdtek előtt folytathatják apróbb kereset-
jciket. Bucsum, lioic/a, Szíanizsa 's a3 t.

Ezeket előrebocsátva; 's mivel kétséget nem
szenved, hogy a'bányászati néposztály — habár köz-
ségi egyesületekre oszolva is—, indítványozási jog-
gal, országos törvényhozásba béfolyólag csak akkor
bírhatna, ha maga közveteí lenül a' törvényhozásban
képviselve lehetne; ez pedig; az országgyűlési kép-
viselet mostani állásíiban 's törvényes alkat jában azért
nem t ö r t é n h e t i k , mert a' bányászati testület nem tar-
tozik azon cathegoriák sorába, mellyck törvényho-
zási képviselettel b í r n a k , 's annál fogva követeket
ors/ággyülésre nem is kü ldhet ; — méltán támad azon
kérdés : hogy, 's m i k é n t lehetne az országgyűlési
képviselet mostani állásában 's törvényes alkarjában,
mellynek gyökeres változtatásához meg most kevés
remény, a! bányász! testületeiét is az érintett catlie-
goriák sorába e m e l n i ? --Ez véleményem szerint
csak ügy történhetnék, lia a' jobbágyle l tek szabad
birtokol h stási joga, — addig is, mig az közönségesen
behozatnék — , legalább a' bányászhely.ségekre néz-
ve — légyenek azok fiscalis- vagy majuin-birtokhoz
tartó/ok — «legállftaínék örökös váltsng mellett , —
?js Ita e' szerint úrihatalom alól fe lszabadulandó hely-
ségek, — a' m i t azon esetben méltán remélhetni —,
bizonyos népességi m i n i m u m elérése esetére lejedéi-
mi kiváltság mellett szabadvárosok sorába emeltet-
nének , 's e/ek aztán a' taxalís helyek képviseleti
jogával felrub áztatnának. Városok sorába nem emelt
helységekben akár külön, akár többekben együtt, a'
bányászati népossítáJynak egyesületekbe olvadása
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szint ügy kivihető, mert törvény szerint csak or-
s»flg 's fejedelem ellen intézett associatiok tilalmaz-
tathatnak; mire nézve a/onban megjegyzendő, hogy
illy egyesületek alatt nem azs egyes vállalati társu-
latokat, hanem több ugyanazon vidéken alakult vál-
lalati társulatok egyesülését értem. Exen egyesüle-
tek a' bányászatot illető tárgyakban a' legközelebbi
bányaváros líö/ségével olvadhatnának öss?e követ-
jeik által, és igy a' városi bányászköxségék lenné-
nek azon testületek, mellyeknek köveljei állal a' bá-
nyászi néposztály országgyűlésen képviselve, 's in-
dítványo/ási joggyakorlatba lépendő lenne. Ezeknek
kivitele, a lkotmány sérelme n é l k ü l lehetséges, hasz-
nai pedig kiszámíthatatlanok, Csehország csak a' saasú
és elbogeni kerületben tizenkét s/abad k i r á l y i bánya-
városokat számlált, mellyeknek felszabadulása a1 bá-
nyászat közérdekeiből származott k i v á n a l u k méltány-
lásának volt köszönhető. Bleistadt például I. Ferdi-
nánd alatt 1561-ben különös kiváltságnál fogva sza-
badítaíott fel a1 jtiertenbergí uradalom alól? 's szabad
királyi bányavárossá emeltetett. JPresznitz bányavá-
ros több helységekkel együtt, még Mátyás ide jében
megváltatta magát &' presznitzi uradalomtól. Wey-
pert helysége, gazdag',ezüst erőinek feltalálása után
H. Rudolf alatt l(J07-ben nyerte felszabadulását, 's
szabad bányavárosok sorába emelését, 's a' t.*)

Jobbágylelkek örökös megváltása, 's úrihata-
lom alatt lévő helységek felszabadulása egyébiránt
is igen kívánatos lenne. Tudjuk ugyan is, mint már
több versen érintettem, hogy a3 nemzeti szorgalom

*) Versuch über dif n.itürliche «ntl politische Geschichte, der
h o l i i n i n n h e t i und mährischen Bcvgwerke v, P e i t h n c r Etilen T.
Lidilenfels, (Wien Í750. bei. Matth • Aridr. Schmidt.j • •
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élénksége leginkább önbiríok mivclésében mutatko-
zik> 's ugyanazért úrihatalom alól felszabadult birtok,
már csupán a' felszabadulás által, mind árbecsére^
mind termesztési erőfejlcsére nézve magasbra szök-
kenvén, ez által mind a' felszabadító földesúr, mind
a' felszabaduló község tetemes nyereséggel gyara-
podnék. Képviseleti joggal bíru testületek szánmöve-
kedését a' mi illeti, tudjuk, hogy a' törvényhozási
képviselet ssnélesbítése 'bizonyos.maximumig, melly
azonban nálunk a' hivatalosokkal! ellentétben sincs
elérve, a' nemzeti érdekek törvényhozási befolyását
mindég növeli, 's annálfogva a' törvényhozási rend-
alkat ezélirányosságának letörölhcüen bélyegét vi-
seli. A' felszabadulásra vissza térve, több helysége-
ket látunk honunkban is,: mellyé k ne k szorgalmi vi-
rágzását az úri hatalom zsibbasztó" felsösége, az alá-
rendeltség 's birtoki bizonytalanság mindég akadá-
lyozzák, Déva például Hunyadvárniegyében, az ere-
deti 's műlennesztfts forrásainak özönével, virágzó
bányák tövében, a' kereskedést előmozdító Maros
termékeny vidékén, magától a' természettől nagy ki-
terjedésű városnak jelelve, a' szorgalom 's kereske-
dés előmozdítására betelepített bolgárok kiváltsá-
gai mellett sem emelkedhetik középszerű mezőváro-
saink sorába. Zalathna, e' tisztes ösannya a/, erdé-
lyi bányászainak, több mint 4000 lakosaival, gaboua-
's bortermő vidékektől környezve, mellyek csak kö-
zépszerű belkereskedési közlekedés által önhatárai
terméketlenségét könnyen pótolnák, néhány órányi tá-
volságra a' magyar honnali közlekedést ajánló Ma-
rostól, — aj kincstár kohászati gazdaságának 's ma-
gának a' fogyasztási concurrentiát növelő aranyvál-
tásnak középpontja, több más számos személyzetit
tisztségek lakává választva, ha mindjárt népességéi
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növekedni látja is, müszorgalmában 's kereskedésé-
ben nagyobb haladást csak nagyobb időszakokban
mutathat.

Midőn tehát a' bányász helységek felszabadulá-
sát, törvényhozási képviselettel való felruházását,
mellyíöl a1 közvetetten indítványozás! joggyakorlat
elválhatatlan, az elébb említett tekintetekben is mind
csak kívánatosnak látjuk, — a' bányászati néposztály
érdekeinek törvényhozási befolyására pedig múlha-
tatlannak; megrögzött előítéleten kívül semmi sincs,
mi az előadott tervet roszalhátná. Közvetetlennek az
érintett indítványozás! joggyakorlatot azért nevezem,
mert a' törvényhozási képviselet rendalkatja szerint
nem a' törvényhatóságok követjcinek saját meggyő-
ződése, hanem az azoknak adott uíasítváuyok szab-
ják ki a' képviseleti munkálat irányát.

2.
A' bányászatnak, mint nemzeti szorgalom tár-

gyának, csak azon érdekei vehetik a' törvényhozás
méltánylását igazságos igényiéibe, mellyek a' nem-
zeti-gazdaság irányzatjával is megegyeznek; a' nem-
zeti-gazdaság irányzatját pedig nem az egyes szor-
galmi osztályok különvált, 's néha egymással éles
ellentétben levő érdekei, hanem az ezen érdekek
egybevetéséből, a1 neinxet külső belső körülményei-
nek józan felszámítása szerint kifolyó kivánatok ha-
tározzák meg. Az érdekek különfelesége, mellyek
az embert erre vagy arra határozzák, 's a' külön-
féleségből származó ellenhatás egyes személyek, egész
családok, összes szorgalmi osztályok, 's egész nem-
zetek közt az anyagi tehetőségre olly elkerülhetet-
len valami, a' mit bizonyos határig előmozdítni kell
inkább mint akadályozni. Ezt az ellenhatást szüli a'
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vetélkedés ingere, melly megint bizonyos független-
ségi vágynak sarjadéka. 'S valamint a' nem/,et£íár-
sasági szövetkezése — niellynck alapja az élet- 's bir-
tok-bálomig biztosításában keresendő — egyes sze-
mélyek , családok, 's szorgalmi osztályok közt csak
olly függetlenséget engedhet meg, melly mások füg-
getlenségét veszélybe nem dönti; épen ügy a' nom-
/eti gazdaság is egyes szorgalmi osztályok közt
csak olly ellenhatást engedhet meg, melly magát az
ellenhatást fenntartani képes, melly a7 hatást nem
akadályozza. Kitalálni itt az elválasztó határt, min-
den bizonnyal kényes feladás. Asc arra me^kivántaló
a d a t o k n a k , meJJyek toként a' k ül- és bclsscorgalom
lílJapoljának. szoros ismeretiből, 's a' nemzeti kivá-
natok jtí/an. kiemelésibül tűnnek ki, legbixtosb kulcsát
ax igazgatás #) kezei közt talál juk ; annálí'ogva az
igazgatásnak indítványozás! joga a' törvényhozásban
's tanácskozási befolyása, nemzeti-gazdasági tekin-
tetben is annál szükségesbnek láts/ik, minél szem-
betűnőbb az, ist hogy épen előtte 's eleibe gyűlnek
azon csalhatatlan tapasztalati adatok, mellyekből a'
hozott törvények gyakorlati alkalmazásának lias/nos
vagy káros köveiké/menyei leg inkább fel fe j lenek,
's mellyeknck egybevetése a' törvények kielégítő vagy
ki nem elégítő Hívottat legnagyobb biüonyo.ssággul ki-
mutatja. 'S épen ezen befolyás lenne a' m á s o d i k
e s z k ö z, melly a' bányászat nemzeti gazdasági ér-
dekeinek a' törvényhozásba valcí befolyását, a' bá-
nyászi nép képviseleti jogával együtt tökéletes valóra
fejtené. —

*) A' binyd«ati
« , B «o» hatMHáfl hol :,z iK

*«:« folynak , muga a' kormány.

opyik li^wít
k líBlöribgíflrigai
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Azoknak, kik a' tanácsnoki kar folytonos béfo-
lyásátj a' törvényhozó hatalomnak a'végrehajtó ha-
talomtól! függetlensége t e k i n t e t ű i t ő l , ol lcnxeii i szerelik,
légyen elég cs.ik azt felelni : hogy az indi'tványozási
és iaiiácslíozási jog, az eldöntő határozó — szo/a-
tolás jogától elválasztható ? 's így elválasztva,, a' tör-
vényhozó hatalom függetlenségét épen ugy nem sérti,
valamint nem sértik most a' királyi előadások és le-
írások. Ezek a' kormány nézeteit foglalják magokban,
a'törvényhozási munkáiddá« körében; a/ok nem egye-
bek, m i n t bizonyos-nemei azindi ' tványoísásnak. A'le-
írásokat felterjesztések k ö v e t i k , •'« a' l'eljcrtcsztése-
két l e í r á s o k , míg ax úllapodús megesik. Ezen köl~
csünös felterjesztési cs leírási joggyakorlat egybe-
vetve an előadás jogával, semmi egyéb, mint a 'kor-
mánnyal! röglönös iadi'tványuzási és tanácskozáíi köz-
lekedés kipotlása, melly t. i. tárgyfolyamafon k í v ü l
hosszadalmas irogatás által viszi véghez, mita'rög-
íönős közlekedés tárgyfolyamatban, 's legrövidebb
úton igazít; az idő pedig olly megbecsülhetetlen kincs,
melJyet lehető legnagyobb takarékossággal használ-
ni., az országgyűlési tárgyalásoknak egyébiránt is
hosszadalmas és terjedékeny folyama mellett, min-
dég bizonyos haszon.

__-_,_
/

Látjuk Európa némelly státusaiban, a' törvény-
hozási képviseletnek, a' neműét műszorgalmi 's föld-
mivelő osztályára is kiterjedését. Például, Poroszor-
szágnak tartományi rendéi kőüt, a' városi polgársá-
gon kívül, minden birtokosok is helyt foglalnak. Sve-
cziában a' nemesség, egyház, polgárság 's föld eszi
rend közt van megosztva a1 képviselet: 50 — 60.
egyházi, 's 110 — 120. polgári képviselők mellett
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a' fűldészi rend 160 — 170 követeket számlál. Szász-
országnak újabb képviseleti rendalkotja szerint a'
második kamara öt követeket nyert a' mííszorgalml
osztály részéről 's a' t. -*} A' bányászati képviselet-
nek Csehország történeteiben látjuk példáját. KuUcn-
berg p. o. követeket küldött az országgyűlésre egye-
dül a' bányabirtokosok képében ugy, mint bányavá-
ros, **) 's a' t. Nem lehetne-e méltán várni, az er-
déíyi bányászat képviseleti jogának is , ha egyéb-
iránt nem , legalább a' fennérintett inód szerinti meg-
állítását?-

A1 bányászati képviselet 's kormányt befolyás
szükségességére né/vc,tekinteti erősséget ad a' kincs-
tári 's bányászali tárgyakban 1791 -ben kirendelt or-
szággyűlési küldöttség munkalatjába foglalt azon
ajánlat: *##) hogy a' bányászi magánjog (terve bá-
nyász-birtokosok, 's Idncstári tisztek befolyásával
dolgaztassék ki. 'S vájjon nem foly-e, épen ezen be-
folyás szükségességénekmegismerésébal, SL képvisele-
ti jog szükségességének is megismerése. —• Gondo-
lom kétségbe hozhalatlan a' következtetés, mert, ha
a' törvény terve, valamelly szorgalom-osztály befo-
lyása nélkül kimcn'tőleg össze nem szcrkozhelő; an-
nál kevésbé lesz lehetséges annak, a' már szerke-
zetinek megvizsgálása 's törvényé alkotása ugyan-
azon szorgalmi osztály befolyása nélkül.—

Berekeszteni ezen érdekes tárgyat Weissenhach
szavaival, a' szászhoni bányászatról 1833-ban kía-

*) AHg'cmcine Weltlmiilc v. Gnllctti múl Kaniiabich. 1835. PraL
**) J'cillmcr. Natiivl. und polil, Gesichte der bölim. und mähr.

'Bergwerke Í78U. Wien. •
***) üpci-ati Deput. regn. in Montaiiisticis anno 1791 oi'dinatat?

3-;i pap;. 40 — 4l.
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dott jeles értekezéséből— A' bányászati képviselet-
ről ezeket irja: #)

„Bei der Bedeutung der Bergwerksindustrie im
sächsischen Volksleben aber, bei den vielen Ei<ren-
tliümliclikeiten dieser Industrie, deren Berücksich-
tin;ung selbst dem hellsehendsteu Abgeordneten ent-
gehen wird, wenn er nicht ganz dem Fache selbst
angehört, oder bei jeder Gelegenheit sachkundige
Aufklärungen und Winke erhält; — und bei der so-
gar leicht eintretenden Möglichkeit, dieser nur bei
weiser Staatsbegünstigung sich erhaltenden Industrie,
durch Mangel an Rüchsichtnaine auf sie , sehr em-
pfindl iche und weiterreissende Wunden zu schlagen,
— .sollte wohl die Abordnung eines besonderen De-
putirten wegen des Bergbaues , in den sächsischen
Ständeversammlungen, ganz im Sinne unsere» He-
praesentatiwerfassung, und im Interesse der Volks-
wohlfahrt liegen, da zumal die hohen Verwaltungs-
behörden, welche die Regals-Verhältnisse, und fis-
kalischen Interessen am Bergbau zu berüchsichligea
haben, nicht zugleich die oft entgegenstehenden Ge-
wcrbinteressen im volksrcchtlicheu Sinne vertreten
können.

.

*) WeiMscnbaeh. pag. 162 — 1G3. (lásd ,17, clsA szóban felidézve.)
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ELSŐ C Z I K K E L Y.

Á l t a l á n o s e l ő z m é n y e k : szorgalmi ipar termesztő éra; —
termesztési erafejlés, hasonncmü 's kulim termesztési osztá-

lyúi közt, magán- & közértlekíi ; — ái-becs ; — gazdaságosság-,
magán és közérdekű; — erőmüveit. A l k a i ina z u t : bányá-

szati termesztő erő: termesztőt fenn tartása, hely, anyag,
munka, Altalcserélés , adózás : — termesztési erafejlés : men-

•nyiscg, minfiség, kelendőség, ái-becs ; — erő 's eröfejles ösz-

sievctéseliől kiemelt gazdaságossági bélyegzet, magán- cs köz-
érdekű : — nemzeti- gazdasági érdekek bővebb vizsgálása;

magán eröfejtési csalódások egyetemi hatásának távoztatása.

A' harmadik szakaszban általánoson említettem
a' gazdaságosság főbb íbkozatjait, mivel a/onban an-
nak mivolta a' szorgalmi ipar vagy teuieszlő erő, 's
termesztési eröfejlés közti aránylattol függ, a' bá-
nyászat gazdaságossági bélyegjeié kiemelésére sxük-
ség; lesz, az erő 's erőfejlésije főként befolyó árbecs
közelebbi tekintetbe vételét előrebocsátni, 's azoknak
egymáshozi visszavitelével a' gazdaságosság rész-
letesb meghatározására térni.

E L S Ő Ä G O Z A T .

Általános előzmények.

1.
Elsőtermesztő erő.

Termesztő erő maga az ipar. Ennek , 's az ezt
Iiatdsító eszközöknek elemei a' termesztés kiilőnfé-
leségc, 's minősége szerint sokkép különbözők lehet-
nek ugyan; mindazonáltal többire a' termesztő fenn-
fpriásában, helyben, anyag- 's munkában, altalcseré-
Jés eszközlésében , 's adózásban kbzpontosűlnak;
mellyek az u t ó b b i n kivüí több más szorg.ilrai ága-
zatok erőfejlését is igényletbe veszik 's többire nem
is egyebek más szorgalmi vállalatok erőfejlését elő-
mozdító fogyasztásnál.

A' Termesztők fenntartása méltán áll első he-
lyen, mert ez magának a1 termesztésnek főfingere;
inelly azonban egyfelől, a1 termesztő miveltségi álla-
poíja, más felől ugyan azon vállalat egyedüli vagv
más vál la latokkal ; űzése, 's a' termesztési eröfejlés
előszámítása szerint maga magát s/abáiyosixa. E/en
szabály általhágását többire önkárán fizeti az ál-
talhágd.

Hely, a' hol, 's a' mellyen, és anyag a' miből^'s
a' mivel termesztünk, nevezeles befolyással vannak
— néha egyedül elhatározóval — a' termesztésre.
Sok függ ugyan is at tól , ö n b i r f o k o n foly-e a' ter-
mesztés, vagy bérletten, 's m i n ő anyaggal foglalkozik
az?—A' földmivelés különböző ágainál, m i i í t j rend-
szerint az eredeti termesztésnél, legtöbbet tesz a1
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hely geographiai fekvése, 's physicai természete. Ál-
íalcserélést — kereskedést — véve szempontul so-
kat pótol a j hely kedvező árpiaczi fekvése, 's viszont
sok egyébnek kell kedvezöleg egyesülni, hogy an-
nak mostohasága tűrhető légyen.

Munka magában foglalja a' segédek 's bérmun-
kások fenntartását, a' vállalat technikai oldalát, 's aa
ebben foglalt erőmüvészeti alkalmazást. Czélirányos,
munka segít hely 's anyag mostohaságán , midőn
annak czélirányíalansága minden más kedvezések
mellett csalódást okozhat.

Milly elbatározó legyen az általcserélés csak
onnan is kitetszik, hogy a' termesztés különböző ne-
mei csupán, 's egyedül a' fogyasztás kölcsönösségé-
nek előmozdításában elhatnak fenn, 's ugyan azon
termesztési osztály külonvállatatjai közt is minden
bizonnyal azok. tarthatják fenn magokat legnagyobb
sikerrel j aiellyeknek áítalcserélési eszközei legbi-
zonyosbak.

Nem kevésbé érdem el figyelni ét az adózás állapot-
ja, melly bizonyos körűlállások közt a7 szorgalom né-
melly nemére elhatározó befolyást gyakorolhat.

II.
Termesztési-erőfejlés,! hason- ',? Mlonnemü osztályok

/£Ő2Í, magános és közérdekű.
A' terniesztósi-erőfejlés megfogását már s/ó-

'érteline is nyilván jelenti. Ezen kitétel atatt tudni-
illik azon kedveüő vágy mostoha sikert er t jük, mely
a' termesztési-erő egyes elemeinek öszhato'sága sze-
rint a' termesztésre háromlik. A' termények vissüony-
iagtfs mennyisége, minősége, 's kelendősége teszik
azon tekinteteket mellyekből a j termesztés sikerét, áss
erőfejlcst mérjük.

Minél kisebb erővel, minél nagyobb termény!
tömeget állítni elő, csupán magára nem tessd a' ter-
mesztés sikerét kedvezővé, mert jobb minőség na-
gyobb kelendőséget magasb árbecset biztosít, ezek
pedig összehasonlítólag a' mennyiségi hiányt bizo-
nyos aránylatban nem csak pótolják, sőt felül is ha-
ladják. Bizonyos mennyiségi aránylaton alól magára
a' minőség elsősége sem ad kielégítő sikert, bár milly
kelendőség sem «zökkentheti oliy magosra, hogy aü
által, szerfeletti mennyiségi hiány teljesleg pótoltat-
nék. Minél kisebb erővel minél nagyobb mennyiség,,
minél jobb minőség, 's minél nagyobb kelendőség
tennék a' termesztési-erőfejlés legmagosb fokozat-

ját, mellyről aztán, különböző viszonyokban az; erő-
fcjíés legmostoliább sikeréig szánhatni.

Minél kisebb erővel minél többet, Js minél job-
bat termeszteni, a' termesztés technikájának feladá-
sa, \s a' kelendőség kiszámítása többire kereskedési
szemlélődéseken alapúi.

A' femiirttakon alapúi az erőfejlési összeha-
sonlítás akkor is? ha az, hasonnemii termesztési osz-
tályok liülön-vállalatjaira számíttatik. Azonban sok
tekintetben más szempontból jelenik meg az összeha-
sonlított erőfejlés, ha azt? egyfelől különnemű ter-
mesztési osztályokra, más felöl a' vállalatok neroee-
íi-gazdasági érdekeire visszük vissza.

Kiilömiemü termesztési osztályok közt minő-
ségi összehasonlítás nem leliet, csak a' kelendő-'
ség 's abban gyökerezett kamatfordűlat az, melly
különnemück közt erőfejlési össüehasonlítást meg-
enged. A' kelendőséget főkint a' fogyasztási szük-
ség, teliát a' termény közszükségtísége 's a' tér-,
mesziesi teclmica egyszerűsége mozdítván elő, eb-
ből következik: liogy külöunemü termesztési osztá-
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mesztési osztályok köxt — a' fényüzcsi termesztés
némclly ágait kivéve, — annak van legmagosb erő-
fejlődése, melly minél i n k á b b közszükségü terménye-
ket , minél nagyobb technikai egyszerűséggel állít
elő; melly tekintetben az eredeti termesztés rendsze-
rint kiv ív ja elsőséget a' műs/vorgalmi felett.

Nemzeti-gazdasági tekintetbeais kívánatos a' ter-
mesztési válallatok erüíejlésétjninélmagosbraszöklíen-
tetiíj mert egyes vállalatok kedvező crőfejlései összc-
ségébőt süármozik a' nemzeti sxorgalom virágzása,
feliévé csakugyan, liogy a' kiilönneniü szorgalmi osz-
tályok közt szükséges aránylat megzavarva ne légyen:
annál fogva az a' tekintet, melly ben a' vál lalkozás ma-
gános érdekei.a' nemzeü-gazdasjíg érdekeitől külön-
v á l h a t n a k , csupán 's egyedül a' nemzeti-gazdaság
irányzatjának egyetemi kivánatjain alapulhat, mcly-
lyeknek összevont értelme abban áll: hogy a'
magános érdekek af nemzeti közérdekeknek alá ren-
delve légyének, 's összeütközések esetében azoknak
ezek elleni hatása akadályoztassák, így p: o: a'ga-
bona termesztők i n k á b b p i l l a n a t h o z számított magán-
érdeke azt hozza magával, hogy idegen gabona be-
hozatala minél i n k á b b nehezítte.ssék; de a' ncm/.ct
köz érdekei — különös cseleket k i v e v ő — a1 k i v i t e l
's behozatal szabadságát megkívánván, a' behozatal
nehezítését elő nem mozdítni , sőt azt—^a' behoza-
talt— minden, b i l i n c s e i b ő l lehetöteg szabaddá lenni
egyenes nemzeti-gazdasági kívánat. Lehetnek több
tekintelek,mellyekbcn egyes vállalatok erőfejlési csök-
kenése, a' nemzeti-gazdaság érdekeibe/ mérve, káros
crőpaüérlást nem mutat. Három fő szempontokból kell
ítt k i i n d u l n i ; e l ő s z ö r a' termesztési erőalkalma-
zú.s szükséges voltából kereseti-szDrKlfsóg cseübenj
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- n i ú s o d s z o r abból: hogy i l ly esetekben a' rieui-
geti-gaedaság egyetemi irnnyxatjanak csak olly ma-
gán erőft-jlési csalódások á l l h a t n a k útjába, mellyek
túl és bel szorgalmi aránylatot megzavaró egyetemi
csökkenésben mutatkoznak, vagy a' belsnorgalom
égésű osütályai közt megkivántíitó aránylatot ve-
szélyeztetik, 's mellyek egyszersmind a' nemzeti szor-
galom egyéb ág;iinak összes erőfVjlési eredménye
által ki nem pótolhatók, — h a r m a d s z o r : a' kűl és bel
fogyasztás szükségességéből. Ha p. o. A, vállalko-
zó, bel fogyasztásra számított termesztési vallalatjá-
ban megbukik, mellyazonban a,b,c vállalko/6k külön-
ncmü termesztési erőfc j lése i t a' tenncsztő-erő szük-
ségesnek mutatkozó isílfcalraazása által igéilylefbe vet-
te volt; meglőhet e' megbukás /i, C, 1), vállalkozók
hasonnemü vállalatjai eröfejlésct s/ökkenti fel, lt(;
ezen esetben nincs egyetemi-hatás mind addig, míg
B, C, D vá l la lkouok azon termesztési hiányt, mely-
lyet ^4j megbukása okozand — feltéve, hogy a' kűl
fogyasztás ügy sem jölictctt volna igényiéibe — kipó-
tolni képesek. Taváhbá ha Ef F, G, vállalkozók erö-
fejlései külfogyasztásra szám/tvák, 's azon egész-
terményi mennyiséget, niellyct a' ki'il(ogya.sztás meg-
kívánt, E, vál lalkoxd niegbukásnv.il, F, G, vállalko-
üdk ugyan azon ininőségbcn p ó t o l n i képesek, sem-
mi vesztés nemzeti-gazdasági tekintetben, sőt a' ter-
mesztő erőalkalrnaíiás szükségességében a' megbu-
kott vállalat üzését bizonyos haszon követte.

itr.
Arbecs.

már magában bizonyos
kópüotct ébreszti, 's egyátalában kétséget nem szen-

melly tulajdonkénen a' tér-ved liogy a' kelendőség,
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's fogyassduk kö/,li aránylalban határozó-
dik, egyébiránt hasonló körülmények közt legelső,
mi az úrbccsct szabályozza. Azon k ö r ü l m é n y e k , moly-
Jyck azt egyébiránt változtathatják a' következéndők-
bcn állanak: e l ső ax angyag különüsb sajátsága,
m á s o d i k a ' termesztésre megkívántaid idő, har-
m a d i k a' termesztéssel netalán egybekötött életve-
szély '$ anyagi veszélyeztetés, n e g y e d i k a' távol-
ság honnan az anyag kerül, ö t ö d i k a1 termesztésre
megkivántatd észtehetscrr 's teclinicai ügyesség, h a-
t o d i k a' termesztési erők concurrentiája. Befolyást
gyakorolnak még l, a' termesztési foglalatosság ked-
ves vagy kedvetlen vol ta; 2, a' lermesxtés sü.'ikado-
üiiltsága ellentétben, a' folytonossággal; ií, a' mun-
kabér kisebb nagyobb bizonytalansága. Ezek szabá-
lyozzák az árbecset kelendőség ugyanazonsága mel-
lett. És igy tulajdonképen az órbecs 's kelendőség
közfi aránylattól függ a' termesztési erőfejlés minő-
sége különnemü termesztési osztályok összehasonlí-
tásában.

IV.
Gas-daságosstfg, magános és lözérdekű.

Akár »gyana/on, akár k ü l ö n - n e m ü termesztési
vá l la la tokat hasonlítsunk össze, látni fogjuk: hogy a/
rrőfpjlési fokozat teljes meghatározását árnyereség
's veszteség'' közönséges nevezetek ki nem fe jük,
mert nem adják meg azon határvonalt, melly az
összeliasonl/tás alapjául veendő fokozati különliseg
kijelentésére megkiváníatnék. Van valami a* ketíö köxt
- a5 nyereség 's veszteség kőét— a' mi sem egyik

sem másik, a' mi az erő 's erő fe j lés kösd biüonyos suly-
ngyoit képzeltet, és ez a' nemgaziJaságosság, ineJy-
lyen alól — lia t u d n i i l l i k az erő a« erő fe j lesi bár

— Ho-

kis mértékben lenyomja — szoros elkülönzéssel'nintat-
kosoik a' veszteség képzete, a' gasídaságtalaiwág, -
felül pedin; — ha az crőfojlés nyomja le aj mérleget
— a' nyereségé, tehát a' ga/.da.ságosságé ; melly ket-
tőnek fokassatjai s/lnlolly végetlenek lehetnek, vala-
mint az erő és erőlejlés kösíti aránylat változásai
véletlenek. Mivel tehát az előbbi pontokban emlí-
tettek szerint ugyana/otinemü vállalatok közt mi-
nél kisebb erővel m i n é l nagyobb mennyiség, minél
jobb minőség, Vs mivel élénkebb kelendőség hatá-
rozzák meg a' termesztési erőfejlés legkedvezőbb
sikerét, — kiMnneniüek kőül. pedig a' termények
kelendősége az, mi an eröfejlcs össneliasonli'tott si-
kerében h.itriro7,melly azonban valamint a1 mennyiség
's minőség is a' termesztés technicai egyszerűségé-
től fügííő,--- 's mindezek melleit a/ erőfejlésre el-
határozd befolyást a' kelendőség 's árbecs közti arány-
Ját vesz; igen természetes: hogy ugyan azon-
íiemíí vállalatok közt a' mennyiség , minőség 's ke-
lendőség;, — különnemüek kosit pedig, a' kelendőség
's annak az árhfiCsliCKi* aránya határozzák meg a'
o;a7(laságos.ság 's gasídaságlalansAg számtalan foko-
zatjait. ;Kelendösé<i \s árfrecs noha egyenes arányban'
vannak együtt, , néha m ég fordítottban. Kelendőség-
gel cgyarányn árhocs a' nSHigazdaságosságon felül,
már ön magában fő szornpet j í itsKÍk a' gazdaságos-
ságban; ha pedig az arány megfordított, az a/, na-
gyobb kelendőségnek kisebb árbecs felel meg; ak-
kor a' kelendőség" 'élénkségébe foglalt kamatfordú-
laíi sebesség pótolja az árbecs némi alább száll ás át.

Azon megfogások, tnellyeket az orofejlés nem-
7o(i-gaxdasági teraésxetiről a' Il-dik pont befejezé-
sében említettem, kijelelik azon támaszpontokat, inely-
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lyekböl a' gazdaságosság nemzeti-gazdasági megí-
télésében bátran kiindulhatunk.

A' termesztési erők , összevetve egyfelől a/on
kereskedési kivonatukkal, mellyek a' kelendőség meg-
ítélésében tekintetbe veendők., 's mellyek a' Hl-dik
pontban emiitett; körülniényekliezj rendkívüli eseteket
kivéve, az árbecs és kelendőség közti arányt is al-
kalmasint kitüntetik, — más felől azon hárora szem-
pontokkal mellyek a' gazdaságosság magán- és nem-
zett-ga^dasági érdekeit bizonyos ellentétben mutatják,
~az erőfejlés előlegeskikémlésében—közelebbi alkal-
mazással — magoknak a' vállalkozóknak vc/ércsilla-
gul, általános alkalmazással pedig cgésx termeszté-
si váílalatosxtályok egyetemi gj$zdaságossági meg-
ítélésében is alapul szolgálnak,

V.
Erőművel:

Erőmüvek által pótolni az emberi erőt, 's az ál-
tal a: munkában .egyszerűséget 's tökélyesbséget hoz-
ni elő, a1 vállalatok érdekeivel gazdasági tekintet-
ben megegyező. Mivel azonban az erőmű vésze t al-
kalmazása iiéba ncve/eles kereseti csökkenést oko-
zott a: nép bérimmkási osztályában, sokszor jöt t már
vitatás alá azon kérdés: vájjon UK cm béri erőnek erő-
művek, által i pótlása a j nemzeli-gazdnsá'g érdekeivel
megegyezik-e?—'E' tárgyat itt vizsgálat alá venni
annál czélirányosbnak tartom, mivel biüonyosb, hogy
a? bányász! szorgalom-osztály körében is nevezetes
alkalmazást nyert az erömíívcszel. Czélom pedig műi-
dig csak az, hogy azt, mi a' bányászatra alkalmaz-
iiakí m i n d e n ü t t kitüntessem.

AK ember é lu lmüvi alkotásában, '.s testi moz-
galmaiban, a/: erőmű r észét legfőbb elveit alkalmaz-
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VB lát juk, 'sí ás« emberi erő, melly l)Í/onyos külső
munkálatra l 'urdítütlik, nem egyéb , a1 f e s t erőmíivi
műfeödésének crcdmciiyónél, tébá^íJtnagára a' niun-
kára néxvc épen az, rni oríimííveknél &z erőmű-
v.i siker. Mig természeti ál lapotjában ^volt^az ew-
bcriség az ember maga magának elég J lehetett;
de a' társasági szövetkezés által, 's az emberi-nem
fejlődésével, szaporodván a' szükségek, 's a' termesz-
tés számtalan ágazatokban tűnvén elő, mel lyek na-
gyobb erőfeszültséget '» á l landóbb m u n k á t k í v á n t a k ,
— azonban UK emberi test t u l a j d o n alkotásánál fog-
va is csak bizonyos nemű munkála tokra leven Jíépes,
's ezen munkálatokban is axax állandóság 's folyto-
nosságj mcllyet a' feldolgozás caélszeraség'e meg ki-
van félnem találtatván, — az cuibori erőnek s/,áni(a-
íalan esetekben erőtníivi segély által kellett módo-
síttatni. Majd a' fogyasztás nagyra növekedése ál-
tal szükségessé lett nagyobb termesztési serénység,
ott is igényiéibe vette az erőművi alkalmazást, hol
egyébiránt az emberi erő is sikerrel alkalmazható
lett volna.

Addig, Miig kereseti szorultság nem volt, 's ans
erőmű vésze t clőmentében lassúbb léptekkel haladt,
senkinek sem juthatot t eszébe a' termcssstésre hasz-
nálható emberi erőnok eröművipóllalása e l len kikelni.
Nagy váltó/ások tudniillik , ha lassanként 's nein
megrohanólag jőnek j ritkán vétetnek észre, 's jöt-
tökben a' nép figyelméből kis ík lanak. Később , miu-
tán a' népesedés növekedésével az emberi szorgalom
is gyorsabb léptekkel kezdett haladni, 's áss erŐmü-
vészet tökélyesbíílésével az emberi erőnek ott is —•
hol az egyébiránt, habár kisebb sikerrel is alkalmaz-
ható lett volna — erőmüvek általi pótlása közönsé-
gesbe lett; igen fermészetcs, hogy a' nép birtoktalaii



— 118 —

osztályából már érezhetőleg számosoknak kellett idő-
szakonként munka's kereset nélkül maradni. De exeu
kereseti csökkenés olly időkben, midőn a' népeket
közönséges háborúk, kivándorlások , dögvés/ , 's t.
e, f. ritkították, 's majd a' világkereskedés kinyitása
is elfoglalta, mindég csak elsimult, 's iniüékony pil-
laníiti jelenésé változott. fS/embetünőbbé 's mélyebb
benyomásává az, csak akkor kezdett lenni, midőn
a» erőművészet óriási haladásában a' marsokkal ki-
terjedtebb erőművi alkalmazás számos nagy terjedel-
mű inuszorgadni vállalatoknál — mellyck több ezer
munkásoknak szolgáltattak keresetet , — egys/erre
mintegy megrohauülag divatba lépett, 's a' mi több,
olly korban, 's olly nem/eteknél, mellyeknek körülmé-
nyei a' munka nélkül maradt tömegnek a 'minden na-
pi szükség pótlását jelenben nehézzé, 's a' kereset-
szerzés.. reményét jövendőre is csüggedékenyé tevék.
Ez az eset atlta elő magát főként Angliában és Iz-
landban a' gyapjufono, szövő, 's L e. f. gyáruk sziutolly
rögtönösj niint közönséges erőművi tükélyesbulése őta^
kivált a' gőzerő használatának divatba lépése után
több versen, néha megráükócltalolag, llésszerint ma-
gok az események , résszerint a/okiiak előzményei
sokakat elfoglaltak az általam is felvett kérdés meg-
fejtésével. Nevezetes emberek nyilatkoztak mind
két részre, *J de a' szániosb nagy rész véleménye
csak abban határozódik: hogy az előhaladó erőaiü-
vi alkalma/ás egyébiránt kedvező nemzeti-gazda-
sági körülmények köüt mind a' meílett is, hogy rögtön
beállásábanpillanatnyirázkodásokaíokozíiaí,a' nemzeti
szorgalom előmozdításának hathatos eszköze, és így

*) Lásd erről Soden i kötetjc 140 §-e 185 lapját.
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a' közjóllét emelkedésére, ha ezt akarjuk , magával
a' nemzeti-gazdaság, kivánatjával igen Is megegye-
zőié«; múlhatatlan.

Az ellenvetések egész öszvege szinte csak az,
hogy t. i. az eröinűvi terjedelmesebb alkalmazás ál-
tal— mint fennebb említem — a' nép biríoktalan osz-
tályában soksaor olly kereseti csökkenés mutatkozott,
meJJy az egészben féleluies politikai crisisekct hozott
elő. Ext ugyan tagadni nem lehet, de meg kell ismer-
nünk más felől azt is, hogy azon kereseti csökke-
nés veszélyterhes kovelkezese.it egyébiránt nem ked-
vcüő nemzeti-gazdasági körültaények okozták habár
pillanatra is,

Angliában 's Irlandban p. o. sok egyéb körül-
mények folytak Össze, mellyek a j biríoktalaii rész ke-
reseti csökkenését veszéJyterhesé tehetek. Anglia t. i.
minden más elsőségei melletÉ, koránt sincs a' köz-
jul lé t olly magas tukán, mint sokan képzelnék. A'
föltlmivelés ott ügy áll a' termesztő szorgalom más
nemeihez mini 4: 9-hez, szinte mint 1: 3-hoz, 's a'
föidmivelő osztályban is a' birtokosok, bérlők és
munkások közt Hűmé statistikai számítása szerint
olly arány uralkodik, inelly szerint a' föidmivelő rend-
űek csak V6o-ad része miveli ön birtokát. Ezen kí-
vül a' gabona-törvény — Kornbill - - behozatala a'
legszámosb néptömeget egyedáruság önkénye alá
vetette. Az adó, melly 1700-tól fogva aranyt hala-
dólag nő (1700-ban 4 millió font, 1760-ban 7 mil-
lió, 1800-ban 30 millió, 1831-ben 60 millió) 's
mellynek érezhető csökkenését — míg a' növekedő
nemzeti adósságok dolga tisztába néni jő (?) alig
remélhetni, —iszonyú teherrel fekszik a' nép nyakán.
A' sinecurok kiknek (felsegítésc 1831-ben több mint
l,500,000f.3 iiadályként csüngnek a' tehetetlenebb

•
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népos/fály verítékén ',s népszerűtlenségükkel kese-
rít ik a ' józanabb részt 'st.c.f. Irland sorsán vér/ik min-
don emberbarát szive. Egyfelől a» anyaors/áj; fcl-
sösége, melly a' nej i iKcl i- júl ic lct mind anyagi mind
erkölcsi elemeiben leverőié»; i l let i , nuís felől a' szint-
iigy nyomasztOj miat visszás és természet el leni lí-
zedrends/erj 's a' nemzet pénz vagyonát vétkes hi-
degvéráséggel minden reproductio nélkül fogyasztó
ab.sontisnuis olly képet mutatnak, melly már magában
elég azon nemzet közgazdasági áliapotja megítélésé-
re. Mi csuda lui t j ha í l ly körj'íhiiények közt több ezer
birtolitalanok keresetfflodjánafc hirtelen csökkentése
veszély terhes jelénetekkel mutatkozott, 's nőin foly-e
épen ebből egyszersmind ÜK is, hogy a/un veszély-
terhes jelenetek nem csupán magának a/ erőművi
alkalmazás felszökkentcsének következései, mellyé k
tehát kedvezőbb oMmeti-gasídasági viszonyok közt
•sokkal könnyebben elsi'multak volna?

Egyébiránt mi a' feltett kérdés megfejtését il-
leti, tekintsük bár a' tárgyat általános vagy közeleb-
bi szempontúkból, minden esetben ugyan azon kö-
vetkezésre fogunk vezettetni.

Általános tek intetben ügy l á t juk : hogy az erő-
nu'ivi alkalmazás által cs/közlölt nagyobb Icrmeszlé-
sj eröfejlés, magának a' termesztési vállalat-osztály-
nak nagyobb kiterjedést okoz, 's ez által nevelvén
egyfelől a' vállalkozók számát, másfelől több más-
nemű szorgalmi vállalatok erőfejlését, és igy a' ter-
mesztési szorgalmat éltető kereskedést is előmozdít-
ja; annálfogva az ezekből folyó népesedési növeke-
dés által a' nemzeti-jóllétnek hathatos eszköze. Bi-
üOByítják ezt a* gyárvárosok főként Nagy-Brittániá-
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bán 's északi Amerikában, *) mellyeknek
tíinöle!; növekedő népessége minden bizonnyal leg-
inkább a' gyárok erőművi töfcélyesbülésének kös/ön-
liető, Angliában p. o. statistikai felszámítás szerint
a' közelebbi években csak nem 90-szer annyi gyap-
jú mennyiséget dolgoztak íel az erőművekkel dolgo-
zó fond- 's 820 vő-gyár ok ,. mint a' múlt s/ázad utd-
só tízedében ugyanannyi évek alatt, 's azon eiaber-
tönteg száma, mcllyet ezen szorgalmi vállalkozás ak-
kor elfoglalt—, mind a'mellett is,'hogy, időközben az
erőmüvészet tökélyesbi'ilésc 's közönségítése óta eze-
rek szenvedtek kereseti csökkenést, — ügy Ali a'
moslanihoü mint 15 : i 50-be/. Egyáíahiban Owen
s/,ámílú,sa süerint a/> angol gyárok mostani erőfejlé-
se,— ha ugyanazt egészben erőművek n é l k ü l kelle-
ne kifejteni,— több mil l ió munkást kívánna. ##} Ké-
vésé közelebbről vizsgálván e' tárgyat, hat főbb
tekinteteket látunk feltűnni: E l ő s z ö r . A.' raegkí-
ínéltt vagy pótolt emberi erő mennyisége sokkal fe-
lülhaladja azt, melly valósággal alkalmazható len-
ne, következőleg ezen tekintetben bizonyos arányig
épen elkerülhetetlennek mutatkoxik az erőművi al-
kalmazás. Angliában p. o. csak a' gő/crőmíívek szá-
ma 14,000-et felülhalad. Legyen m i n d e n i k kö/ép-
szám itass ál 20 lóerőhöü mérve; 's a' gö/ertímüvck
összes ereje 280,000 lóerőt fog pótolni. Mivel pe-
dig egy lóerő mintegy 5 férfierőt pótol; csak a'

*) Például Pittsbmy ('szaki Ámcriiatban. Népessége 1820-ban 7242
volt, 's ti/, óv utún (1830-b;m) tribb mint két annyi (17,000)
(Farkas Sándov Északiniérilai útiizúsa. Kolozay. Tüscli. 1834.
250-l.ip). A?, erőművek cl l f iui szegiilosnek ok:lt i-ógtblicn ;i'
n^peaédds akadályozásában is kerestek , 's a1 küvctkoy.i :n <ípcn
«I1«^T,«+.A*. _,..'L..

**) Allscmninc V r l t k t i n d n v. Gtillcüi.
1835 HiiL ' t lebfn. },^. 45.
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gőzerőművésziet által megkímélt emberi erő mennyisé-
ge l, 400,000-r e fog rúgni, melly a' kereset nélkül
maradt bérmunkások számát sokszor fclülhaladja, 's
vissza nem pdlolhatónak , annálfogva egy részben
elkeriilhelellenuek, az az szügségképen erőmüvek
által pőtlandónak mutatkozik. M á s o d s z o r . Az
erőművekben munkáló erő ^ ha azt (feliévé, hogy
az, egyébiránt a' termesztési erőtejlés veszedelmez-
íetése nélkül lehetséges lenne) enibcrierőben elő-
állítva képzeljük, az első sziikségi termesztés és fo-
gyasztás közti aráuylatot a' fogyasztók száma szer-
feietti felszökkenése által oliy mértékben zavarná
meg, melly legszorongatobb nemzeti-gazdasági eri-
siscket húzna maga után. H a r m a d s z o r . Szük-
ségtelen eröpaiiarlás egész szorgalmi vállalat-osztá-
lyoknál olly erőfejlési csalódást okoz, melly a' kül-
és belszorgalmi aránylatot veszélyezteti, melly a!

nemzetre' egyetemileg hat.,'s ugyanazért nemzeti-gaz™
daság elleninek mutatja magát. Már pedig hogy a'
nagyobb termesztési erőí'ejlést okozd erőművi alkal-
mazásnak egész vállalat-osztályoknál emberi erővel
való p'dtlása—habár az egyébiránt lehetséges lenne
is—legszembetűnőbb eröpazérlás volna, senki sem
hozza kétségbe. N e g y e d s z e r . - Némelly gyári fog-
lalatosságok az emberi testre olly káros hatásnak ,
hogy azokból több ezerek félszcgsége 's elerőtlene-
dése múlhatatlanul következik, melly megint egész
nemzedékek elmecscvészését húzza maga után. A'
spitalfields-i sclycmmíívesek nyomom egészségi ál-
lapotja, London több részeihez képesí olly igen szem-
beszökő , hogy azt a' selyem-szövés egésség rontó
befolyásánál egyébnek nem tulajdoníthatni. Kilencz-
tíssedc a' 20,000-nyi népességnek erőtlen elmecse-
vészett emberekből áll, 's axon kevesek líözt is, kik
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az élet rendes idejét elérhetik, igen ritka, ki bénna
's felszeg ne lenne. Nem kivánja-e tehát magának
&' nemzetnek köz érdeke, hogy illy káros hatású
munka erőművek által pótoltassék? — Manchester-'s
Leeds-ben, hol a' selymet gépelyek szövik, a' Spi-
talíields-el ellentételben virágzó egészséget, erőt 's
vagyoni gyarapodást találunk, p tő ds z ö r : Most,
miután már a' gyárok erőmüví. termésűiményeivei a'
gépely nélkül iek a' concurrentiát ki nejn állhatják, az
ertiművi alkalraaüás elmulasztásából egész vidékek
elszegényedése 's gazdasági megbukása következik;
melly megint — mellőzzük bár a' harmadik pont sze-
rint károsnak mutatkozó erőpazarlást — egyébiránt is
a' nemzeti-gaziiaság legfőbb czéljának, a3 közvagyo-
nosodás. elérésének áll útjában, így p. o. Spitalíields-

— hogy a' negyedik pont alatti példánál marad-
_ oi jy fokra hágott már több mint 20 ezer se-

lyemművesek vagyoatalansága, hogy többé senki
sem kételkedik, miszerént ott, a' kőszén felszökkent
ára miatt divatozó gépelynélküli s/övés soká már fenn
nem tarthatja magát. H a t ö d s / ő r : Az emberi élet-
szükség 's különféle kényelmek mind minőségre mind
mennyiségre nézve oliy múlhatatlan eszközzé tették
az erőűaüvi alkalmazást, melly nélkül azoknak az em-
uerinem felvilágosodott 's kimivelt állapotjához ínért
kielégítése csaknem lehetetlenné válik. Ezen tekin-
tet pedig az eroinüvl alkalmazás megítélésében ki
nem maradhat, mert anyagi jóllétünket az éleí-szük-
ségi 's kényelmi éldelet egészíti ki, 's a' mi ezt elő-
mozdítja, azt a' nemzeti-gazdaságnak Mvánui, esz-
közölni teli.

Uly fontos, i l ly szembetűnő tekintetek, illy egye-
nes kivánatjai a' nemzeti-gazdaságnak természetesen

a» erőmiivi alkalmazás nemzeti-gazdasági



helyeslésére. Azon vlssaatószítólag munkáló elöité-
let, melly az iránt a1 nép alsóbb osztályában J"óg
sok helyt uralkodik, — józan előterjesztésekkel} nép-
szerű mutogatásokkal, 's a' kcrdésbo-vágó nomzeti-
ga/dasági kivánatok, valamint azoknak nyomán az
egészre 's igy magára az alsóbb osztályra is ható
egyetemi hasznok fejtegetésével, —kivált ott, hol aa
időszaki sajtónak népszerű irányzatja azt könnyűvé
tés/i, melly czéíra nálunk a7 Vasárnapi Újság lelkes
kiadója hasznos következéssel munkál, — ha tcljes-
leg ki nem irtható is, legalább nagy mértükben le-
győzhető.

Ezen eló'fitryelmeztetés után könnyű lesz már a'
bányászati szorgalomnak erő, erőfejlcs, magán- és
.köz-gazdaságossá«; szerinti bonczolgatása.

M Á S O D I K Á G A Z A T .

Alkalmazás.

I.

Bányászati twmesztöerő,

1.
Termesztők fenntartása.

AÜ erdélyi bányászat az ország következő ré-
szem terjed el: Alsó-Fejér, Hunyad, Zaránd, Tor-
rdá, Belső-Szolnok vármegyéken, Abrudbánya hatá-
rán , Kővár 's Fogaras v idékeken, Brassó vidékén,
Csik, Gyorgyó 's Udvarhely székeken, 's Bcszterczc
vidékén., több mint 80 helységek határain; mellyek
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közt legnevesse fosbek: Nagy-A g, Huny ad vármegyé-
ben j Verespatak, Búcsúra, Zalatlma, Alsó-Fejér vár-
megyében ; lluda, ZdraliolcK, líoic/a, Treszlya, Ka-
/ancsd, Lunküj, Zaránd vármegyében; Muiilscl, Dé-
va, Tekerő, Almás, Csertés, Füzes, Vcczel, Hunyad
vármegyében; Olálipiáu, Sss. Sebes székben; Sz. Do-
mokos, Csíkban; Holló, Gyergyóban; Pojána Meru-
luj, Sinka, Fogaras vidékén; Radna, Besztercze vi-
dékén , Torocxkó, Kisbánya, Torda vármegyében;
Gyalár, Hunyad vármegyében; 's a' t. Az aranymo-
sás, különösön, a' Maros ; Aranyos, Strigy , hév és
hideg S/amos, Olt, Ompoly, Sebes, Körös, Sueben,
líur/a, Tömös, Csanád, 's más eücfcbe ömlő folyók
J.s patakok mentén az ország több más részem is kc-
rcsütül húzódik.

A K ország említett részein elszórt bányászat sa-
ját bányászati kerületekre oszlik. #) Hlyének: Za-
laílma , Abrudbánya, Topánfalva, Offenbánya, Nagy-
Ág, Csertés, B rád 's Körösbánya, Toroczkó, Rad-
na, Oláhpián, Fajda-Hunyad, raellyek a' segéd tör-
vényhatójsági 's kincs túri igazgatás ugyanannyi kö-
zéppontjait képexik. Csupán fogarasi, brassai, csik-
fryergyó- 's udvarhelyi , meg zsengéjében levő bá-
nászat nincs különösön rendezett kerületekre osztva,
meri a1 cslkszentdotnokosi kincstár i ' s magán társulati
rézbányászat hivatala m i n d e n közhatóság nélkül áll
fenn. A' kövárvidéki 's belso-szolnok vármegyei bá-
nyászat a' nagybányai főfelügyelőséghez tartozik. Aa
aranymosók, azok, kikről az Aprobata H-dik résae
XVI-dik S/-a 4-k CK-C mint oláh exigány Js egyéb

"} l'./.rn «.I,is7.l.;ls r i a s - y n'szint UK l?71-dik . l n l . 19-kni, '.s l , ! , ; - ' i k i
Mart. 22-<Ii]í(;i. K ü U . «/.aliályo™ < n l v : i i - i tinal.ái'i i'WidelöwM
a l : ( | M i l , cítit /i Ilii l c r Ő M U r l v r i i i'K'^ «/, 1764-llit Wfuletl s/u-

n i i n i i változtatással.
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nemből álló uratlan emberekről emlékezik, icllát as>;
oláhpii iniak kirekesztésével — Í 747-101 #J 1833-ig
#*) különös vajdaság igasígatása alatt voltak, melly-
nek megszüntetésével, a' kincstári aranyvál ló hiva-
talok segéd törvényhatosági 's ga/dasági igazrraté-
sa alá osztattak fel., illy rendel: 1-ső 's 2-dik tár-
sulat a' zalatlmai királyi főaranyváltás alá; —3-dik
Hnnyad vármegyében, 6-ikAIsd-Fcjérben, 's Szászvá-
ros székben , a' csertési arányváltás alá; — 4-dik
5-dik 7-dik 's 8-dik, 's ezek közt a' 4-dik Fogá-
ra« vidékében, 's Szeben székben, az 5-dik Megyés
székben 's K ü k ö l ő vármegyében, a' 7-dik lírassd vi-
dékében 's Nagy-Sink székben, a' 8-dík pedig Szász-
sebes, Sümíahely 's Síiében székekben 's Alsó-Fejér-
ben, az o láhpiáni arányváltás alá; — 9-dik Zaránd-
's Hányadban a' brádi aranyváltás alá; — 10-dik 's
H-dikTliorda Js Abo-Fejér megyékben a'toroczkai
aranyváltás alá; ~ Ig-dik Belső Szolnokban 's Bcsz-
tercsse vidékén a' radnai tisztség alá.

Három rendet lehet megkülönböztetni a' ter-
mesztők közt : dolgoztató birtokosokat., bérmunkáso-
kat 's dolgos!» bir tokosokat . A' második 's harmadik
rendbe tartozók igen sokk.il felül haladják az elsőket
's a' termesztők legnagyobb részét a' harmadik ren-
dűek teszik. A' inj j .sodik rend minden kivéíe lnélkül ,
a' harmadik igen kevés kivétellel, az első nagyrc-
ssiifit — a' bányászatból él. Igen kevés kivétellel a1

harmadik, mert a1 jobbágy-sorsú bányabirtokosok ál-
tal űzető foldmiVelés azokra nézve is kik azt űzik,
többire csak mellékes k ereset forrás. Nagyrészinf az
első , mint a' dolgoztató b i r tokosok kfizt .sokkal kí-

) 1747 Snpt. 18-kán költ kincstári rcndclrsm'l fo-vi
**) Í832 sf«rt. 5-kén 2308 üdv. n. «hui! rfn(M<£ :íiu

leli r-i f'y.nu l l iv:l ln).
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sebb rész »K, molly a' bányászatot csak mellékes ke-
reset gyanánt íizi, 's ezen kisebb reszt egyfelől a' bá-
nyászkodó kincstár, másfelől honi 's külföldi magosb
rang« be bírók teszik. Azok kik segédképcn lartoz-
nak a1 bányászaihoz, kollárok, szénégetők fuvarosok,
feovácsok, 's t. e. f. cgyrcszint a' második rendhez tar-
toznak,, de más felől egyszersmind a; harmadikat is
nevelik. .*}

Ezekből ki indulva igen világos: hogy az erdé-
lyi bányászat, nem tartozik olly vállalat-osztályok so-
rába, mcllyok kevés sKámii társulatok által űzetnek,
'.s annál fogva .1' kisebb rés?/ birtokaim, szorüvák,
ÍTiryan exen sKPmpontbí í l ny i lvános a/, is: hoo-y- bjí-
nyássiatunk, mellynek Jegnagj'obb részét a' «Kam nél-
küli apróbb pontokra oszlott arany-ezüst bányászat
teszi, olly iparágnak mn<ai.ko7,ik,nie]Iy báriyásxvi i lckin-
kcn a' számos nagyobb résznek, teliát a' nép alsóbb
osztályának köz kereset forrásul szolgál. **) Éhben
kettős hasznot látok nerazeti-gazdasági (e fc íntetbcn:
e l ö s / ő r , a' birtok megoszlott ágát. uielly a' szor-
galom élénkségével bizonyos minimumon felül mín-
dórr egyenes arányban s/okott lenni; m á , s o ( i . s z o r ?

— a5 mi ncmilcí; már a/ ol.sőből következik — a'
termcs/íé.s folytonosságára 's mintegy állandó mcg-

Az erdélyi Kíyisü.iti személyzet számszerinti clíiacUsa lí>vet-
Itf izni ló p a' 2-tlil. exiklbén.

) Der Bei'fibau i in jialalJm.iei1 Bezirke wird nicht als eine nUsiR-
ineine Eiüi-iclit i iüi; ' zuv B e f o r i l i > v í i i u > des Wohlstnndes im f t i in —
zi;ii L.'H-ide aiigcsr.'lipn , sondern n i r eine Art, vom lnn-gprlií-Jieii
Gcwei'lie i i c l i i i n d o l t , womit, pich die T ' i n v i ' o l i n c r c i r i r n jre^'isscn
He/ivkcs , veldif i 1 suna l . kc inr i i ntidprii N a h i ' i i n í K z w n i ™ l i . i f ci—
Iia l ivou t n í i R s n n f J o i i r n a l í i n f l r hn i ' i i i i ihrn iar l ic i i Tíoise. v. V^i í l l i e h n
G. E. Bediej-Bcrginciíiler. Vi-eybni'glS'íe vap:. Ki5. J d í i . 2 ' J ' l , e i l )
Iv/.en i ' i l l K / ' i s l ü i i i én :i' k ( ' i v e l k ( V . i ' t . - r . i : i . c l n é n i t u l / i l n i i ] l e l ; mer f
;i/l; h i p x n u , ii»;;, i : | » - n (L/, u l o i i l í i r l kartilménylipn I i j l , •>•.''
Icjrnapyobb nemzcti-gaiilusád haszon i n c l l y l i i / n i i n y a l ;iü esés/.-
j-e iiíiaí.
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alapítására nagyobb felesleg fennmaradását, mert a'
kii/nép szükségei mérséklettebbek levon 's egysze-
rűbb életmódnak kisebb kényelmi íogyas/tás telel-
vén meg; ez álfái magának a' termesztési lökének
növekedése biztosítva van. Ebből azonban koránt sem
következik, hogy birtokosinknak 's capilalisíainknak
a' bányászati szorgalomhoz! járulása kivonatos ne len-
ne, csak hogy ez által a' dolgozó 's dolgoztató bir-
tokosok közti suiyegyen — mellynek fenntartását
már csak a' bányászat elkerii lheletlenségi bélyegzett*
is magára a' bányásxvidóki földnépére nézve szüksé-
gessé t(!ssíi, — meg ne aavarfassók.

Látható tehát, hogy az erdélyi bányászat erőmérle-
gében a' termesztők fenntartása olly nagyot nem nyom,
liogy a» általaz cro'fejlés kedvelése vesüélyezve lenne.
Kivételek, mellyek e' tekintetben is mint mindenben
találhatók, egyetemi következtetésre nem sxolgálliat-
nak. Azon ellenvetés, melly gyakran hallatik: hogy a'
báuyászi nép rendszerint jobban él 's a' mértéklet meg-
szegésében többet enged magának, mint a' mexei-gax-
dasághoü kötött föld népe 's anruílíbgva termeszté-
si feleslei«; nagy rés/e magára a' bányászatra nézve
rcproductio nélkül vésx cl, ön magában elenyészik,
ha meggondoljuk: e l ő s z ö r , liogy a5 bányamunka
kemény 's nehéz volta már magamagóban kévésé
jobb 's válogatottab táplálat szükségét viseli; má-
sodszor, liogy Hiimlen vállalkozónak 's minden mun-
kásnak egyenes joga van az élet kényelmeihez, 's
liogy e' jog-gyakorlat azon határokon belől — mcly-
lyeknek keresztülhágása a' vá l la la t folytonosságát
veszélyeztetné , - - a' nemzeti-gazdaság helyeslését
nem /-árja ki ; — h a r m a d s z o r liogy köztapasztalás
.szerint nem is mutatkozik az érintett életműd olly bé-

melly a' bányászati sztírgalom^élénksé-
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•e pgyetemileg káros befolyással lenne, mert ha
találtatnak is, kik a' kényelem 's életsüükség' kimé-
résében ön vállálatjuk gazdagsági érdcíícit számí-
tásba nem veszik j' 's ugyan azért a/oknak folyto-
nosságát veszélyeztetik—- a* mit csakugyan tagadni
nem lehet ^— <?e ezeknek száma olly csekély, hogy
áü általuk okozandó szorgalmi csökkenés, a' birtok
BÍegbszlottságból !;eredö egyetemi ipar terjedtség- *s
á' termesztők tagyobb sxámáüak köK rendű állapot-
íábtil fttlyo nagyobb' termesztési töte-SKaparodás mel-
lett tekintetbe sein Joliét. Azonbanj legyen bár az. el-
lenvetés maga Helyén, abból nHvg nem fo^ kíivctkéü-
ni axöss'A ehasanliíás lielytctensége, liogy f. 1. a' ter-
mesztőért) mérlegében kevesebbét nyom a' termesz--
tők• fenntartása, f i a Azoknak nagyobb- részét á' köz-
refid 's alsdbb"iiéposKtály teszi, mint nyomna akkorj,
ha tulajddriképen a»<jk esnének a' Jíisebb részre.

n • ' 2. - •
. .

Helybeli telíiníétben a' bányászatnál hármat Tcell
vizsgálat alá venni:-a) a' liely alkitti sajátságát, ft)
hely «iíerss'ést, e) &' hely árpiaczi körülményeit. -

a.
TTely-áíkati sajátságoktól függ s* ásvilnyí ter-

mes/tésnek — a' bányászatnak—kcdve/ő vagy nros-
tüha állása. Hogy' hazánk hegyalkatisajátságai ezen
tekintetben legkedvezőbbek, mutatja a! mindjárt kö-
vetkező rövid átnézés.

AK erdélyi bányászat eddigelé arany, exüst,
reKj kénesőj óloin, és vasztermesztéssel foglalkozik
leginkább. Arany-eziist termesztésre nézve, a' ve-
res-pataki bányákon k ívül legnevczetesbek: a' nagy
ágiak Hunyadvármcgyében; a' rudaí, líí ,-ipostolok-
tóJ nevezettek Zaránd vármegyében•< a' Ktíraholtzi bá-
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nyák ugyanott; a' vulkoji Mihály, Péter és Pál bányák
Zalatlma ésBucsum határán Alsó-Fejér vármegyében ;
a' boiczai bányákZaránd vármegyében; mellyek mind,
kincstári igazgatás alatt., józan gazdasággal 's helyes
technikai javításokkal űzetnek, Jlézben legnevezete-
sebb a' csik-szenídomokosi bányászat, 's a' dévai, Hu-
nyad vármegyében; kéneső csak Zalathnán íermesz-
tetik a'Dumbráva hegyén. Az oloia.bányászatra npzve
a' radain kívül, különös említést érdemel a' pojána-
meruluji Fogaras vidékén, 's a' muncseii Hunyad vár-
megyében. Vasat Hunya'tl és -Toroczká termeszt
legnagyobb meimyiségben. A' so termesztés iífefeesz-
íő kincstári gazdaság tárgya. Kén 's kénsavany. je-
lenleg nem terinesxtef ik, kivevőn egyrészről azon
kénes erezek termesztését, #} mellyek a' kohó mun-
kálat számára Zalathnáiij Offenbányán 's Csertésen
termés állapotban^ tehát nein ki t sztá l t kén gyanánt
váltatnak be , — másrészrőt azon vasgálicx-mennyi-
ségetj melly a' zalaíhnaí kohóknál, az erdélyi kohá-
szat körül sok érdemeket szerzett királyi koiio'nagy
Debrecaeni Márton" tisztelt barátom fáradhatatlan
munkássága által közelebbről behozott rézválasztás-1

nak mellékes eredménye. A' kőszén csak most kez<í
különösb figyelemre vétetni. Hegyeinknek az irt érez-
nemekben ki tűnő gazdagsága kitetszik^ e lőszőry az-*
ön kedvező erőfcjlésből, melly Erdélyt Roma urai-
uralkodásától fogva jelenkorunkig csaknem folyto-
nos bányás/á " áldásban tartotta, **)— másod-
szor , áss erdélyi ércz-tennesztésnek Európa más
tartományai hasonnemü termesztésével föld, terület 's
népesség szerinti összehasonlításából. Mi az elsőt il-
leti alkalmasint bévehetőnek tetszik azon vélemény,

*} Faczebija, Zalathnán ; Ferícsel Ttiker&n; Offenbánya s' a' t.
**) Hányszor nem mondtak már (peldúul) a" vercspatali hányá^

szatra kárhoztató «eintet, toyáíjb yiiigoaLatását egy két ÍÍT-

— iái— ,
hogy a' mély bélátásu Trajánt az erdélyi aranybá-
nyák gazdagsága nem kdvéssé ösztönözhette Daclát
roiiiäi tartománnyá változtatni, mely valaniinta' csá-
szári kincstárt temérdek gazdagsággal halniozta? ügy
a' tartomány : belvirágzását is majd más félszázadig
biztosította, Erdély akkori képe mintegy pótlásul el-
ves/tett függetlenségiért, tartományi alárendeltsége
mellett is, oliy nagyszerűséget mutat, mellyre azutáu
bajosan vergődhetett. Aií északról betolakodó gót-
hók hatalma megmérköicott a' romai sasokkal, de a*
magára hagyatott Dacia szomorú fejetlenség sorsára
jutván, Koala sssárnyai alatt nyert virágzását hervad-
ni látta, 's anyagi tekintetben Csupán aranybányá-
inak időszakonként feltűnő bővebb áldásai által ér-
tett némi. gyarapodást. Megálapíftatván a' magyar-
liatalom, 's ni;ajíl a' szorgalmas s2ásü nemzet bete-
lepedvén nemcsak, sőt a' két testvér nemzettel pol-
gári jogaiban is megosztozván, új virágzás korszaka
töntfef a' bányászatra, melly A* tudományokat, inüvé-
széfet 's nemzeti szorgalinat előnjömlító méltán nagy-
nak nevezhető Bethlen Gábor uralkodása óta; a' bá-
nyászat felszabadítása álfái *) '•. Aílandóvá lön. Mit
tett ax austriai ház nemzeti szorgalmunk ezea névé- !
Kétes ágának állandósítására? nem szükség"ernliíjii,
mert &'d résszerint folytonos munhálatjában -részszfe- .
f iút boldogító következményeiben naponként
Más tartományok5 Ijányás^afi szorgalmát 'a
vel ősüehatonlítva földterület 's .népesség szerint,
megismerhetjük az ide mellékelt kimutatás eredmény-
uyéböl, űiellynék adatja! Galleltti világ ismerelébea
(megbővitve Kannabich által kiadva Pesten 1835-ben
Hartleben Adolfnál) elszórva találtatnak:

ró szabva ; 's hányszor nem tílcdt fel a.' bányák ildúsrt 9B*
»ál titűnőbb gazdasággal mintpnoenis tulajdon hanwábóí? *

' *) Lásd az -iGia-íUk Április 12-diti gyülé« hatávOzásainall 7-iük
czikfcjél. ,
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Megjegyzendők essen Idmutatásíioz;: 1-ssíBr) Hol év-
szám feljegyezve nincs, löbb évi középszámítás vé-
tetett fel. 2-or) A? Európán kívül i bírtpkok termeszté-
se kihagyatötL Valamint 3-or) kihagyattak azon tai>
tományok Is, mellyeknek ércz-termesztése vagy igen
csekély, vagy nem folytonoson kitűnő u. m: Tőrök
orsz. Dánia, Siciliak ; Portugál, pápai státusok 'sat,
Eaen utóbbiaknak ércsítermesztese a' következendő:
Török ors/ág Boszniában aranyát, Rumli iartománybau
rezet 's vasat igen kevés mennyiségben termeszt,
Sicüiákban vasat, de a' mellyaz ország köz szorgal-
mában alig jön tekintetbe; Portugálnak egyetlen arany
bányája Adissában Setubál mellett régebben megle-
hetős nyerességet adott; a' tras-os-montesi ezfist
bányászat pusztulásnak indult; vas 1821-ben 450
ezer fotitnyi termesztetett; A' scliweiczi vas-terraesz-
tés évenként mintegy 3 mil l ió 500 ezerre rúg; cse-
kély ólom termesztése ezüstben igen gazdag. Bel-
gium vas-termesztése nem megvetendő. Az ausztriai
birodalomban Dalmáczia, Cátláro 's Uaguxa vidékei-
vel, 's a' lombárdvelenczeí királyság , kivéyén azon
kevés rezet, mellyet Velencze termesüt, bányászati
tekintetben legmostohább hegyalkattal bírnak 's e'
részben a' több tartományok virágzó bányászati szor-
galmával szembetűnő ellentétben állnak.

Látható ezen kimutatásból, hogy az arany^ter-
mesztésre nézve Erdél}r

? Európa minden tartományai
felett, földterületi 's népességi összehasonlítás nél-
kül is, legmagasb fokon áll; utánna mindjárt Magyar-
ország következik, négyszer nagyobb földterületen
450 -fontai kevesebb termesztésével; a1 több tarto-
mányok termesztése mindössze sem jöhet a' kettővel
aTánylatba, Az ci-tlélyi eaüst-termessstés földterület ?s
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népességi aránylat szerint az elsők közt áll, mint
ezintén a' réz- ólom- vas- 's kéneső-tcrmesztés is.

Különös tekintetbe veendő áss összehasonlítÉot
termesztésben; liogy Erdély bányászati szorgalma
Aránylag legszűkebb területre szorítottnak mutatko-
?ák. Ennek oka kivált az aranyezüst-termesíitésnél,
.érczereiíiek kisebb ürekbe szorított nagyobb gazdag-
gágában keresendő , líielly mar magában mint egy-
átaljában a' termés-éralkat, kedvező hegy alkati sa-
játság bélyege. Egyébiránt azon összeszorultsóg egyik
pka, érczliegyeinknek, az eddig ismertektől távolabb
fekvőknek etidigi eihagyottságában is rejtezik. A'
fcŐKnép t. i. iríelly előítéletek közt növekedve, azok-
ban él Js azok által vezet te t ik , vállalatja szerencsésb
sikerét többire csak ott keresi, hol ^zt mások által

-is feltaláltnak lálja; 's innen következett, hogy aa
iissKbányás/ati szorgalom ajson hegyek köaül, mely-
Jycknek békés magányában a' bánya-áldást száza-
dokon keresetül feltűnőnek mutatja az őshagyomány,
némelly vállalkozók jól sikerült munkái után csak most
kezd kijjebb terjedezni. Hálás köszönettel tartozunk
e' részben Js a1 kormány és kincstári igazgatás in-
tézkedéseinek.'Az ausztriai ház uralkodása alatt t.i:

A . - ': í

több versen czéfbavet t ércxkereses—-Schürfung—,
ít' nagy királynő Mária Theresia idejében 1764-en;
September 14-cn költ legfelsőbb szabályossá rende-
let által állandóvá tétetni Iiatároztatott ezen. szókban:
„als ist zu. deren nächst o-öttlicher Gnade anhoffen-
v . . ~

den Entblösung mit der auch seithero zur Händen
genommenen Schürfung' beständig auf Unkosten des
aerarii fort zu fahren/' melly kincstári érczkeresés a1

közelebbi években újból folyamatba jött. -Mennyiikines,
mennyi gazdagság hegyeinkben, újabb 's lerjedel-

vállalatokat ébreszthető, 's nemzeti szorgal-
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műnk legnagyobb hátramaradásával peg feíüyííatlaii
heverő ?

Neinzeíí szorgalmunk élénkségére igen sokat ten-
ne a' kősKenbányászat felnyitása. Tudjuk ugyan.is
a' szeneknek &z életszükség 's szorgalom körébení.
használ h atását, pl elly,.píiiíd terjedtségére mind kü-
lönbségére nézve kiszámíthatatlan. Például szolgál-
hat Nagy-Briíánnja, hol a' köszénbányászaf virág-
zása — midőn Durham, Jíorthumberland, CumberJand,
JLancastpr évenként mintegy 300 millió mázsát ter-
mesztenek — jHinden bizonnyal legnagyobb részt tű-'
lajdonithat magának a' gyári szorgalom kitűnő ma-
gas állásában; ugyannyira, hogy olly vidékekben,
raellyek kőszénhez bajosabban, legalább .nem olly ju-
tányoson juthatnak, a' kősxca alkalmazásának abból
keletkező megn.ehes;csédp egész szorgalom-osztályok-
ra csökkentő befolyást gyakorol. Ezt mutatja a' spi~
talíieldsi selyenikésxílé.Sy összehasonlítva a' manche-
steri és léedsi gépelysjíövéssel. Hogy Erdély kő-
szénben gazdag, AK eddigi vizsgálatuk mutatják. Fő-»
garas, Hunyad, Zaráud, Alsó-Fejér, Koloxs 's a',.f,
szép kiterjedésű ágyasokat adhatnának. Hplbákoa, —^
Fogaras vidékén — már Iiegyalkati tekintetben is SKC-
repet játszanak a' szenek, 'S nű az oka, hogy mind
e' mellett Erdélyben tudtomra egyetlenegy rendsze-
resen nyitóit kíísíiénbányát sem mutathatunk ?—pe-
dig már erdeink megrongált állapotja is elég inge-
rül szolgálhatna ? e' megbecsülhetetlen tüzelési pót-
szernek— a' kőszénnek—alkalmazására. Holbákon
laagam szemléltem azon temérdek erdő-pusztításokat,
mellyeket 3' széncgelés okoz, 's a' mi több épen olly
fielyeken is? hol taláa magok a' szénégetők a' leg-
jobb minőségű koszén .ágyast tapodják lábaikkal. A'
kosüéubányászat elhagyatottságának okai közé mtíl-

tán felveendő ugyau ; liogy gyárfsxorgalom
ban, 's erdőszeti gaztjaságunk nagy részint inkább
pusztító műid ferintartó ßllapotjaban SKembeötlöIeg
sürgető tüzszerl szorultság jelenleg m i n d e n ü t t még
peih mutatkozik, á' szorultság pedig többire mindig
első szerepet játszik az ipar 's kereset különfélesé^
gében; de val l juk meg őszintén, hogy miután csak-
ugyan már láthatni a' kőszén ügyelemrc jutásának
pénii nyomait, a' kősüénbáuyászat megnyitását 's na-
gyobb virágzását s'üembetünőleg azon körülmény aka-
dályozza, hogy a' bányászati regalitas ierjiiésüeté-
ről keletkezett fonák,íogalmak, a' bányászat kőüér-
dekeinék tekintetbe nem vétele, 's az 1747-kil-ső
tÖrvétíyeKÍkk önkényes elmigyarázgatása taagok
után húzták a' koszon regalitasának kétségb
lát; mcllyből önként következett, liogy a'
bátiyásKaton már első kezdetben netiézkedö fölílbir-
tbki jog-elsőség igen sokakat visszarettent olly bá-
nyásüati vállalkoaásokhoz fogni, mellyekben '̂ ke-
resőnek 's találónak a' feltalálás dicsőségén kívül
végre csak is azon szomorú szabadság jutl iai osz-
tályrészébe: vagy egészen felhagyni vállalatjával,
vagy pedig nyomasztó feltételek, kárpótlások "s tár-
sulati alárendeltség igája alá liajoini. Midőn tehát az
1747-diki első íörvényczikkely minden crc/eket 's
gyuladdkíit regalitas tárgyává tessi, melly a' földbir-
toki jogelsőséget önként kizárja, 's a' birtokba vé-
teli önkény 's erőSiatalom jnogakadályozfatása végeit
a' tálalási jog alapján magát a' fclkércg 's adomá-
nyozás szükségességét maga után húzza, nem lehet
eléggé sajnálni mindezeknek kétségbe hivatalát. Kívá-
natos lenne a7 ueiiiKeti-gaxidaság érdekében az érin-
tett akadálynak elhárítása.



Helyszerzés fogalma a' bÄnyAsjzafra nézve olly
szoros kapcsolatban áll a' bányászati regalitassal,
hogy azt ennek felfogása nélkül aJapospn előadni ba-
josan lehet; mivel azonban fi! bányászati regalita§
fejfejtése ezen munkáin elrendezése szerint egpszbeq
külön értekezés tárgya leend a' második részben ?

légyen elég itt e' tárgyhoz képest csak annyit mon^
daiii: hogy valamint e g y f e l ő í ? hazánk törvényei
szerint felszabadíttatván a' bányászat, 's ex által a'
földalattiak 's földfelettick; birtoka egymástól elvá-
lasütatván, minden bányabirtoknaly alapja a' találás,
szerzésmódja pedig a' felkérés 's ezt követő adomá-
vyo'/Äs, #) mellyek által a* birtok- s/jcrzés a' nemzet
egyik osztályának önkényétő l függetlenné,'« azegósz^
re általruluíxliatová tétetet; «gy m á s f e l ő l a' bá^
nyászafi 's kohászati külső feldolgozásra megkíván-*
tattí helyek birtokban vétele is törvényes kibecsülé^
által bixtosi'tva van 355 1747-dilíi második törvény-^
czíkk tisísta értelmében. A' Jjülönfység tipjjyszer-r
zési tekintetbon csak ott keresendő, hogy a' feldől-'.
go/ási helyek mérsékelt haszonbér mel le t t barátsá-?
gos cgyc/és y,igy törvényes kibcosiilés után, a' bá-
nyák mfigok pedig, teliát az érczbozó ásványrako-
dások — mennyibe a' m u n k á l a t föld feletti kártételt ma-
ga után nem huz, — minden bér vagy d í j fizetés nélkül
szállnak a' felkérők birtokába. Egyébiránt qn magában
érthető, hogy már adományozott bányák 's birtokba
vett feldolgozási helyek épen ügy leketnpk s?abad a-
dás-vevés targytai a' nemzet egyes tagjai közt 's épen

*) ATenii fclviLigosi'tást ,i<llial: fi' tárgyban a* liövotkfzö munka is :
J n s t i l u l i o n c s in Juris Met;i!lioi in, tisnui M. P. Tranuiac, opera

' '
, . . ranuac, oper

'Snfalvi <Ie cadiím Assessoi'is 11. luJicii M. Társ 3-
(CJaudiopöli i 833) pag 109,

olly m «idők és utak által szállhatnak mások birtokába,
m i n t más akármel ly javak. Tudnivaló azonban az is:
inis/tTínt az idegen birtokba szállítás crrje, csak azon
szabályok korlátai közt állhat fenn, mel lyek az ere-
deti — felkeres utján nyert .— birtok! jog folytonos-
ságát a' szorgalom folytonosságától teszik függővé 5
's mivel a' vállalatnak törvényes időhaladékon 's más
törvényes akadályokon kívüli felhagyását, ha az,
mint, ollyan iriücrlöileg 's itéletesen kimondatott, önkén-
tes vissza huzhatatlan lemondásnak, 's minden birto-
Id jogok felnn^yúsának VCSKÍ a1 törvény; ebből ter-
mészetesen következik: liogy a' bíínyásxi birtok-
nak ezen sajátsága magának nz örökösödésnek iá
határt szab. De épen énekből nyilvános továbbá a'
helysüér/és másl'clőli könnyobbítcse,—mórt ax örö-
köeüdcs cs szabad rendelkcdés ezen korlátozása, —
melly egyébiránt a' magasb nenEcfi gazdaság pli i lo-
sophiájának legegyetemibb kívgnatjával ti. ni: birto-
ki jogaink szorgalom szerinti ko^íáto/ásával függ ösz-
s/e, — közvetetlen kútforrásáiil szolgál a1 felhagyott
birtok törvényes ^doinányozlütnsának, melly épen
olly eredeti birtokszcr/és mól jának nézendő, mint
ujon an talál t 's nyitott bányát a d o m á n y oxása ren-
des felkérés nyomún. W l í l l y .ité'kony befolyása lé-
gyen mindezeknek a' bányás/J s/orgalom előmozdí-
tására , habár a' hely-s/.erxtsi könnyítésből eredő
szorgalmi élénkséget mellőzzük is , legszembéiűnőb-
bé teszi annak meggondolásai hogy ezen szabályo-
zás által egyszersmind kivána'os alkalmatosság nyit-
tatik czéliránytalan munkálás 's helytelen gazdál-
kodás által megbukott vállalabk felélesztésére, a'mi
az által következik el — m é g p e d i g mindennapi ta-
pasztalás niítoiiyítása szerint feggvakrabban — hogy
tudatlan 's gazdaságtalan kc;ck közt nyereség uél-

I



Icöl mívett bányák —felhagyás esetében — ahoz ér-
tok 's jobban ga/dálkortók birtokába szállván, igen-
sokszor legbővebb áldással fizetnek. Több 's nyffvá-
n«s példákra lehetne itt hivatkozni, de erre s/ük-
«ég epén azért nincs , mert azqfc Olly mindennapiak
s nyiíváuosok,

Árpíaczí körülményekre nézve különös figyel»?
mcí érdeujej a' kormány azoa gondoskodása, melly*
nél fogva válto'-állomá.sofc 's királyi kohóéin vatalok
rmdéltettek, mellyekuól a' termés-anyag hetenként^
a' kolío'-váltsiigi (»ányatermények pedig hónapon--
ként bizonyos mogliatároüott napokon résziní bel ér«
tekj részint kőssép ár szerint beváltainak, 's ex utób-
bi tüstént a' beszolgáltatáskor, az előbbi pedig leg-
rövidebb íüzj kísérlet eredménye s^eriflí készpénz-
ben kifizettetik. Aranyválto' állomások felállítását!
Károly király Í84:2~\i rendeletének 34-d/k czikkje
nyilván meghatározza ezen szavaiban.., Statuimus, üt
in quibus íibet solítis iocis in civitatüms debeat lieri
dó m us reg.ilí.s, atí ^«fut omnes homines aurmn, argen-
tum ad vendcndum coiriburendum ét camhiendum dc-
ferre, tencantur" — inplly azonban alkalmasint csak
miiben forgott arany |s ezüst beváltását íárgyazta,
Erdély elválása utáa a^ i 618-ki 7-ik tőrvénj^-c/ik-
feely 2-ik pontja azt ^endeli: hogy a'pénzverő ház-r
hoz kct bizonyos szenélyek rentíeltessenek, 's min-
den időben elegendő jénzcl láttassanak el, hogy aa
aranyat 's ezüstöt akfr nyers állapotban, akar aiüv-
ben 's regi pénznemefben béváltíiassák. Az Appro-
bata Il-ik része XVtík szakasza 4-ik cjüikkjcben
a' fejedelem aranyválóiníl nyilvános említés téte-
tik. Nincsenek azonbaj sem &' váltási helyek sem az
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állomások törvényeinkben számszerűit meghatáro/v.1,
's a' mí e' részben a5 váltás könnycbbi'tésére törtentj
csupán 's egyedül a' kormány jótékony inttizkodősé-
inek köszönhető. #) Arímy-válto-iállomások jelenleg
a' lövelkezök: Zalatlma, Abrudbánya; Topánfalva
lírád, Csertés,Torocsíkój Oláíípián. Királyi koliók fel-
állttáísártíl törvényeink nem emlékeznek, 's mivel az
olvasztás engedmény mellett nem tilos a' kofiováltás
korántsem ügy néxendő, minf a' kirekesztő váltásijög'
folyadéka, melly tudni i l l ik csupán 's egyedül a' kitisz-
tált crcK-anyagra terjed. Ha teliái tekintetbe vesszük,
hogy'a' királyi kohó-gazidaság ,V kincstár felsolib Ín-
téxkedésel s/erint nem annyira nyereség, mint
a' bányássíi szorgalom könnyebín'tégft SKcmpí
indul ki, **) váHo/Jiataltan sssabályul lévén felállítva,
ho-g'y az olvasztás erőfejlése, a' költségek leszámítá1-
áával csak a' leütött 's kifizetett éreztömeg elő-
állításában legyen'keresendőj ide értve a' tízedet,
melly onnan is kitetszik, hogy voltak idők, meIIyek-::

ben aj kohó-igazgatas Kssceinbetünő nyereség kimuta-
tá?5t miatt szoros kérdőre vonatott? —hogy továbbá 1

kohók 's olvasztó1 tnüvheíyek fenntartása majanosiöfc
ko/,ei közt, minden nyereség íöméííye nélkül Man-';

dó'bajosan: lőhetne, nyerességrö való 'kihézés mellett
pedig, kivált az; alsóbb ossstályu bányászatot, utol-
só piiézítúlásra' juttatná; —• hogy tegézetre a' kolió-
gaadaság a' kincstár által íiísotve, tekintetbe véve
azoa helybeli körülményeket— mellyek egy résüríf át* "

*) Í7í7~\>e Angv 19-Wrt kíilt rtíhsri reáJéíá ' által,' az aranynak
egyenesen a' piíuzvei-fl-házliíH!1 való feíblgilfatasai korlátoltat ott.
Az m;lt- most. nincs is divatban miiitiín a' ViiitA-úllomások fel-
úllittal.Lili. Min ;<v,i;k ni.-igán'.-ik a' banyászk'íi'dó nt ! | i i i«k javára.

**) Erről bővebben a' kcluutlőscgi ciiist alatt, cv.en cziítkcly i'CEdc-
ben {H, .2.)
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üalatlmai fiscalis HFadalmafenak ft' királyi
fTflekeivel szorosan megegyező elrendezésében, más
részről a' vállalat iiagys#am&$ég£be& kedve/őJcg mn-
tii lJipÄiiak, — magokai az «Ivíidzlási költségeket bi-
nyos középmértékben tartani, 's ez állal a' bányá-
&:/,ati gazdaságban is nagyobb határozottságot esz-
liŐKÖIfii, a' fennebb kife j tett elv mellett leginkább
képes, *) ..mindenikből nyilván következik: íif'ííy a«
arany 's eüiist termesztés körében -— mellyröl itt szó
"van, — a' bányászati szorgalom folytonossága '& na-
gyobb élénksége, a' királyi kohók felállításának 'a
folytonos fenntartásának legtöbbet köszönhet. Hlyen
kp-hók ál lanak feni iZaladinán, Ofienbányán 'a Cserté-
scn. Mind ezek, ni ind pedig a// arányváltása álloiná-
B«k.,' epén olly pántokra Iielye/vek; mellyek ugyau-
ajinyi bányás^ kerületek hözéppántjai, 's remélendőj
hagy a' székelyföldi }s fogárasi bányászatra is ha-
sonló jótétemény íiáromland, annál íöfeébb mivel a-
&pn vidékeken a' bányász! szorgalom előmozdifását
legínkafíb a' váltás és királyi hohó-államások távol-
sága akadályozza, V a' küüembernek szinte lehetet-
lenné teszi. Az, e/iilííett kohók arany-e^iisfön kivii l
réxire is olvasztanak^ inclly i i : a' esik-sücnt-domo-'
kosin kiv í t l j jelenleg magán társulatok által nem öl-
vasztatfk.

Kedvező hegyalkatí sajátságok f konnyebbi'íeíít
Jielyssüei-KeSj 's kedvező árpiac^i körülmények, azok
aa.. adatok, mellyek által á' bányászati termesz tő' eró
hely tekintetében nevezetes Itönuyebbedést nyer; 's

*J Kisebb tcrjerlűsii i'illjajatok tevén a' Kag^bíi sz'á.mot; ha az
olváSJüiís inag'iin-váliiíliiiíólt által űzetnék, vagy kcvesej)f vagy
sclan loniiejicls; i l jy vújtaJko/. i)k : lia liovc^cii, akkui ' is a/.oknnk
(iiilc'nyi'lSf ÍVisijiie a* b á n y á s z a t ; lia sokan, n k k u r «livel iui«~
«lei i ik nyerni aLavnajfokkal j jagyol jbük, lennt'oekai olvawitáa~i
kiiJtsíígJ Ic'Toitások, jnint a' tincslúíi kohógazdaságnúK
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mivel áüokat vissza vivőleg aü erdélyi bányászatra
tí i lndcn oldalról kedvezőknek láttuk, önként foly innen
Erdcly bányászati termesístő ereje helyi könnycbb-

nyiiváflossága.

\
3.

Anyag,

Kettő az, mit ä1 bányáéi termesztésre nézve
gi tekintetben vizsgálni kell : ős tóyag, a' miből, 's
anyag, a' minek segítségével termesztünk.

ft,
M

Os anyag, miből a' bányász termoszt i f, áü ás-
ványt magíit saját tisztaságában élőáUi'tja nem egyéb
mint azon kisebb nagyobb ásványrakodásak össze*
sége, mellyek a' sziklák egészében axoktől külön-
böző ágyasokat 's érmeneteket képezve kfilanbofeö
irányok szerint elszorvák. Erijük pedig sziklák ne-
vezetje alatt hegytani tekintctbeií^ neiií csak asíoa
szirt, tömegeket, mellyeka' h ás ön fa jú ak s' tetszö-
le j í l i a s o n f a j u a k sorábatártoznakj's mellyek mind-
járt első tekintetre is siíiláíd pssxeállásu cgésxcknefc
smtatkoiíiiak, hanem értjük egyszersmind a/ügy neve-
üett r o m b s K i k l í ' i k a t — mcllyekben különféle sssirt-
nenieknek hol kisebb hol nagyobb töredékei többire
tompa párkányKattal, göröngyök, hengeresek,szemkéfc,
retegocskéli, résKint egyszerű, részint vegyestapasz
által összeköttetve találtatnak — mind szintén aa
e l v á l t a k egész összeségét is }- melly uíiábbiíik kü-
lönnemíí szikla tömegeknek részint: külső erő, részint
belső vegyület elbomlása által okozott széttöredezé-
séből, tartós kopás, záporok, 's feüegszakadások ál-
tali elmosás Iiuzzójáraítával gyűlnek össüe, 's a*
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íöld temérdek iapályait nem csak, sőt hegyeink lan-
Itásabb oldalait is él borííják. #) '..

Megrohand természeti forradaitíiak földrengés,
vwlkános kitörések, vizáradások, 's í. e. f. rögtönös
hatása, 7s a' mindent emésztő időnek egyébként csafe
nagyobb szakokban mutatkojtólassu munkálodása tesz-
nek ugyan változásokat az ásvány., országban, melly
az életmüvetlen természet egész, össsseségét magá-
ban foglalj a, *)? látjuk a', vegyület 's boailús erejének
is minden napi munkalatját 5 mindazonáltal magából
az ásványok éíetművetlen természetéből foly, hogy
azok emberi szorgalom hezzájárultával tetszés sze-
rinti reproductio tárgyai termesztési tekintetben néni
lehetnek 5 's ebből indulva ki, termesztés az ásvá-
nyi szorgalom-osztályban nem is képaelbetö $. mint
a' melly kitétel mar 'magában , nővé sí '3 ícnyé-
szésMesz fel, mellyet tebáí kikészítés's feldolgozás
helyett, csupán a' kitétel egyetemiségéért a' latin
jjp.ro.ductio*' kifejezésére kölcsönöztem. Nem íepro-
duCalható tehát á' bányásziiíe^mesztés ős anyagja,:
meri az magával hasoufajn egyéneket nem állít elő,
*s. hft. meggondoljuk egy felől az anyag teinérdek-
ségét, kivált azon remény^teljes hegyekbeíi, mellye-
lcet a'-bányászi isíüorgalom :-még ki nem nyitott, más
felől Afcoii erő kiraéléstj melly annak reprodúctföjára
La reproducalható lenne mulhaiatlanul megkiváűtat-
nék, már esak ebből is önként következik azon kü-
lönbség, melly anyagi tekintetben az ásványi termesz-
tés —— a' bányászat — 's a' szorgalom' több más osz-
tályai közt létezik mcllyeknek termesztő erejéből aa

*J Ezekben fögklsto'skodi'fc a' íiegyí aí'atiytoofás, p. o. az oMliptá-
ni ; melly triKtt a' TÍZÍ áranymosúslój (Flusz-wascherei) Kiilön-
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anyag szerzés-' — í-növelésj tenyésztés- — mindég nagy
részt kivan; Eüen kiilönbsé&jben a' bányászati ter-
líies'/Aő evő könnyebbedé.sénefc nevt'xetes bélyegaete
fekszik 3 niert nem kell leledni f hogy az eredeti bá-
jiya-birtok-szei-Kes , niellyben már fennebb a' S-ik
pontban 6 betű alatt a' termesütő erő hasonló kön y-
nyebbedését f e l t a l á l t u k j tiilajdonké|>en esak is azoa
különös lerakodáísokra terjedj mellyek a' sziklák egé-
szében ágy ásókat 's ér-menetekel képesive,n]iiit a's/ik*
Iáktól kölönbözü egyenek,, tűnnek fel, 's .mellyek a'

i tennesKtés ős anyagját (eszik*

Lözik.

Segéd ftnyag nevezete alatt érteni
Süerek 's ezköxök anyagját, ntellyek a' bányászati gaz-1

fJíisúglioz raégki Bántatok, 's e/en tekintetbea.ide fog-^
Jaloni a' királyi kohászatot is, mint a' mellynek költ-
ségeit egészben a' magán bányászat hordozKa. A'
fogyasztás .jiiinösége olly • elkülönzŐ halárt szab
ki magának, az\ £tőn£k Hiennyiségi megítélésére riéa-*
vfi , melly. a' bányásüati ö.egé.íl .anyagok egésss ősz'-»
szeségét kéU'i-lc e.sz.tja. Varinak t, i.( segéd anyagot^
jiiellyek náponkéiiti ifogyasztás f í f lytonos tárgyai; van-1

na k níegíiít ollyanok ]riellyc,knak. foiFyasxLás» csak
Iiuxáínűsfj használatban tiinik fel. Az elsők megint két-*
íelé os/ílanak: ollya'kra, mellyeknek folytonos t'ogyasz-
íása a' szó legszorösb érteimében valóságos, .'s oly-
lyakrá, mellyek-nck fogyasztás^ císafc tetszefes, Min-
(íe'iínapi folytonos íjjrfyassitás tárgyai ä' bányászaí-
jiál> különösön a' lőpor , 's viláígtó anyagok — olaj
/'a-gygyu i — • a* kő h ásza t ti ál pedig' a' szén, tűzifa, 's
íesziűt folyékonyííás részint vegytani összevonás vé-
gett megkivántató kő- ércx- és kénanyagok. Valósa-

fogyasztás alá vetvék exek közt a' lőpor ,
ÍÓ
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gitő anyagok, a' szén, tűzifa, 's folyéktíöyM kövek.
Az öszevonást esxközlő éíCí;« és kén-anyagok fo-
gyasztása c.sak tetsjíetes; mert azok az olvasztás kü-
lönböző osztályaiba megváltó/ott alakfean átmenvén,
részint az olvasztási feldolgozásban folyvást hasz-
náltatnak, 's e' szerint af salakba menő részt kivéve,
el nem fögyasztatnak. Vüágo-s esak bekből is,-hogy
•segéd anyagi tekintetben a' folytonos fogyasztásnak,
's ezek közt megint ázok> mellyek valóságos elfo-
gyasztás tárgyai, a' fél-mesztési erő legjtagyohb menf-
nyiségi részét teszik. Ezeknek cathegoriajába tarto-
zik némi részben azon nevezetes épöletfa fogyasztás,
mellyel egy felől a' bennső bányászati munkálat, tö-
rékeny sziklákban tevjedö hajtások felfogása, béllés,-
csatornádat, más felől a' külső feldolgozásra meg*
kivántató íörő-miivek 's több e' f. naponként igény*
létbe vesznek. A' többiek, mellyeket itt elő soíolní
szükségtelennek tartottam, huzamosb használat áltat*
fogyasztás tárgyai, 's a' termesztési erő mennyisé--
géből az elő bbeni éknél sokkal fevésfr részt foglal-
nak. Azonban h» e'tárgyat kévésé közelebbről vizs-
gáljuk, 's ásson kedveléseket, mellyek által nálunk
maga az anyag-szerzés könnyítve van, az erőre visz-*
sza vívöleg szem ügyre vesszük., láfci fogjuk, hogy
a' fennebb kifejtett 'arány erösulyi tekintetben, &•&
erdélyi bányászatra nézve anyag-szerzési könnyítés
által megfordította válik, 's ebben feltaláljuk a' bá-
nyászati termesztő érti könnyebbedésének további
béJyegzetét.

Az anyag-szerzési könnyítés? kettőben keresen-
dő: a' törvény kedvezésében, 's a' fig-calis iteädal-
roak engedményeiben. Mi az elsőt illeti, az 1747-ki
második tőrvény-ezikk a' bányászathoz njegkívánta-
tató erdő-használatra is nyilván kiterjeszti a' törve-
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nyes kibecsülést, rtéllynek oitálma alatt a'
szorgalom é' részbea minden föld-birtokosi önkény*
tői lehetőleg megomvi, 's £' fA-nemük mcgsiüerze-
sé'nék könnyítése tfzélirányoson bíztostíva níütatkozik.
A' másodikat illetőleg? soha eléggé nem magasztal-
ható azon valóban fejedelmi bőkezűség, melíynél-
fogva a' üalathuai fisealis uratíalmakban, ínellyék sn&
erdélyi bányászat igeá nevezetes részét fogíalják ma-
gokban,' mind azon fa-nemük; mellyek a' bányászat-
liöa akár bennsö m u n k á l a t i , akár külső feldolgoz«-'
si szükségekre níegkivántatók egészben ingyen, min-
dén legkisebb haszon-vétel nélkül szolgáltatnak ki.
Míl ly nevezetes jövedelemforrás" lenne ezen fa-nemüfc
megváltása magára aü uradalmi íárra Äezve,'s íiiilly
itiegterliélése kövelke/nék ellenben a' bányászatnak,'
ha azt rövidlátó uradalmi gazdálkodás behozatni
,csükö/Iené! — Midőn kétséget ne'rtt szenvedj1 hogy
illy megszorítás álíal nagy számú dolirozd-birtokosok^
•— hiknek kezei közt az alsóbb osztályri bányászat
most, csak ezeu 's éhez hasBnUj kedvezések által
tartliatja fenő folytonosságát — egyszerrtí kereset
nélkül maradnának, vagy pedig-— a' mifreB Csáki-
ugyan nemzetir-gazdasági tekintetben kevés pótlás
lenne—alárendelt bermunkási állapotba sülyedné-
nek. A' királyi, kobászathöz megkivántaíó roppant fa-í
szíer memiyiscget —- kőszén iriég nem hasKnáltatváú
•—mélly t, i, a' xalathnai 's. «ífenbányai kohók szá-
)tnai;a fordíttatik, hasonlóul maga az uradalmi erdö-
.gaíídaság adja, azoö különbséggel niindazonáltal,
;hogy itt már azon mennyiség, melly .vágás, égetés^
's szállitáisért fizettetik, mint az olvasztási köHségefe
Jéngeyes része, a1 beváltott bánya-termények pénz-
értekéből leszokott rovatni; meg kell azonban ismer-
nünk, hogy e' résziben is nevezetes kedvezések há-

íí
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romlanak ás: olvasztást'fizető bányászatra, a' meny-
nyi bcf l j magára»' sfzcn-cgetési'e 's «/állításra olly ne-
vezetes uradafmi erő fordíltalik, melly az urvidalum

•jöveddrncxését f>o»k tekintetbon apaszíja, a* mit már
"Csak azon egy körülmény is biüowyit, hogy az ele-
lékkel foglalkozó' uradalmi jobbágyok többire robot-
válíságra bocsátva azt is, nyilvános felsőségj rende-
lés nyomán, csak bécsi becsben fizetik, inelly czíra
alatt a' megváltásnak csekélységét egyéb iránt is
tekintve, több ezerékben fogyatkozik az uradalma?jö-
vedelme.

Jfcmcsak ax ériníett uradalmatíban kebelezett,
hanem némeJly szomszédos foányasz-hefységekrfí is
kiterjed a' bányászi épületek ingyenvaltí kiszolgál-
tatása a' zalathiiai f iscalis erdőkből. Ezek sorába
tartoznak Abrudbánya, Vempatak, és Korna,

A' folytonos fogyasztás több czikkelyeiaek meg-
szerzését naponként könnyíti aJ termesztők növeke-
dő concurrentiája.

Szén- és fa-szerzés mint a' bányászatrioü múlha-
tatlanul megkívántat« erdöhasználal féíyaaéSff, melly
t. i. erő mennyiségi tekintetben a' termesztést erő
'segéd anyagi elemének legnagyobb részét tesxi, a*
inondctftalí s/criiit olly igca kedvcsiőle-g 's olly nagy
mértékben könnyítve lévén, igen természetes j hogy
ezen könnyítés által erősuly és erőmennyiség köxt
segéd anyagi tekintetben megfordított aránynak kell
mutatkozni, a' mi más szókkal csak aat teszi ? hagy
a' segéd anyagi szükségek első osztálya, melly meny-
nyiségre né>;ve túlnyomó, erősulyi tekintetben sokkal
kisebb részét teszi a' termesztő erőnek, öiint a' má-
s'odik, mellynek mennyisége az elsőéhez alig köíie-
ledik, melly azonban ertisiiJyí tekintetben ön magúbaa
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sem ollynagy, liogy a' termesztés gazdaságúban erő-
fosxíílisc^et okoüliatii».

Végezetre, ön ként e ír t h<! tő, hogy .a' kőszenek re-
uióllietőle^ divafchft .r j ívoidő h ás K ti «1*1 (a a' kofiíi,sxat-
nál, melly az eíítók niegroti^áll: .állapoija tekiulclé-
iiiíl is olly igen nagyon kívánatos, móg.nagyobb kőny-
uyebbedését eszkozlmé a'Bányászat teruiesütő ere-

: 4. . - : . ,
• •Munka-,

Ezen kitétel alatt érieai aüt az, erőt, melly az
anyag 'teldolgo/iisábaii, a' tcniiCíSKÍó.si működésben,
*s másiJdctartoá» niunkálal«kbá.u • l'iíjlik Iti, 's vala--
mint &' működő erő, ínlcKŐ és végreliajtó lehetj, sxint-
ugy a' munka i», intéző és végrehajtó részekre
oszlik. Az intéző munka magában foglalja az igaz-
gatás és technicai felügyelet egész.'-összeségéí, a'
végrehajtó pedig tulajdonképen magában aj mükö~.
désben határozódik. Két felé oszlik 'a'"végrehajtó
munka is, állatira és erőraüviré. AK állati magában
fotíjlalja az emberi 's közelebbj-öl1 ügy nevezett állati
erőt j .»«időn az.cröiiiíívi mind ásson segéderőkre ki-
icrjcd, inc l lyük ax erőmövek nioü^alására mogJtiván-
tatók;'vííierö , gő/erö, 's t. c; f. A' víz magában ,
mint sizabail használati! 'tárgy, csak annyiba jöhet itt
tekintetbe, mennyiben felfogása 's folytonos haszná-
latának eszközlése magát az emberi munkát igéiiy-
1-eÉbe veszi. Csak eat kell érteni a' gőzerőről is, mint
a' íneliynek kifejtésére megkivántato tíízanyag ? a'
terraesatő erő-elemnek 3-dik osztályába tartózd. Mű
iít ezen vizsgalatban s.% intéző munkán kívül, tulaj-
áönképen csak azon részével foglalatoskodunk a
ré<;rehajtó amukáaak, melly az emberi ős állati erőt
illeti.
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A. Nevezetes könnyítését af! intéző erőnek , a'
státus Beavatkozási rendszerben találom ? mellynvl-
fo£va — mint máp az első cikkelyben is 'említettem —
a' bányászat czélininyosb 's szabályszen'ibb folyta^
tása végett, a* kincstári igazgatás némi részben mar
gan vállalatokra i§ kiterjed. Az, |̂ ít e' beavatkozás
szükségességéről az érintett czikkeiybenmondottam ?

's az aa által megkíméli magán-erőkifolyás —^ m-ell-y
beavatkozás nem léiiben megkívántaid lenne—szem-
betűnőleg mutatják ^ erőkönnyítés letörölbetetlqn
bélyegét. Azon része az intéző erőnek, melly magá7
nak a' birtokosnak közbevetését illqti ? 's melly ai tu-
lajdonosi felügyelést foglalja magában, az erők azon
eathegoriájába tartozik, melly,,, termesztők fenntartá-
sai' czi'ni alatt már fennebb előfordult.

- fi. A' végrehajtó emberierő tulájdqnképen ma^j
gát a' bérmunkási segédet foglalja magában, fe bogy
bányászatunknál az egyébiránt mellőzhqtétlen bér-;
inunkénak nem kis részé megkímélve van, kitetszik
azon körülmény megfontolásából, melly szerint a' terT

fnesztök legnagyobb részét dolgozó birtokosok te-
szik. Ebbeii hármas nyereség fekszik: el ^ ő az,
hogy a' birtokos saját munkája sokkal termesztőbb ,
az aa, erőteljesehb mint a' bérmunkásé; m á s o d i k ,
iiqgy az által igen soksxor olly vállalatok folytonos-
sága is biztosi'tatik ; mpllyek fizetett bérmunkási ser

géddel magokat fenn nem tarthatnák; h a r m a d i k ,
hogy épen az által hozatík e]^ a' dolgozók 's dol-
goztatok concuprentiájában olly egyensúlyi közeh'lésj
melly az elsőbbek alá rendeltségét az utóbbiak fel-
.söségéveli ellentétben lehetőleg mérsékletté teszi, fel-
téye csakugyan azt, mit e' tekintetben mellőzni nem
lehet, hogy a' dolgosjó birtokosok saámnövekcdése

épen azon néposKtálybóI telik ki , melly egyébiránt
a5 bérmunkásuk számát növelné.. #)

Vannak némelly tekintetek, mellyek első vizs-
gálatra a' bányászati bérmunkát erőnebezítővé láttat-
nak bélyegzeni) u. m; a) Némelly bányászati mun-
kák egésxség-rongáló 's néha életkocxkáztató minő-
sége, melly a' bányászat régibb idejében, midőn a*
lég 's víz akadályok elhárintását, 's benső munkálat;
bátorságát biztosító bánya^épitészet, mostani kifej-
lésétől olly messze állóit, annyira veszélyesnek mu-
tatta magát, hogy csudálnunk épen nem lehet, midőn
régibb i d ő k b e n , például 11 óm a uralkodása alatt is,
bánya munkálatra igen sokszor legnagyobb gonosz-
tévőket kárho/tatva láíunk—-ad mctállá damnari —.
b) A' bánjrászi v idékeken rendszerint uralkodó élet-
Síiükségi drágaság, nemcsak azért, mert azok töb-
bire terméketlen földdel bírnak, 's az élelem-nemük
nagy részét igon sokszor távolabb fekvő helyekről
kapják, még pedig az útbeli közösülés általános ne-
Jiézségei miatt mindig magasb áron, mint a' inelly őr»
szágszerte uralkodik; bűnein azért is, mert már ön-
liiagáhan nyilvános, bogy nagyobb városoktól távol-
fekvő, 's főbb közlekedési vonalok által keresztül nem
vágott vidékeken csekélyebb eladási concurrentia le-
vén, az életszükségi czikkelyek ára fennebb jár, c.)
A.' birtokszerzés könnyítéséből eredő számapadása a'
bérmunkáéi osztálynak, melly magát a' bérmunkát
inkább keresetté, *s annálf'ogva a' dolgoztató birto-
kosok és bérmunkások közti coiicurrentiát az elsők-
ye nézve növekedővé teszi, d^) Azon általános szor-

*} A* dolgoztatok és dolgozók, vagy bérmunkások érdekeinek ki-
egyenlítéséről ttüajdonképeti annak szükséges voltáról lúsd
„Becker's bergmännische Reise. 2 Thcil. Freyberg 1816.
>ag. 102. 133.';



galirti hanyagság, melly nálunk a1 nép alsdbb osz-
tályában igen szembetűnőnek m u l a t j a maiját, mell v»
bői megint teníiésxeteseii k ö v e t k e z i k a' bérmunkást
osztály tiltalúnos számupadása, e.) Különös sajátsá-
ga a* bányászati m u n k á n a k , , iiieJJy íessíiillebb festi
erőt, 's huzamos!) i i l ő t kívánó gyakorlottságot tesx lel,'

Mind ezek tulajdonképen nem lennének egye-
bek, mint a' bányászati munkabér felszökkenésének'
megannyi természetes okai, eszközei, 's hogy az,'
olly magas fokra, mélfyi iek hatása egyelemi.ség bó-
lyegát viselné, miig sem hághat, kiUifcr/ik azon ked-
vezőbb körülményekből , mcllyekot a'-csíik most em-
lített erŐneliexílö tekintetekkel , as tárgy helyes nu'.<r-'
i-telo.se végett mii l l ia ta( l ; i i iu l össxc kell v o l n í , '.s mely
lyek a.' következőkben ú l l n a k i l/) A' kifejlődött erő-
mtívészet sokféle munkálatokban segíti az emberi
erőt., mellyclt egyébiránt a1 munkásukra néssve crö-
fogyas/tük 's cgésüségrontok lentiének, életveszély-^
tol j jodig okos eluvigyáxat 's czélsücrü mmika lel-
osstlaß KiclSetí a' l)ányaépilészet mostani tökélyesebb
állásábiui tartani bajoson lehet. t)e ha
mellÖK/vük iá, mindennapi tapasztalás mutatja,
biíionyos kereset nemélvcz sxokott emberek,
ben felnőttek '« {lyakoroltattíik , u Ily
t a K I í i i i . rairasxkodássftl viseltetnek (
holmi aprólékos de sajátságos örömeiliez — 's nincs is
kere.setmcSd iilyck n é l k ü l egészb'bn süiikőlködo,—hogy
a/oknak naponkénti íblytonós élvezésében a?st, mi
kedvetlen 's veszélytliözo koránt sem tekintik olly
raagavaloságáljan, mellyben az másoknak eLsö tekin-
totre feltűnik: e/en ragaszkodásj a' bányász! nép-
«SKlálynál . , mellyel a' bánya vidékek regényes in-
gerrel v o n x ó békés magányából egyébiránt is bajo-
son f .Siíliiíitui ki, leginkább yjypgsumelí mulat ja nifv*
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írni. 2f) Élcts/iikscgi czikkelyok dnígfisi'igiÜ ére/.lie-
ííífeg'till'lietővé teszi nénn-l ly tcr judolmcsebb vállíi-
latokii i ' i l (livato/ó azon goftdosködas, n i e l l y szerint fiü
old cil.su s/,ükségi'[ ézikkél'yeft piac/os li cl vöktő l tá-
volabb fekvő bányásK-telt'pcken, nagyobb mennyi-
séggel • megrendelik, "'s a' bér inunkásoknak többiu«
hitelre eladóvá teszik. Exen hitelezés maga inagíibaa
ttii-hetövé teszi a'drágnság bizonyos m i n i m u i n á t . Igaz
hogy e' tárgyban sokféle visszaéléseket vehetni ész-
re; mert vannak példák, hogy i l l y élct.sxük.ségí el-
látás alacsoti nycrekeoíési pgyeilárussj í ir í í í 'aji i l , mi-
dőn eladási conciirret i tm nőm letehet i kúnUdcn a' meg-
szoFitlt bérmunkás- a/l, a' mit kap, 's a1 hitelezés csá-
bi'lrf innenii»:« o l t á r o n , m i n t kap l ia l j a megvenni:
Ebben kétféle ro.sz l ü n i k f e l : a' bérmunkások er-
kölcsi elfajulása, vjagy a' munkabér gyakori erősza-
kos í'elsxökkeníése. Erkölcsi elfajulás azért, mert olt,
hol (íz élelmek ára, a' birtokos nyereség vágyával
megfeJeló'Ieg szabad önkény szerint hágtatva, a j ín un-
ka bérrel kívánatos sulyegycnben nincs, ércxlopás —
k i v á l t az arany-eKÜst bányászatná]-—,tilalmas araii}'-
(ínüst vjisár, 's arsftiyliattilsítás mul l ia la t lanul hara-
JHK|KÍ|Í; csíilliatatlan igazság (evén, hogy ros/; tel-
teknél leggyakoribb oka a* szükség. A' munkabér1

gyakori erészaftós ft:Is/,ükkontt:sct « ímel ly köriilnu:-
nyek közt, A.s azon V f U l a l a t o k n á l 7 m e l l y c k n e k h o l y b c l i
iga/gatósága fiz élelmi ellátást a' bányászati gazda-
ságttíl elválasztott külön (tereset gyanánt saját szá-
tóára gyakorolja, önként maga után húzza az élelem
szerekkeli egyedáruság nagyobb megalapításának:
igyekezető, mert e/en esőiben csak a ' m u n k a b é r le-
Jiet azon biztos a l a p , l ionnan iTi indannyi sxor , vala-
háiiyszor a* bőrmunkások e ladJsodnak, az uzsorás
elad« inasát fizetve veheti. Felemeli tehát a' UHUI-
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Icabért addig, míg szüksége tartja, 's száll/íja viszqnt,
az Adósságtól szabadult munkásokat ujr^ adíisitandó;
és ezen gyakori erőszakos bórsKÖkkentés, kettős te-
k i n t e t b e n mutatkozik károsnak: nűdőn egyfelől több
kjsebb .terjedelmű vállalatoknál épen az által néha
szembetünőleg megcsökken a' bérmunkási concurren-
tia? ebből a' munkabér ingadozása oft, hol az legin-r
kább nyomasztó, 's a1 vállalati folytonosság veszé-r
lyeztetése származik \ másfelöl a1 munkabér iMy ok-?
fco! szárinozott erőszakos felsxökfcentése egyike azon.
es/kösiöknek, incUyek által néaielly nagyobb válla-
latok társulati birtokosai, kik a' tulajdonosi fclügye-f
Jcsf megbízottjai k által gyakorolják, nyereség 's veszt
tcscg küzt örökös habozásban tartatnak, 's a1 honi bá-
iiyiis/at liitele azoknál, kik a' kül fö ldiek közül bánya-
réü/eket bírnak, még inkább csökken. Az j l jy pfgszako.si
munkabér i felszökkenés különbözik azon bérnöveke-
déstől, mellyet az életsziikségi termesztők és fogyasz-r
^ók közti sulyegyennek, physicai vagy politicai cri^
sisek által okozott pegbomlása szokott mag* után
l m / n i , a1 mellynek munkalatja is az előbbeniétöl sok;
tekintetben biilönbözö, midőn a' megbomlutt súly-?
egyeli lielyrcáüáíía ax illy bérníivelíedésl önként alább
szállítja, és így a' bér, emelkedésben 's alábbssfálf
lásban maga magát időnként kiegyenlíti. Mivel aston^
bán az érintett visszaélések magának a' helyes élés~
nek hasznait ingatagokká telyeséggel nem teszik, 's
czélirányosb bányászi rendőrség által — i»elly:az e?
féle életszükségi ellátások esetére 9.' nyerendő°/0uek
a' polgári és bányász! törvényhatóságok általi egyet-»
értő meghatározását húzná maga után—,nagyobbá-í
rá kiirthatóknak mutatkoznak } "s nem is lehet azok-
ból olly következményeket h ú z n i , mellyek a' fenn-
furgó élelmi ellátási szükségességét önmagában két-.
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ségbe Iiuzhatnák. 3.) A' milly mértékben apasztja
a^ bjrtokrSücrüés lijmnyítpse a' clplgozók s'í$m&\>,
épen olly mértékben. nő ugyanazon birtok-szerzési
könnyítés álfái a' dolgozó birtokosok száma ? molly
szánihövekedés egy felöl a? báuyászi issiorgalom na-
gyphb kiterjedését 's folytonqsfaágát, má^ felől a' dol-
gozók kereseti szorultsága ki^iatos mérséklését —•
mint fennebb említem — maga után liuzyan, az e/;ek-
btil liáromld hasznok, azon erőriehexítési osztalékot,,
juellyet a- bérniunka kévésé nagyobb keresettsége
okozl ia l , többsKÖrösön kipótolta tes/ik. Tekintetbe
veeií.tlő itt egyébiránt az is, hogy a' "dolgozó 1 bii'to-
kosok sxámn^vekcdése j i j t i i i , a' munkabérnek olly
fclsKökkenése, melly nagyobb vállalatok gaK(las)ig"S-
ságát vesKelycütetnéj csak akkor következhetnék, ha
azon sssfípinöyekedés egyszersmind a' dolgoztatok
saíáínát is ügy növelné, mint apasztja &• dolgozókét,
a' mi axonban koránt sem történik, mint magának a'
szónak — „dolgoxó-biríokos" •— értelme legnyilvá-
nabban jelenti. 4.) Fájdalmasan tapas/talni ugyan or-
szágszerte, ás; alscibb nép-OKS/.tálynak nagyobbára fel-
tűnő szorgalmi hanyagságát - - a' székely 's szásü-
földöt idp nem értve—,. meg kell miiulazonáttal val-
lani, liogy azon tekintetben a' bányász vidéki lakó-
sok nevezetes kiyételt tes/nek ; mel lynek oka egyfe-
lől a' föld, és éghajlat nagyobb mostoha.1-agában,
iisásfelől a1 nép kévésé nagyobb értelmi fejlődésé-
ben keresendő; midőn amaz első, nagyobb szorgal-
mi feszültség elkerülhetetlenségét, e' második, élén-
kebb vagyonszerzési igyekezetet "s czélirányosb gaz-
dasági rendtartást következtet. Tudjuk ugyan is, liogy
az élelmi termesztés könnyű- vagy nehézsége 's a'
nép értelmi állapotja elhatározólag befoly a' szor-
galom minőségére. Hol a' közember mindennapi sxiik-



s«geit földje termékéiből könnyen pótolja, ott rend-
szerint lankadtabb á' szorgalom, !s magasb a' mun-
kabér, amiálfogva általánoson felvehető, hon-y az el-
ső .süiikségi termesztés eröliönnyítése bizonyos ma-
xi műmig megfordító t arányban van a' szorgalom ál-
líipótjával, midőn a' nép-műveltség "s szorgalmi-
élénkség közt m i n d i g egyenes arány uralkodik. 5.)
Különösön jótékony befolyást gyakorolnak a' bér-
munkás! osztályra nézve a' törvénynek azon sza-
bályai, mellyek warint n% ásson cathegoriába felirtt
bányás/ok, nemcsak néinelly közterhektől mentesit-
vék, hanem -a' földbirtokosok részéről is ítüíönféla
engedményekkel mérsékelt váltság mellett felruház-
vak, mint ezt az 1747-ki 3-ik, 7-ik, 8-ik törvény-
cikkek, 's azoknak nyomán. 1771-ben mart. 15-én
PS május 8-án, ügy szintén 1775-ben octobcr 06-án.
's 1788*ben novemb. £8-kán költ felsősééi szabá-
lyok nyilván miiíaíják. Ezen no mii ég magokra a' bá-
ny.abirtokosokra is k i t e r j e d ő , szabály ok a? ügy lehet
tekinteni, mint a' bányászi s/orgalom nagyobb emel-
kedése, V a' bérmunkási segéd könnyítése -czélirá-
nyos eszközeit. 6.) Legnagyobb iagerül szolgál a'
bérmunkásnak a' nyereség 's vagyonszerzési remény,
ennek p'fldi-g tagos utat nyit a' bányászatnál az ügy
nevezett éfÉekszerinti alku, mellynélfogva a' munka-
bér a' termények bel értekéhez köíött 'bizonyos ár-
becsi osztalékban határozódik , 's mcllybca maga a*
birtokos is munkásainak kettözteteít saorgalma által
sokat nyép. Főként an arany-ezüst bányászatnál •fel-
tűnő ezen m u n k a alkalmazása, raelly azonban na-
gyobb 'a véletlen érteid alábbszállás esetére, a' mun-
kások kereseti csökkenésének lehető akadályozása
végett, bizonyos ininiuminiiak megállítását teszi sxiik-
scgesc, meUyctt alól a' bér ne szaUlmsson. 7.) í^en
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sokat tesz végezetre a' bérmunka«! segéd könnyí-
tésére, azon, alkalmasint minden nagyobb vállalatok-
nál divatozó vend, melly szerint a' munkabérből bi-
zonyos rész, takarék töke gyűjtése végett f ereié-
tetik, mellyböl axtán meghatározott szolgálat-idő kite-
lése után, munkára itcm alkalmas személyek havi
segedelmezésc, betegség 's elnyomorékodás eseté-
ben orvosi 's gyógyszer! segély szolgáltatása esz-
közőlletifc. Kívánatos lenne an illy távsasági pénz-
tárok késelésének minél nagyobb nyilvánossága, 's
lehető visszaélések elleni büilosítása, mellyre né/ve
a1 kincstári bányászat igazgatósága hasznos példá-
val jár elöl.

Ezen utóbb említett intézet hasznait vizsgálván,
önként azon gondolat támad, hogy nagyobb szeaiély-
üetü bányássüi" vállalatoknál, liasonld takarék pénsstár
lassanként! klszakasztása által, maga a' bányászi
SKeraélyzet láthatná el ön magát azélelem első sxük-
ségeivel, melly az 1-só pont alatt érdeklett élelmi el̂ -
látásnál sokkal czéliráayosb, sokkal hasznosabb len-
ne, feltéve csak ugyan itt is a1 kezelési nyilvános-
ságot 's visszaélések elleni biztosítást.

" C. A' talajdonképen ngyneve/,eít állati erő,
jnellyet a' bányatermények kiszállítása s' fuvarozása
nagy mértékben megkíván; kétképen látszik köuy-
nyítve l e n n i ; c l ő s K Ö r . aü által, hogy a' bányá-
szok a' leímcbbi 5-dik pont alatt idézett 1747-Iiitör-
vény-czikkek értelme szerint, terühordo mavliáik szá-
.mára, minden megkülönböztetés nélkül részesülnek
a' legeltetés jogából; — m ásó dszor az által, hogy
az. iliyiterühordó marhák minden adótól felszabadul-
va, köz terhekre sem fordílíatliatnak,

Útaink általános roszasága 's a' bányatevnn;-
nyi szállítás cs fuvarozás állatcsigázó minőségef.egy-
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felől a' munka folytonoj?sjiga ; más felől a' felrakodás-
ban divatozó kir í iélet lensérr «ital
ve, a' lótenyésztési gazdaságot Mnya-vidékeinkcn
egyébiránt is szembetűnő csökkenésben tart juk, 's
ha üfteggondoljuk,- Jiogy a' marhának bizonyos koron
alól, keményebb lerüliordásra való alkalmazása, —
a' mi t. i. hazánkban mntícsak a' bányászatnál, ha-
nem a1 mezei gazdaságnál is olly annyira kö/önsége-
sé lett, — a' marlí'atenyésztés szafralyaiva' legélén-
kebb ellentétben áll; lehetetlen essen Őszinte kívánat-
ra nem gerjednünk: bár" valahára a* ga/daság ezen
nevezetes ágára nagyobb gond 's figyelem íorditíat-s
nék! —Gondosabb lótenyésztés messze terjedő jóté-
kony következéseit itt elősorolni, nincs maga helyén;
csakugyan általános vizsgálatra is , iHirtdjt'írt kitet-
szik: hogy así állati erő Aiágá tökéletes kifejlésébcií
hászálva mint egyfelől nagyobb terli éknek, felei meg,
's nagyobb huzamosságot is fejt ki, ügy más felől ki-
sebb marha számot vesz igényletbe.

'
5.

Alttílcxerdtis eszközlésé;
A' közlekedés minősége élhatártaólag ttéfoíy á*

termesztés gazdaságosságába ,• 's tu'Iajdonképen ezs
az, miben az erdélyi bányászat terrtiesZtő ereje ásc
litak roszásága 's az év nénielly sfcafcáfbáff alig jár-
bat<í volta miatt, minden egyéb kedvező árpiacai kö-
rülmények közt, rendszerint nagy mértékben, nehe-
zítve van.-Látjuk több -példákból,hogy olly vállala-
tok, mellyek egyébiráritlialiiüíiiőbb nyereséggel nem
kínálkoznak is, de magókat kivált dolgozó birtoko-
sok kezei közt csakugyan f ixetnék, a' termesztés
és váltás liöüíi kö/lekedéá gyakori elakadása 's ál-
talános megnevezésedé miatt felliágyainak, a' mi

egy felől a'sfcöí'gaíóm lehető nagyobb virágzását aka-
dályofeza, más felől a' tízedet hiissri kincstár jövedel-
mét csökkenti. Az utak roszaságának gyökeres or-
toslásáról szolottam az első özikkelyben külön csiím
alatt annál fogva itt csak ásít taftorrt megemlitendő-
nek, hogy addig is ínig azlon rossínak gyökeres ki-
ir'fása élköví'tfcezhetnék — 4* mi némileg már mun-
kába is vétetett, — az abból sgármoitö termesztési erő
nehezedést valamennyiíé megelősííii c.*ak ügy le-
lietne, ha egy részről ncmelly termesztő és tAUó he-
lyek közt most' fennálló 's mellékes vonalokra 'ttlté-
rő hoszadalrrias közlekedések helyett, á1 legeg^enesb,
's annálfogv» legrövidebb járható vonalok kijeícltet-
ftének, 's legalább az év né'rneüy szakaiban járhatók-
ká tétetnének, — más részről, a' bányatörményi '» első
s/iíkségi szállítások lehető köíípontositása végett,
társulatok álíanának 6.ss«e, mellyek által a* szállítás
álostani eloszloltságábóí származó erőpazavlás sok-
ban mégkiijiélve lenne, — 's lia végeüétre a'bánya-
íerményi szállítiuányok tömegí aiábbsííéllítása, arra
alkalmas helyeken felállítandó értek-összítö inté/etek
közbejŐvetelével eszkÖKÖltetnék, legyenrek azok a'
kincstár *agy nragán társulatok által felvállalva. V"aa
Csftk- ttgyan közlekedési tefcií^letbcn is valami, mi-
ben a' bányászati szorgalom nóuiüog könnyítte lát-
s7Jk, ős óz a' királyi koho-vállásra szánt termények
általszállítása vám-mentesítésében keresendő, melly
azonban, mivel főként az illy nemű mentesítések okai
akadályainknak, másfelől drágán fizetett könnyebbedés.

. • , 6-" , r. .
Adózás áÜapotja. „

Eéietí' tárgyról legyen elég a1 termesütési erőre
nézve csak annyit mondani, K&gy az erdélyi banya-
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szati szorgalom adózási tekintetben csupán és egye-
dűl az érCütJKed által láttalik némileg i iehcxílettnekj
melly tehát a' íei'mesatési erő liisKíimj'lá.sában min-
-dég nevezetes helyt l'o^.lah Minfií*.xonálta[ ^ mellet,
hogy a' stáltis ti'/,edvétcli jogának alapossága mind
ueni/eti-ffazdíisági, mind síátusjogi tekintetben eltlönt*
lietctlen, mérsékletté válik azon tetszetes erő-nelic-
zedés e l ő s z ö r , a' vasnak 's ennél nemtelenebb
•.—'tulaj dón k épen kisebb becsü érczeknek ifüeíltölí
felmentése által , sz 1747-ik Í*sö törvény-czilik
3-dih fejezetje szerint', m á s o d s z o r a' tiV.ed alatti
bányásxatnál divatozd égési:f vagy fél tized elenge-
désével., mellyre erofejlési csalódások eseteiben, &K
imént irtt t&rvéuycíiikk 4-difc fejcXetje nyilvános
«tat nyit , harmadszor a' bányászati személyzetnek
•másnemű adók és közterhek hordozásában! megki-«
jnélése által az említett évi 3-dik 7-difc és 8-dik
cssikkelyek szerint*

Ií.
Termesztési .

A' tennények mennyisége, minősége,*
's árírecsCj azok az adatok, mellyek a' termesü-

iő-erővel egybevetve , magát a' termesztési erő fej-
lést elliatároüzák. Lássuk ezeket a» erdélyi bányá-
szati szorgalomhoz alkaniazva*

Mennyiség^ Minőség*
•Mennyiség, miníiség, ritkán varinak eg'ymással

egyenes arányban, annál kevésbé a' bányászati tér-
mesztésnél. M i n ő s é g alatt,- e l ő s z ö r azon Del ér-
teket kdl értenünk.» melly a' s//abad araiiy, 's kirá-
lyi koliiíváltásra sz^qt bányaterinényefc + bizonyos
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meghatározott sulymértékében foglalt! tiszta ércz-a-
nyag visznoylagos mennyiségét fejezi ki. Igaz u-
gyan, hogy a' bányászati szorgalom egyetemi elobala*
dásában, mellyröl ezen s^akasx előrajzábari meggyő-*
ződhettimk, mind a' bányászati termesztésnek, mind
a' kohászati feldolgozásnak növekedési iránya nyíl*
van feltűnik; meg- kell ismernünk mindazonáltal ásít
is, hogy a' koliá-váltás növekedése, a' beváltott bá-
iiyaterniények belérteki minőségével rendszerint meg»
fordított arányban jmitatja magátj 's csupán a' bánya-1

szati termesztés aránylag nagyobb mennyiségi nőve-*
kedésének köszönhető ^ hogy a' valóságos crcsitef^
mesztés a' belértek felszámításában is, mind a/on vi->
szonyiagos belérteki álábbszállás mellett egyátalá*
bán naponként növekszik^ Szolgáljon például ezen ide-»
függesztett hat évi rövid kimutatás:

18SÍ9
1830
1831

hat év
alatt.

Mázsa.-

47,429
57,187
50,604
65,034
69,329
83,300

372,903

Benne
arany*
ezüst
gira.
3,108
3,798
3,953
4,563

8,418

Pénzérieki

3á8,íil4í !.
419,582 ,.
398,871 „

439,081 ;;

718,066 „

3,766,209 „

Ebbőí jűf egy
:

\ \ u
1 °

.
/315S '•

/3.S53 3?

OU4SU/ '
** •* /4r,63 V

Terníeszetes te^áf? hogy itt a' minőséget ,r mennyi-
ség pótolja., 's tűivel Bányászati szorgalmunk fejlő-
dése- az utóbbinak növekedését tiszta« liiti inteti, eb-
ben kell keresnünk az erdélyi báiivasza-ti terinesztés- * ' ',• 'i . , •.ií

• -



— 162 —

mostani erőfejlésé első bélyegzetét. É2 töár ontsa«
gábatv kedvenő következésre vezet, 's nein is egyéb f

'«Ily szorgalmi terjedtség 's IparfesKíUtség okozatjá-
nál, mefly a' s / e l l e m i 's anyagi elő haladással egyéb-
iráftt mindég egy ott szokott járni. Vaunak ugyan, kik
az érintett belérteki alábbszállást a' vállalatok meg-*
osztottságának, 's a' külső bányászati feldolgozás —
kikészítés '•**• felületességének szerelik tulajdonítni j
de részemről ezen véleményhez nem csatlakozom, 3S
azon hiedelemben vagyok, hogy a' banyafermények
belérteki alábbszállása — meíly f ül aj dó n k ép én a%
arany-exüstös termények arany és ezüst tartalmának
egymásho/i arányosságában ffinik ki — leginkább az
éráikat változó természetében keresendő, m el ly hie-
delmemben a' következő okok erősítnek meg: elő--
szőr ezen változásnak több helyeken nyi lván 's idön^
ként feltűnő saját bélyegjeié. Példák erre azon vái-
tólagos nemesedé« és elfajulás, melly a' verespataki^

Jbiícsumi,,. o f fenbánya i , tresztiai, nagy-ági, esertésij
f á c ü é b á j a i bányászatnál 's más több helyeken az ércz-
erek belértékében többsfzor mutatkozott inár. M ásó d-

^zor a7 vállalatot megoszlottságának azon követ-
ke/tetésre teljességgel nem alkalmazhatósága; mert
a' kisebb határu banyabirtokosofc -süámnövekedése ,
inellyben az érintett megoszlottság főként keresendőy
csupán 's egyedül, a' helybel i válogatóság szűkebb
határakközzé szorulását, 's olly éralkatii bányák niü-
velésbevéíelét frkoxhalja, roellyek a' termesztők kí-1

sebb coucurrentiá jában alkalmsint éHnfetletí -^ kí-
nyitatlan — hevernének. H a r m a d s z o r a' mestersé-
ges értékbeli alábbszállítás szembetűnő gazdaságta-
iansága, melly tehát a: vállalatok megószíottfeágáiiak
nagyobb terményi mennyiség eszközölhetése tégeít
iöveíkezése épen nem lehet; midőii tudatík 5 hogy
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a' béváiiandó termények meünyfségi növekedésével
rendszerint egyenes arányban levő szállítási költse*
gek 's kohóköltségi levonások növekedése, mindég
bizonyos veszteség a' termesztőkre nézve. Igaz; ugyan,
hogy az eddigelé — (1834-ig) -̂ - fennállott kohó^-
váltási díjszabály 's tulajdonképen azon kisé na-
gyobb fokazaíi hé/ag, melly a' belértek szerint ma-
gsanként fizetendő olvasztási dijak közt mutatkozott
feísíonyos esetekben a' béváltandö arany-ezüst teűnié*
nyék önkéntes belérteki alabbszálli'íásárá älk-aitnätös-'
ságul szolgálhatott, Mert o) nagyobb béléi'te'ktiek
nagyobb olvasátási díj felel rtiég, azon igen íéríaé^
szetes okból, mivel magasb értékű termények ölvasz*-
tá.sa aránylag többe is kerül, 's egyébiránt is a' esc-*
kélyebb érteküekre fdlí - díj tuíajoriképen keve-'i
sebb, mint az azokra eső valóságos, költségosztaléfcy
mellynek íeljesmértékbeni fel neití rovását a' vállala-
tok folytonosságának fenntartására irányzott 'jtftékbtty
igyekezet javasolja, pótlását pedig iíiaga :á» igassség
megkívánja; üiidőn természetesnek is látszik, hogyXaz,
ki Csekélyebb értékű terményeitől »t illető kolts.ég-ösj5-
taléknál kevesebb d(}t fizetett^ ezen kedvezést ak*
kor, midőn szorgalmának magas!» áldás felel meg ,
mérsékleti d/jnövekedés által tula ir fon íiiaga pótolja
ki, melly érteki alábbszállás és felszökkenés a'^bá-
nyászati nyers termesztésnek minderinapi sorsa; 6)
ezen öövekedett díj, ha egyébiránt a' f okozati nö-
vekedés több fokozatok által kevésbé érezhetővé, aa
az a' növekedett érték becséhez képest minél in'kább
elenyészővé nem tétetikj nagyobb mennyiségek bévál-
tásakorj fized 's pénzTeretésí- levonás liozüájárulásá-
vál'— igfii» kotinyen magát a' belértek árbecsét túl-
haladhatja; mivel mindazonáltal az illy esetek ed-
dig is ritkák veltakj ezután pedig, • ezélirányosb dy-
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fokozat hozattatrán már be, annál kevésbé fordul-
hatnak elő, önként következik : hogy az érintett tárgy-
ban mesterséges alúb^xúllíl&s általános okul félnem
vehető. N e g y e d s z e r ; Maga az érteid alúbbszállás
több,évek külön eredményeit egymással összevetve,
bizonyos sssakaílassottságot, bizonyos változatosságot
mutat, 's csak nagyobb időszakokban tűnik fel érez-
hetöleg; annálfogva olly jelenet okozatjának né/;endőj
melly maga rögtönös változatosság bélyegét viseli, 's
meltynek nagyobb időszakokban feltűnő bizonyos irá-
nya csak történetes lehet. Hlyen jelenetnek né/endö
ezé«, tekintetben leginkább az éralkat belérteki válto-
zatossága a» arany-ezüst bányászatnál. A' feldolgozás
teclmicai úlíapotját egyeteinileg illy szakadazottnak,
ily változatosnak venni nem lehet. Ö t ő dször nem is
91 ön t) h-a tjük j iiogy hassaukban a' bányászati technicára

nézíY.e yisszíilépés mutatkoznék, sőt szemesb vizsgálat
által afcon meggyőződésre vezettetünk, hogy nagyobb
váilatatok-előhaladó példájára, az. iigy nevezett oláh
b,án,jriászatiiál i$, bizonyos haladási irány mutatja ma-
g-át, melly bői csalhatatlanul következik, miként a' fel-
dolgozás felületessége, habár az itt 's ott összeha-
sonlítolag lel is tűnik, olly általános okul, melly egyete-
mi éjfteki alábbs/áilást szülhetne, épen nem velietiK
Mind c/,.ek mellett tagadui nem lehet, hogy an erdé-
lyi bányászatnál divatozd közönséges feldolgozás..
arra, :liogy; gazdaságosnak neveztethessék, még igen
sok&t hagy kívánni.

M ; a d ó d i k tekintet, melly a' bányászati termé-
nyek minőségét, a' viszonylagos érozépteken kivíil,
Biegliatározza, azoknak a' kohászat útján tovább
ti olgoüandokíiak -— könnyen vagy nehezen olvadá-
sában áll, njeüy: .megint nem csupán 's egyedül a'

külső .bányászati feldolgozóstul, hanem az érczerek
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's anyakő változó ásványvegyüleli minőségétől is
függ. BAJOS lenne exen tekintetben olly'-általános
egyetemi bélyegKetet l i l l / tn i fel, mel ly ' á s s eröfcjlés-
re nézve is elhatároxiülag bélyegző' l e n n e ; mivel
azonban az «gynevoaelt éiT?,lis/,tclí, mind raosatá"
si feldolgoüási terményei «gy^talában a' könnyed
alvadok sorába tartoznak, az 'érc/; kő vek pedig 'mely-
lyek egyszerű kiválogatá.s, -eldarabolás, legfennébb
száraz; fe'förés tätta váltatnak '••^é) az elöbbönitknél
rendszerint nehcjttíbbcn :olv'átfólí;"rnivcl továbbá ea

r

utóbbiak tömen;i!og a' kohó-váltásnak leuriaiíyobb ré-
szét tesstik, m i d ő n közepszainitassal alkalmasint
vehctci, hogy a/ ércsilissit-váltAs wgy áll ás? é
vúllúsho?!, mint egy l iat l ioss; Já tbntó czckből: : Í
ft' bányászí'"terfn'ények második tekintetű minőségé,
ErdélybeA ; n<lgyobbára nehezen olvadás bélyeget
viseli, melly a 1 : bányászati ''termesztés eröfejlésénefc
második bélyegzetét 'hatá'ro^'a meg. Ennek megíté-
lésére tudni való : hogy ' azon 'veáérkülcsok 'egyike,
mellyek a' kohóköltségek fefrövását szabályozíták,
a' termények olvadási iíiinős<;ii<'1)en áll; önmagában
is szurnbetünő lóvén a' tíclie/ifiii öltffl'diistol ertíílö
olvasütási erofesKiUtség, j n f i í l y b ö l a' nclieKen olva-
dókra íiránylág nagyobb költségi' osztaléknak kell
luírumolni. Innen niagyarásíhalfik ascok &7, akadályok,
mellyelckel néha ax olvasKtáslum kiissdeni kell, 's
melly&k a^on m é r t é k b e n - n ö v e k e d n e k , mellyben a'
termények nehezen olvadása a' költségrovatalra ala-
pul vett tíiaxiumot idös'/ak'bnként :! felülhaladja ;
mert nem kell ('élednünk: hogy a" kohóköllségi fel-
rovások egyes váltásokra olly bi/oítyós, és meghatá-
roKott d / J K ü í i b ú l y s/erint vetettnek k i , melly csak
nagyubb idős/akokban szenvedhet némi változást,
mint eüt a' második részben' látni alkalmunk lesz.

.
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olvasztási akadályok iBértékfeJettisége, estr

előtt n6liány,év*kkel a« offenbányai kohók gazda-
sági csalódásait húzta maga ?itán, mellynek oka az
oifenbányai kohóknál igen nagy mértékben btíválía-
tott vepespataki bányatermények saját minőségében
feküdi, midőn mondatik, hogy a' vercspataki bánya*
s/aulái %% érczlissstváltás szinte ügy áll az erczkö*
váltáshoz mint egy százhoz,

Van egy h a r m a d i k tekintet is a' minőség
megítélésére, m el}y csupán az aranytermesztést illeti
a', kohövállás kizárásával, 's közveteüeniil ugyan
nfem annyiba a' lerrnflszíőkre, mint inkább a1 bevált»
kincstárra nézve érdemel nagyobb íigyeluietí, kő/ peíöleg
axon'lüMi macába a' termesztési erőíejtéshe. is be-*
folyással van, AH pedig ets a* kincstári iga/gatás
alatt nem levő bányákból béváltqtt ,s/;i!i;ul arany
kisebb nagyobb, tisztaságában — - ; fainságában —.
Nagyobb részt t. i. az arany^eKÜ^t bány4s,zatl)an
iSzám szerint azon vállalatok tesznek, melyek niftr?
Í5se,nek kincstári igazgatás — beavatkozás — alatt,
's mellyeknek szabad afany tennériyej; többire aj
váltás sietfisé,ge 's a.' tiissj kisérltít költségessége te^
kintetébűl, a' bévíjltaníío positiok apcíilákossága/^
Sssáin,nagysága miatt nem valóságos egyenkénti bel-
órtefc, hanem bizonyos érteki középKSzámi'tás szerint
fizettetnek; 's ezen rendszernek elkerülhetetlen kü-f
vétkezése lön: liogy a/ termésKetes belértek igej\
szokszor essüst és plom vegyít.ék á'í.al mesterségesen
aláblfszálb'ttatik, ml a! kjn(5§tár nyilvános ntegqsahitlá-
sát foglalja magában. Ezefl tárgy tíjlajdonképen a1 má-
sodik; részbe (artozik, annálfogva azt itt bővebben
néni is vitatom, csupán a^t az egyet tartottam emlí-
tendőnek, hogy &'£ érteki kö/épszáin az ércztiszía-
íágrá nézve} mint már magában termesztésnek lát-
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ik, bizonyos idő alatt beváltott termények értekl
íisszevetéséből lehet kifejtendőj melly tcliát szükség-
képen aiuiúl csekélyebbre sxáll, minél n a g y o b b . ' s
elterjei|leb.b az értoki alább.sKfill j ' tás — hamisítás.,
ipellyet minden keményebb büntetések daczára, csu-
pán magának a» indi'tóoknak kiirtása fog megssiiiu-
tethetni; r̂- boimaft megint , kézzelfogliatólag foly,
hogy a' kincstárnak exen csalódáséval távolabbi kö-
vetkzésben, épen. agoa terraesztőknek okoztatik leg-
nagyobb kár, kik s/abad ármány tcrniényeiket. erpdeti
tisztaságban szolgáltatják be. Hcmcllictö axpnbari,,
hogy an értek szerinlt beváltás köxönségesitlíséiník,,
eddig élű útjába . á l l u t t akadályok cllu'm'tósával a'
kőiíépíírleki váltás alkalm;i.sint i i io^^/. tni i i í , 's (;/; á j tal
a: kincstúr i<lti.s/,aki «saUidása 's a' józanabb rés?,
méltatlan károsodása távoíitatai | fqg, a' miben egy-i .
szersmiud magának a' bányás/ati Sísorgalomnak vi^
rágzása is .igen .sokat nyereml.

N ég y e d i k tek inte t . a' bányászati szorgalom,
ternies/tési ei-cjfejlé^opk minőségi megítclésénelj aaon.
ércxek kisebb nagypbb _tiss;tftsá í^ában i 's anyagi sa.-
játságában tűnik Col, nieliyck &' k i r á l y i kohászat
köxhe jövetele wílki i l , rjíc.s/.bciL uiagánszorgalom ter-
njényei. Ide• larlqsonak a' csik-SKcnt-domokosi réü, a'
tőrocxkói, .zalasdi, hátsKpsíseli, ovátaai vas, mellyek
JvLrekesxtő fejedelmi, váltás alól felmentve lévén,
mint szabad kereskedés tárgyai jelennek meg. A'.
réz és vas-teriiiesztéspek, jneiiiijtjségi... elöhaladfisáí
kétség alá l)ózni pew í é h e t j 'a mind a' mellet is, hogyBr-
délybep az összes vaslenncsíités igen sok kivánnj-
v_alot hagy fenn, 's a' magyarho.iii. é« örökös tarló-?-
piányoki nyers és mú's}SQry;ühiiJL termesztéssel ősszé-»
hasonlítva, nem csak mennyiségi, de minőségi te-

is alább áll; az erdélyi vasat anyagi sa-
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játságára nöüve mint máüsa árut égyúfálában a'
jobb memiieJi közé kell számlálnunk, mit csakugyan
a' szcntdompkosi róxröl is w ön J hatni. Ha t e k i n t e t b e
vesszük azon legjobb minőségű nevezetes vaskő-'
menyiséget, mellyel hazánk bővölkiidik, 's azon'kech
vezcí he lybe l i körülményeket, mellyek terjedelme«-.
sebb vállalatok megkezdésére 'blly kitüiiöleg mutat-
koarjak, azon haszonhajtást, melfyet a' müszoi-gálmi
yasneműk keresettsége a' kül földi vastermesztésnek'
haxáiikbo'1 bisttcisít, 's. azon süöniltságot, melly e'
résüben a' szomszéd török tartományokban a' ha-
zái termesztésre nésíve uralkodik, 's remélhető • kml--
vezöbb késlekedést .viszonyok k'íizí, a' szomszéd
Bánságdn 's Jiukóvimín MvíHEnlL-lyre nézve is ha-'
s/qnhajtová váll iatnék, méltán oliajiharni üly bóv és
messsieterjedő szorgalmi fowás használásának ! erő-
teljesebb felfogását,"s ho^y ez -Dliajtíís ; nem sok
időre sikerülend a' királyi vajda-hunyaai-vastermesz-
téshesí alkalmazott igazgatóság czélirányos iparko^
Uásátdl, 's a^qti nemes buzgdságtöl, mellyel e' tárgy
felsőbb helyeken pártoltatifc, biztosan várjuk. Az
erdélyi nyers vas minőségét mint, mondám, most csak
egyáfalában Icliet a' jobbnemüek köxé számlálni,
mert a' niüszorgalom kiilönbféle íigai'nál szüntelen

panasz hang/ik, hogy az erdélyi nyers vasne-
míísaorgalini hasünálhatoságá j i fén nregszorított,

ynek okát talán abban kereshetni, hogy a' nyers
vas Ifermessstéstíél ást anyagi sajátság azon kíjlön-
féleségeVey mellyet a' vasnemük líilönbözö termé-
szetű feldolgozása 's 'ídkészítése megkívánna elé«-
f*. t • **
ílgyelem nem íbrdíltatik. 'A' vevők kivanatinak meg-
fefclrii, legelső feladása a' femefiztfnvlí,

i
1
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Kelendőség,

3Iind a/, mű e' tárgyról az erdélyi bányászat-
ra nézve i|jotitlani lehet, ke l lőben központusúl : a'
fejedelmi váltitsban, 's váltáson kiviili eladásba«.

íz.) A' fejedelmi vagy kincstári váltás k&í- (elé
oszlik, Első a' kikészített erezek váltása, második
a' kohóválfás. Essek külön természelüek, mert az
első nem egyéb, m i n t magának a' kirekesztő jognak
gyakorlata; midiin a' második, mellyre a' termesz-
tőket törvény nemsüon'thíit ja csiiptin he lybe l i liöríil-
ményektöi függőnek, sKontltság fllííi l c lől ioxoltt iak
nózendö ; egyébiránt minden termesztőnek szaba'd
akaratjában allváh, bányatcrményeit, a' kirekesKtő
ércssváltás korlátain belől, tetsaés SKerint feldólíröx-
tatni. Ezen megkülönböaiotés bélyegsíő magára a'
kelendőségre nézve is. Kikészített érczeket, mellyek-
re a' kirokesztq váltási jog kiterjed, meghatározott
áron különbség nélkül elfogadni, olly egyenes kö-
teleztetés a' státusra nézve, mellyet, an crcKkercs-
kedés szabadságának a' kirekcsKtő váltás általi irieg-
szorítása teníiészetesen is Jnaga után IIUK. '»s a'
mdly í'eloldozuttnak^csak akkor né/endö 's csak a-'
zokra nézve, - T H i k p r j 's a' kikre néscve az adás-ve-'
vés. megszorítása ideig meddig felfügorcsztetik. Eb-
ben már magába^ bhstusítva van a' kelendőség, raa!

zon nein megvetendő haszonnal a' termesztőkre nézve,
melly a' kereskedési eröfes/ültség megkiméléséiien
mutatkozik. Mádként van, a' kohóvállással ; mert
valamint a1 termesztökét, ha a' kohászati feldolgo-
zást rendes úton nyert engedmény mellet ők inasok
felválalni akarnák, arra, lio^y bányaterményeiket

ütási feldoJiro/áíi. védett k i rá lv i kohókhoz vúlt-
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sák, törvényesen liénszerítni nem lehet, #) épen
ezen viszonyban inulaífcozik a' beváltás magára a'
Jiinestárra nézve is önkényesnek; 's ugyan azért két-,
ségef sem sssenved, hogy e' tekintetben a' valósa-»
•gos belértek áráboli fcöltségievonásokra nézve, a'
termesztők, — 's kohoggjüJaságot űző kincstár, T-T
•úgy nézendök, mint szabad kereskedésben az adó
és vevő; miből megint természetesen íoJ}', hogy a-
xon levonások ezabályozásft a' f'enneljbi körülmények;
tözt törvényhozási rendelkesíéíi tárgya nem is lehet.
Tetszésétől fi'igg a' kincstárnak, némelly bányatere
menyeket, bizonyos belórteken alolj a ' k o h ó k n á l gaz-»
dasági tekintetből be nem fogadni, 's ez »z miben
*' kelendőség a' kohóváltjísra s/ánt bányatcrmé^
nyékre riégve kisé meg sxorítottnak jp lent l ie tné ma-r
gát. Azonban sokkal- egyetcmibb, sokkal magasb
íríínyzatu szempontokból indul ki a' kincstár a' ko->
há'sstatban, mint sem azt csupa kereskedési szerolelő-i
désen alíipultnalr, 's az által a' felolvasztandó bá-r
nyatermények kelendőségét veszélyczettnek mondv
hatn-ek'. A' kincstári kohászat bemiső gaüdasógi el4
rendelése— a* miről bővebben, a' második rész fog:
szólanf .— három sark élven íilapuif:. E l ő s z ö r ,
ama s/orulfság igaüságos méltánylásáh, mellybon UK
öss/es bányászat az arany-ezüst, réz, és ólom.
terme.siztésre nénve, magangazdasági,.kohók nem lé-
te miatt helyeve van. Ezen méltányláson, mint ren-
díthetetlen talpköven alapul azon sssabáíy^melly sze-?
rint a' ko.hököltségek felvetésében csíík pqsitiv ka-,
rosodás elleni• biztosítás vétetett fel: M á s o d s z o r
a' bányatermények beléi-tekcnekköxérdekii becs-mél-
tánylásán, melly sscerint a' nemzetre és-istátusra t\ix~r

*J Kn ín csal; orról f)i;ólok, a' jnit a1 törvény fiit -vagy mcgengctl',

— m -̂
ve olly belértekii bányaterményeknek is bizonyos
positiv becs tulajdqníttatik, roellyeknek viszonylagos
becse magokra a' termesztőkre nézve egyébiránt
nertilegesnek mutatkoznék; innen szármaxik, hogy
az olvasztási díjszabály, a' növekedő belértek sze-
rinti fokozat helyes arányosságán épülve ol ly bel-
értekü termények beváltását is lehetségessé tette,
mellyeknek olvasKtasí feldolgozása a?/ e/en exím a-
íatt rajok eső kölLség-díjosztalélinál tulajdonkcpea
többé is ken'íl. H a r m a d s z o r a' mi már az: első-
ből követke/ik, az olvasztási díjszabálynak az ol-
vasztást könnyítő körülállások szerint szükséges vál-
tozatossága ölvén,

é.) A' váltáson kívüli eladás, egyfelől az illető
ércüek használatának az élet és szorgalom körében
annyira fe l tűnő elkerülhetetlensége, más felől a: nyers
termesztés külsnorgalini concurrentiájának némi cse-
kélysége által teljes mértékben biztosítottnak látszik,
inelly biztosítás a' halfogyasztásra nézve már magá-
ban a' belszorgíilom és belkereskedés közti nagyobb
közlekedésben l'ellalalandó. A' nemzeti szorgalom 's
pallérozddás előhaladása, növeli áss erezek kelen-
dőségét, s' ez által a* termesztést is .észrevehető-
leg élénkebbé teszi,

3. ; ,

Árbecs.
Az ásványi terményeknek, főkint az érczök—

nek 's "kőszénnek,'közszükségessége, #} melly £-
zoknak már e^en szempontból \s bizonyos positiv

*} Az lisványolc haBinálatinó!, Mselib nagyobb mcrtdklien Üilndea
/iáavinytani íni könyvek ímlíí.i 'fitt ' tesznek. Tíüibck to/it :i-
jánjha'lú Kan ásványtani kézikönyve, {Lehrbufh dór '-
raloijie v, Aniíii-os. Rau. Wüi'iLmrg. 182ű. In ußr S
Buchhaiidlülig.) ' .



becset tulajdon/t, •— a1 termesztőknek a'
]](>'/, képest süeinbelünöleg .csekélyebb sxáma, melly
tehát 1 azoknak terményei t , más ;sxor<r!i[om-os/tály
terményeive l összehasonlítva némi becs-elsőségben
tartja, — 's az ebekből következő 'kelendőség már
magában olly árbecsi biztosítást visel, "melly a1 ter-
mesztők gazdasági erdekeivel megfordított arány-
ban bajoson lehet. Ha ezen általános .németeket kő*
zelebbiekre.irányozzuk, lm aa érc/ek tarídsági sa-
játságai, némeUyeknek fényűzcsi 's pénzanyagi hasz-
nalatát, — melly az emberinem anyagi és szellemi
fejlődésevei mindig szélesedő körben mutatkozik, -r~
a' termes/tésre megkfvántg.t<> tcclirrícai .ügyességet,
több ntíis ide tartos iú-körülményekkel tek inte tbe vesz-
sjcük, önként reáUiláluuk azon becsmértékr.e, melly
az érczeknek az áruk közkereskedési becs-fokozot-
jáii állandóul elöfcellő. helyet biztosít; mivel pedig
az árbecs tulajdonképen nem is. egyéb az áruk vj-
Süonylagos becsének bizonyos pénn meniiyiségbeui
kifejeKésénél, ax érintett becs-biztosítás magának az
«rbecsnek biztosítását is kifejezi. Midőn az erezek
»irbeesct biütosítottriak moii((oín, -R'/Á akarom az által
érteni, hogy az.rendszerint,nincsiolly f luctua l ioknak
ki téve DicMyek ax erőfejklst vessióJyoxtetlietniék, inert
annak cgyéhiránt i véltesatoasága kisebb fokozaíi
különbséggel kétséget .sem szenved. Ezeknek oka
a' ;nw mondái tokon kivii!, — főként .a' nemesb ér-
ezekre nézve, azokban is keresendő,, niiket ez iránt
a' jelen szakasz előrajzában a' kirekesztő ércgvál^
tás viüsgálásakor elóhoxlam.

Erdélyben semmi olly okok nem léteznek, mely-
lyekböl az elébb irtt tekintetben valamely kivel el kö-
vetké/nék, melly egyébiránt itt is, mint mindenben

A' váításon kívüli erezek árbecsct
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lebbi-öl az; azon crczncmekkeli bel-és külkereskedés
közt létező aránylat szabályozüa, melly a' honi (cr-
mes/tésre né^ve inkább kedvező, mint mostoha, —
azokét pedifr, mel lvck kirekesztő váltás alá tartóz-

'' i
nakj aüon érczne.mük közkereskedesi árbecsevel al-
kalmasint megegyező fokozaton tartja a' kincstári
igazgatás. Azonban legyen bár — a' tnit álb'tni csak-
ugyan nem lehet — a' kirekesztő-váltás alatt levő
erezek árbeese., azoknak közkcreskcdési árbecsével
némi aránytalanságban, azért móg sem niomlhíitm'j
líogy ez által az eröfejlés kcdvexövolta vesüélycsí-
t o í v o lenne; mert,, mint fennebb, maga helyén, emlí-
tol tom, a' kelendőség élénksége mellet, mellyet a'
kii'ekesíítö-váltiís már ön magában visel, a/ abban
foglalt kainal íordulat l sebesség mindég kipótol ja aü
árbecs némi alábbszállását. így például, ha egy má-
Ksa erezet 10 forinton adhatok el, 's ebbeni nyere-
ségem 1 ft. bizonyos idő alatt 60 mázsát eladhatva
jnind össze 60 . f t ó t nyerek ; — ha pedig ugyan a-
zbn idő alatt, ugyan azon eresből, má/-sáját 13forint-
jVival, l fr, 12. xr. nyereséggel, csak 30 mázsát
adhatok el, nyereségem 30 ír. lehet. Kétannyi ár-

mennyiség szerint biztosítva, maga magában bizo-
nyos Iiaszon, melly annál nagyobbá válik, minél ki-
sebb a' távolság a' termesztők és fogyasztók, az a-
dók és -vevők közt ; 's ez utóbbi körülmény is egy
azok kü/ül, mcllyek a' váltás alatli erezek terraesx-
iesere legkedvezőbb befolyással vannak, ha bár az
árbecs némileg csökkenne is.

-
•
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III.

Erő 'i' etf&fejlés összevetése. Gazdaságosság.

A' bányászati íerraésztő-erő Jétrészeit hazánk-
ra! Alkalmazással, külön 's eg^tíít tekintve, lehetet-*
len volt el nem ismerni, hogy annak minőségében máir
általános tekintelbe'H is kedve/ő eröfejlés tísirái lé-
teznek; ínelly hogy Csakugyan kedvező isa láttuk ay

feimebb íaondattakban.
Az erőnek az erőfejlésseli összevetésén, iííény->

Syibe egyik á' másikat vagy felülmúlja, vagy egyeín-
süly'bati tartja, rendíthetetlen bázison alapul a' gaz-
daságosság megállítása ; akár magán- akár nemzeti-"
gazdasági tekintetben; mrfly utóbbira' nézve £zen
ezikkely e l ső ágáüáljában az előzmények Il-ik fő-*
pontja alatt látíuk, hogy magánérrtekü éröfcjlési csa^»
íódások, íieinzeti-gasiiíasági tekintetben karós erő-'
pazarlássá akkor nem tálnak, ha a'termesztési erő-«
alkalmazás akáfinilly tekintetben szükségesnek mu-
tatkozott, js ha magok a' csalódások egyetemiség
bélyegét nem viselik.

Eídély bányászati Szorgalmának emléket jfélül-
tialadó időkig terjedése, 's némelly politikai crisisek
álfái okozott szakadozottságán kívül, ä' népvándor-
lás! korssíftk éloíí és lííán századokat süámlálo foly-
tonossága, *3 az ezen folytonosságban mutatkozó
kedvező erőfejlésnek o!Iy bélyegjeiét láttáinak köl-
csönözni, ineí/y a' termesütési erői észül tséggeí 'a-
ránylatba véve, ezt kétségen kívül ieliiüialadja; és
ebben történetileg is ki vaií mondva az erdélyi bá-
nyászat po&ilit gazdaságossága, mind magán- iflind

*} Lásd : Kűlesérjr Auraría Eomano tlacica. Cibiiijj 1780 és • Eey-
träge zur dacischeu Geschichte v<Fraiz Xav :
stadt 1836.

iteitazéíi-gazdasárri tekintetben^ valamint así isj hogy
azon egyes eröfejlési csalódások, mellyek időnként
kisebb mértékben mutatkoztak , 's jelenleg is mutat«
ioznak, egyeteiniség bélyegét teljességgel ntíín vi-
selik. A' termesztési erő alkalmazásának szükségea-
voliároi a' inindjárt következő czikkelyben fogunk
fiicggyöződni.

Szükségtelen volt äz erdélyi bányászati szlorgá*
galom gazdaságos volta megmutatásának olly tagos
feneket ker í tn i j moadhatná valaki; ínidőn ax, már
magában iriííid történetileg, mind-tapasztalatilag szein-^
betünő; a«t hiszem -mindazonáltal, hogy midőn a'
honi bányászat termesztő erejétj 's ezen erőnek sike-*
reit bonezolgatván } épen a/on szembetünőség okait
feífejteni igyekeztem f ebbéli visesgálodásaim feles^
legeseknek néni nevettethetnek; mert olly tárgyakat
lát tunk &x erő 's erőfejlés létzéseinek vizsgalatjában
előfordulni, niíllyek azon íobb szempontokra veactnek,
meílyek a1 vállalatok elrendezésébea ir.élíányolva ma-
gasb erűféjlósi sikert ígérhetnek, más felől a' törvény*-
hozás és igasígatás bi/onyos elvek szerinti iratíyzat-
jisit .több részről kijelelik, 's annálfogva mind a'.fcéí
fekintetben sok jót} sok hasznost hozhatnak mozgás-
ba., mikről eddigelőj közelebbi tárgyismerőket kivévej
csak igen kevesen gondolkoztak.

- Keítő van még a' tárgy kiegészítéséhez köze-«
lebbről kiemelendő: e lső, a' bányászat gazdaságos
volta nemzeti- gazdasági tekintetben bővebben fel-
fejtve; m á s o d i k azon eszközök megemlítése, »nely-
lyefé egyes eröfejlési csalódások egyetemi hajtását
akadályoztathatják.

1 .. •
A' bányászat gazdaságos voltára nézve, nem-

zeti-gazdasági tekintetben, méltánylaiba veendő, az;
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érc/nemüknek az <ílöt és szorgalom m i n d e n nemei-
ben, 's 'd'/j ember minden helyzetében úllalános el-
JiefuUietfittenségej mcl ly az anyagi és szellemi fejlő-
déssel naponkint növekszik ; 'H mellynek az éhezek
pénz-anyagi használata elhatározó bélyCg/etet köl-
csönöz. Ezen elke.rülhetellei)j56fből önként köveiké-. ö

y-ikj hogy a/ou státusok, ntel lyekuek érczterniesztése
a' belfogyasztással meg nem felelő állapotban van, az
érczíermesztó státusokhoz képest ttíí ércühasználat
kóréhen bizonyos szorgalmi alárendeltségben lenni
kenteiének; a KŐ n két esetet kivéve, ha t( i. az elr^
sőbbekben a' müsüorgalomnak azon n e m e i * inellyek
éreznemüket dolgoznak fel, vagy azokat, m i n t segéd-
anyagokat nagyobb mértékben megkívánják, a' íoké-
íyesedésnek olly fokán állanak, fs olly kedvező keres-
kedési körülmények kö/é helyezvék , hogy az erő-1

fejtésnek azokban feltűnő egyetemi ('elsőbbsége j a'
késziíményi-erő anyag-szerzési uehezűlésével vagy1

sulyegyenben vart, vagy azt nevezetesen felülmúl-
ja, -— lia továbbá ugyan azon státustfk a' szorga-
lőni több ágára nézve ^ olly alárendeltségben tart ják
a» é'fCZíerwesztő státusokat, — értem azokat, aicllyck
felesleget termesütenck •—, melly axj érc« termeset esi
erőfejlés (elsőségét, az Összes szorgalom eröfejlíísií
mérlegében clenycsxteti. Szorgalmi kiegyenlítéseik a»
cvtxtermesztő és erc?.fogya.szto státusok kösítj ki-
isebb nagyobb mértékben mindég létexuek t és esst 5

magának a' szorgalomnak — a' nemzetek saját hely-
béli körülményeiben gyökerezett eredeti iráityzafja i
természetesen huzaa uiagaután; de az előadott kivé-
teli esetek mind a' «jeliéit is csak igen ritkák, 'S
ugyan azért minden esetre általánoson .felveendő,
liojíy a*! ércztermesistés .c/.clirányos clöino/dilását a'
nein/öl é.s síútuíj érdekei mulhatallanul me
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jak; annál fogva a' szorgalomnak azon nemei kő*
«é tarto/ák, mcllyek a1 nemzeti-gazidaság érdekében
gazdaságosoknak mutatkoznak akkor is, ha egyéb-
iránt magángazdaság! tekintetben nem épen gazda-
ságosok, vagy épen nemga/daságosok lennének;
feltéve csakugyan itt is, egyszersmind a' termesz-
tő erő alkalmazásának, szükséges voltát, melly aa
össznemzeti szorgalom minőségéhez képest önmagá-
ból kifejtik, 's ugyan ezen ki fejlés mértékében a' ha-
tárt is legbizíosabban kijeleli, mellyen alól a' magán-
érdekü gazdaságtalanság, magára a' nemzetre né/-
te is káros erőpazérlássá fajul; mikor aztán a' tér-"
jncsztés egyetemi hanyagasága, lassanként ügy is be-
köszönt , 's vagy másnemű szorgalmi alkalmazások
által pótolva tűnik fel, vagy pedig ax erőfejlést hát-
ráltató okok elhárintása által, a' törvényhozás és stá-
tus-igazgatás részéről elvesztendonek mutatkozik.

Ollyan státusokban.; mcllyehnek nemzeli-gazda-
sági viszonyai az összes szorgalom erőfejlésében súly-
egyéni meghaladást nem fejtenék ki $ mát csupán
's egyedül az erezek napfényre hozása is, főként azo-
ké mellyck pénKariyagul szolgálnak, bizonyos haszon;
annálfogva a1 bányás/J szorgalom addig, míg azon
vis/onyok tartanak, uiagáti-eről'ejlé.si csalódások te-
kintetéből nemzeti-gazdasági tekiutetben gazdaság-
talan neui is lehet, sőt minden egyéb esetre niulha-
iatlamiak jelenti magát, 's mint ollyan, a' törvényho-
zás és státusigazgatás figyelmét legreagyobb mérték-
ben magára vonja.

Mind ezeket Erdélyre alkalmivá, kétségbe néni
hozható, hogy aü erdélyi bányászat magán-erőfcj-»
lesi csalódások tekintetéből a* nemzeti szoiigaloni
jelen körülményei közt, nem/cti-gazdasági tekintet-"
ben gíizdaségtalan semmi esetre sem lolieti
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Az: érczeken kivii l , több más nemei az ásványok-
nak , főként a' szenek, ugyan a/on tekintetek alá
tartozunk; a' szenek annál inkább, minél bi/oyosb ,
hogy azoknak napfényre hozása egy felől az erdők
nagyobb megkimélését húzza maga után, más feió'í a'
gyári szorgalom előmozdítására elhatározó befolyást
gyakorol. Nem lehet eléggé sajnálni, hogy a' kőszén
bányászat Erdélyben eddig elé, ugy szólván meg
sem kezdetett.

Ejry nevezetes pont, miben a' bányászati ter-
mesztés magán-gazdasági érdeke , annak nemzeti-
gíiüdasági érdekeivel öss/cütközik , — ax úgyneve-
zett rabló bányászatban keresendő: midőn t. í. mesx-
szebb jövendőre né/ő tekintet nőikül, a' bányaműve-
lés bennső bátorságát, lehelő legnagyobb terjedését,
's folytonosságát biztosító szabályokkal homlokegye-
nest, mind az j mi feldolgo/andónak mutatkozik, mo-
hon kivágatik , 's ez állal az érczhegyek mélyebb
pontjaiba való h a t o l á s — m e l l y csak szabályszerű
's gazdaságos építésmód által lehetséges, — vagy
igen megnehesü'ttetik, vagy épen lehetetlené tétetik.
Igen természetes, hogy a' nem/éti gazdaság érde-
keivel, melly a' vállalatok minél nagyobb tartósságát
veszi irányzatba, illy müvelésmod teljességgel meg
nem egye/íetlielö, 's ez az egy eset, inellyben az
erófejfós raagánérdekö gazdaságossága, nemzeti-gaz-
dasági tekintetben legszembetűnőbb gazdaságtalan-
sággá válhat. Tulajdonképen magoknak a' termesz-
tőknek is káros lehet az illy müvelésmod, mert a'
b e h a t o l á s megakadása igen sokszor jóval hama-
rább elkövetkezik , mintsem azt eJöre hittük volna.
Itt látjuk rijbdl is megerősödve a' státus-beavatkozás
szükséges voltát, mellynek feladása a' rabló míive-

Jiis aicgakadályozásában leginkább bélyegző, (
clörajíf." síáius beavatkozás.)

2.

Egyes erőfcjlési csalódások egyetemi hatását, a*
vállalatok folytonosságának minél nagyo'bb biztosítá-
sa által lehet eltávoxtatni; a' mi a' törvényhozás
és státusijjazgatás koKbejöveteJe nélkül bajoson esz—
közölheíő. Illy biztosításra mutat az érczli'zed alatti
bányászat körében, azon gondoskodása a' torvény-
nekj mcl ly az 1747-diki 1-ső czikk 4-dik feje/e-
tőben foglaltatik, 's .arra alkalmas esetekben a' tized
elengedésére utat nyit. Biztosítva van továbbá a*
vállalatok folytonossága, egy rés/röl a* felhagyott
bányák törvényszerű adományozhatása által, melly a'
bányászati regalításí vezérelve szerint a' felhagyó
birtokos jogveszteségén alapúi, (lásd ezen czikkely
alkalma/ó rés/ében az I-sö főpont alatt a' 2-ik sza-
kas/ocskát b. betű alatt) harmadik neme ezen biz-
tosí tásnak, a' vállalkozóknak kölcsönkép nyújtandó
pénz-segedelmezésben állana. Nem leket állítani, hogy
ezen tekintetűén ÉÍrdély bányászati szorgalmit mín-
don se'gedelfnezés nélkül szűkölködött volna, inerí
számtalan példák vannak, hogy arra alkalmas ese-
tekben níMga a' kincstár nevezetes summákkal ál-
do/ott; mivel ní indaxonáital ezen segedelmezés,
mint csupa jdakffirat szeszélyétől függő, idő '* körül-
állások változatossága szerint váliozandonak, 's an-í
nálfogva nem eléggé biztosírottnak, bizonyosnak pe-
dig annál kevésbé mutalkozhat ik; e/en tekintetből
k i indulva j olly nemű segedeímezés szüksége tűnik
fel, mel ly minél inkább biztosított, minél inkább bi-
zonyos legyen. Biztosított bizonyossága s ege dél m ez est
két úton eszközölhetni; vágy t.i. bizonyos évenkénti
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pénzmennyiségnekj e' czclra a' kontárból való kisza-
kasztása által törvényhozási állapodás következésé*
ben, — vagy pedig társulati búnyásxi pénzalap gyűj-
tése által, a' beváltott 3s eladott erezek tiszta árá-
ból történendő levonások utján, melly megint csupán
's egyedül a' bányabirtokosok önkéntes állapodásán
alapulhat. Mindkettőre találunk példái a3 szászor-
szági bányászat körében. Az országgyűlés eleibe ter-
jesztett 3 évi költség kivetésben — 1833-tól 1836-ig
•— miní évenkénti egyenes köziári segedelmezés — (di-
rccte Gelduntcrstützung des Bergbaues in Sachsen, aus
fiskalischen Kasstin nach dem Staatsbudget auf 1833
— i 836) — 87,347 tallér jcleltetik ki. #) Mind
a1 mellett is, hogy a' bányászati szorgalom, több ed-
digelé felfejtctt, 's ezentúl felfejtendő okokból a' tör-
vényhozó testnek különös figyelmét érdemli, 's Er-
délyben főként több oldalú helybeli hasznainak te-
kintetéből, a' nemzeti-gazdaságnak olly kitűnő-
részét teszi, mclly a' státus scgedclmozésct leg-
mélto'bb igényiéiben tartja, egyátalában a' második-
nak kijelelt társulati segédeim ez és módját az első-
nél sokkal helyesebbnek, sokkal czélirányosbnak tar-
tom; feltéve csakugyan, a' gyűjtendő pénzalap mi-
nél nagyobb barótságosítását, 's okos gazdaság sza-
lyai szerinti kezelését, a' stétusigaKg&tás felügyc-
lése alatt, mellyé k által egyszersmind magának ezen
segcdclmi forrásnak minél nagyobb gyarapodását ?

's a' gyarapodásnak minél nagyobb állandóságát lég-*
Biztosabban eszközölhetni.

M Á S O D I K C K I K K E L Y ,

*) Sachsens Bergbau NationalölonomigeU bcrtachtet v. Wrisaen-
baeli ÍVi-ybiii-ft, gedruckt, uud ín Cumissíun bei Cvaz uiid Crc-
kch. 1853 pag. 118 etc.

V ncmzoü Hzorgalüra fflbb ii'inyíatjiinak »úmclly liciyLoIi sajitsi-

goktüli függóse. — Hazai tormcsxliia elkerülhetetlenEfigc. —A'

termesztő^ ucjj'anazon tormcsitiis nem<!i-e Alkalmazásánál: cl-

Jtt'rüllietoücusúgc. — Elkerüllietcüpnscg Lii'tok használati te-

kintetben.

A-' nemzetek *s országok helybeli sajátságai, aa
ezen sajátságoktól sokfélekép függő lelki hajlamok,
a' azon körülmények Js viszonyok, mellyek közé
Azokat épen ezen hajlamok *s azon sajátságok he-
lyezik, önként kimutatják a' nemstotl-s/orgalom azon
főbb jágo/atjait mellyek azokra nézve leginkább bc-
lyegKÖk. Sxint ezt kell tartani az emberi lélek saját
szellemi működéséről: a' tudományról és szépművé-
szctről. —• Eredetileg maga a' termésscet szabja ki
az utat akár szellemi akár anyagi fejlődésünkre.
Érteni a' természet intő szavát, 's követni az általa
kiszabott utakat, élet-feladás a' törvényhozóra 's
nemzeti-gazdára nézve, jjgrás erotetés nincs a' ter-
mészet ellen. Mi szabta ki például, azt az irányzatot,
m$Uy az angol hatalmat a' kereskedés olly magos
íénypolczára emelte, — mi eszközölte, liogy a5 me-
lyebb tudományok dtííialadúsát főként a' némethüii
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lelkes türekedéseínek köszönhetni, — mi (elte a«:
olosz főidet az összes szép mii v ész öt örökre virító
hónává — mi süármoztalfa azon kényuraságot mely-
lyet a' franc/Jioii nem régiben az egész m i v o l t Eu-
rópán gyakorolni tudott, — mi szülte egykor a' ma-
gyar hatalomnak azon magos állást mellyet nagy kirá-
lyai alatt vön? —, minden bizonnyal semmi egyéb,
mint a j helybeli sajátságok, az ezektől függő lelki
hajlamok , 's azon körülmények szabadon munkáló
erőteljes befolyása, mellyek közé %zan népek Js or-
szágok jnintpgy természetesen helyezve láttatnak,

Ezen sajátsúgok, é.s hajlamok, 's az azoktól fel-
tételes különös körülmények okosc/ák, hogy egy nem-
zet a' kereskedésben, más a' termesztésben ° 's kü-
lönösön egy, az eredeti termesztésben , más a' mü-
szorgalomban, 's azok külön nemei közt, egy egyben,
más másban tünteti ki nemzeti-szorgalma l'obb irány-
üatját, Mihelyt ezen szempontból kiindulva, valamelly
nemzetre nézve a' szorgalom bizonyos nemeinek ter-
mészetes irányzata, elobbkelöségét bélyegzőnek ta-
láljuk, rendszerint ebben magában kell keresnünk
az elkeriilhetellenség bélyegzeíe első alapját, 's csa-
lódni ritkán fogunk. Természetes, egyébiráut, hogy
minél nagyobb maga azon sajátságos előkelőség, an^
nái nagyobb lesz az általa kijelelt elkerülhetetlen-
ség. Varrnak csakugyan e' tekintetben ugyan azon
nép külön osztályai, 's ugyan a/on ország külön vidé-
kei közt elhatározd, különbségek 's mind a/, mi e-
gesz osztályokra 's vidékekre nézve bélyegző, azzá
válik az, äz egész nép-és ország-testre, 's ugyan-
ezt kpl| tartani az elkeriilhetetlensegryi.

Három teintetben jelenti magát valamelly szorga-
lom-osztály elkerülhetetlensége: a' mennyiben tudni-

uk, vagy magoknak a' terményeknek honi termesz-

— tes-

tese, — vagy a' termes/tők épen azon kereset-ne-
mére alkalmazása, - - vagy pedig a' helyhez kötöt-
teknél — mol lyek sorába a' bányús/at tartozik —•
magának a' b i r t o k n a k a/,on n e m ű használata, k ü l ö n
vagy együtt elkerülhetetlenek. Lássuk ezeket igen
röviden, előbb ugyan általánosan fclí'ejtve, 's majd
az erdélyi bányászatra alkalmazva.

I.
Honi termesztés elkerülhetetlensége.

Nem értem itt HZ e lkerülhetctel lenség alatt a'
termények életssíükséyi minősegét, melly egyébiránt
az árbccs állását szabályoKíia, l iánom értem azon
szükségességet, melly az i l lető termények honi ter-
mesztésében mutatkozik, 's mellyet azon péiizkifo-
lyás vagy péiiK-bénemfolyás káros hatásának felszá-
niitása, húz maga után, melly a' kérdésben levő ter-
jnények kűlCöldroli behozatalából vagy küllőidre ^bi-
zonyos mennyiségbeli nemvilcléböl szánjioíinék. Ön-
ként következik ebből, a' termesztés viszonylagos
elkerülhetetlensége, melly magoknak a' termények-
nek kisebb nagyobb életszükségi minősége szerint
változatos. A' pénz-bénemfolyás vagy kifolyás ká-
ros következése, a' szorgalom több más nemeinek
ininöségi 's terjedtség! állapnlja szerint hol nagyobb,
hol kisebb, mértéiben jelentheti iiiagáf, 's néha va-
lóságos nemzeti-gazdasági veszteséggé válik. Ha
A. státus nemzeti-gazdasági állapotja kivitel 's bé-
hozatat összevetése szerint, sulyegyeiiben mutatja
magát, mind az, mi ezen sulyegyení akár kivitel
csökkentése, akár behozatal szökkentése által visz-
szapótlás nélkül megzavarhatja, nyilvános nemzeti-
gazdasági veszteség bélyegét fogja viselni, így f - «•
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tudjuk hogy franczia ország aranyat, ezüstöt, rcssct,
s. t. e' féle ásványi terményeket nagy részint kül-
földről kap, 's azon veszteséget melly ezen cüikke-
lyek behozatala által össxkcreskedésí állapotjában
egyébiránt mutatkoznék, többek köat a' bor-kivitel
mindég magos állása —- évenként mintegy 135 mil-
lió frank értékű —, 's az érintett ércz-nemek-
kel bíbelődő kézmüvészct Európa majd minden tar-
tományaira kiható eröfejlése pótolgaija. Annál fog-
va kétséget nem szenved, hogy akár a' bor-ter-
mes/tés, akár az érczekkel bíbelődő k ez művésze t
érezhptőbb 's icipótlús nélküli csökkenése, magát a'
kivitel 's behozatal közti sulyegyent veszedelmeit
tetné, minthogy peditj illy sulyegyeni megzavarás
valóságos nemzeti-gazdasági veszteséggel jár, é-
pen ezen veszteség elkerülése szükségességéből tű-
nik ki franczia országra nézve a' bor-termesztés
és érczekkel bíbelődő., érczeket feldolgozó —- kéz-
raűvészet elherülheletlensége. Csak két czikket em-r
litek itt állításom támogatására, az o'rákat és ékszere-
ket, niellyckre mintegy iG millió frank értékű ayany
's ezüst dolgoztatik fel évenként, azon óra mennyi-
ség pedig, inolly a' franczia órások im'ívhelyeiből f

évenként kikerül egybe másba 17 millió frankra be<-
csültetik.

Erdély neiníaoü-gazdasága sulysgyen alatti ál-»
lapotjábaq, — midőn jtílíudjuk hogy a' behozatal
igen sokkal fejül haladja a' kivitelt, 's igen gyak-
ran életszükségj czikkelyekben is szomszéd orszá-
gokra támaszkodunk, — olly megbecsülhetetlen for-
rás a' bányászat, melly ha nem lenne, legveszedelme-
sebb (nemzeti-gazdasági crisisektől lehetne tartani-
UíéJyebbre ereszkedni, midőn a' dolog, fájdalom! ügy
is elég iiyilvúuoSj nem szükség,'s ha még szón crczr

--185 —

mennyiség is, mellyct jelenleg az orszí'ig maga termeszt
és részint fel is dolgoz, külföldről lenne behozandó,
mii takarná nemzeti szorgalmunk olly sok tekintetben
kitűnő hiányait j 's mi pótolná az azon crcz-neme-
kért kiadandó pénz-mennyiséget? — Nem azt kell
ilt, 's több illy kérdések fejtegetésénél tekintenünk
punt fog valaha lenni, vagy leiietni ? lianem csak
azt, mint van és lehet most ? Részemről hinni sze-
retenij kormányunk atyai gondoskodása, 's tulajdon
Iioíwsájárulásijnk idővel csak fog valamit e' bajun-
kon .segítni, de jövő 's f í irténhetŐ reménye ott, hol
jelenről 's történendöről van SKÓ, pótlást nem szeress-
hot, anntil fogva az előadott tekintetből mintegy ön-
ként következik, Erdélyben az ásványok főként, az
ércxek -honi termesztésének elkerülhetetlensége, melly
bár minél csekélyebb mértékben mutatná magát !
pnaden liazaíí lelkes óhajtása, Ezen elkerülhetetlen-
ség legnagyobb súlyát az adja meg, hogy a' ne-
mes erezek pénzanyagi hasznalatát tekintve, azok
niár ön magokban Erdélynek elkerülhetetlenek.
Mert igen természetes, hogy valamint olly nemze-
tek, mellyek szorgalmi kifejlődése nemzeti-gazdasá-
gi tekintetben gazdaságos, pénz-hiányt — ha bár
az anyagot nem magok termesztik is — soha sem
szenvednek; s/intugy az ellenkező körülmények
köüí levő nemssclekre iiézve , a' pénz-anyag ter-
mesztés minél nagyobi) emelkedése már csak a' pénz-
hiány elkerülése tekintetéből is élet-kérdési kivánat.
Alább látni fogjuk, hogy Erdélyben a' bányászati
kereset elkerülhetetlensége egyébiránt is ügy te-
kintendő, mint az ország sajátságos helybeli kö-
rülményeinek múlhatatlan szüleménye.



ir.
A* terjncsKtők ugyanazon kereset-nemére alkalma*

<£«*• ának ciltcrü (/icíeílen se ff e.

Ha egyszer egész vidékek nagy részint egy 's
ugyanazon termesztés nemével foglalkoznak, melly-
re azok akar tennészeli hajlandóság, akár jiply fa
vidék sajátságai 's más politícai vagy kereskedési
JíöfiiJlmények által vezettettpkj már ebben magában
felt^láljatd az elkerülhetetlenség bélyege; mclly leg-
inkább akkor tünteti ki magát, ha egyszersmind az
ícnnforog, hogy ugyanazon- termesztőknek tömf?^
gestől más termesztés nepjére alftgtyriazíísa ki nem
vi l ie lőnek m u t a t k o z i k ; mi megint a' nemzet sxorgal-
irii f i l l i i p o t j u l o l 's a' termesztés és termesztők jminő-
ségétől sokfeleként feltételes. De egyébiránt is,
mit az ember életkora culrainatiojáig meg szokott,
azt változtatni igen bajoson fogja, haneha lelki ere-
je 's munkásságának niagossága lehetőleg ki fe j tve
mutatkozik; a' mi csakugyan közönségesen csak ki-
vételként jelentheti magát, az úgynevezett alsó osx-
íálynál pedig, nielly mindég 's m i n d e n ü t t a' nagyqbh
részt teszi, igen igen ritkán tíiiiikfel. Leghatalinash
a1 jnegssaokottság ereje mindennapi föglalatosá$ga-
inkban, 's olly dolgokban, mellyek személyünkéi , Iiá-
y\ körűnket legközelebbről, mond hatnám testileg ér-
deklik, 's többire épen ezek sorába taríQznak a'
kereset 's élet-mo'd nemei, Megszokoltság lelánczol-
ja a' szabadakaratot, és esi örökös akadálya a' vál-
fozásoknak, 's Bizonyos ragas/kodást nemz a' régi-
IIPK, uielly az emberek nagy tömegében saját testi
hanyagságunkkal együtt jár. E/, az oka, hogy általá-
nos vallási 's p o l i í i c a i váltó/ások is csak szembe-
szökő ok-támadások 's ezek áital feltűnő megrázko-

közt létesülhetnék.
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A' m i n t \Vcissenbach (Sachsens Bergbau natio-
nal oeconomisch betrachtet. Freyberg. 1833) a' szász«
l i o n i biif iyasüat entopia i bélyegéről épen az itt fenn-
forgó elkerülhetetlenség tekintetéből igen jelesen fel-
l'ejtclt, m i n d az méltó joggal a lka lmazható, az erdé-
lyi bányászatra. Nem lesz gondolom czél iráytalan on-
nan a' szükségeseket itt felhozni, mielőtt azonban eü
megtörténné k,ss!ámitsuk fel a/on nép mennyiséget, melly
Erdélyben jelenleg a'bányászat által tartja fenn piagát.

Esten czélra alapul vevén az 1835-diki össze-
írást 1i3G-ra, a' póllan^lípipóUáfa 's megkülön-
böztetése után az ideíuggesztett kimutatást nyer-
jük, u. m:

i.~) Tisztek, altisztek, szolgák, körül
belől

2.) líányásíígaüdák , bányászok ,
munkások körül belől. ,

3,} Aranyászok.
4.) Kollárok, vasművesek ...
5.) S/énégeiök
6.) Szállítók fuvarosok.

7.) Egész bányás/ali személyzet«.«
mellynck egyik felét alkalmasint cgycn-
löleg megos/.lva a' zahithnai és abrud-
bányai, másik felét pedig a' több bányász-
hatósági kerületek mindegyütt tes/ák.

8.) Nők, gyermekek, cselédek, 's t.
e1 félók körül belől liáromannyik. .,

9.) Nép-mennyiség közvetetlenül bá-
nyászatból élő

s/ in i .

269.

7,838.
638.
610.
700.

1,800.

11,355.

33,76«.

45,020.



Hogy ezen egész: nép-mennyiség csupán
7s egyedül a' bányászat, 's |ahoz; tartó--
EÓ keresetek által tartaná fenn magát, álr
lítni nem lehet; de igen axt bizonyosság-
gal, hogy fenntartására a' bányászatot
alioz tartozó kereseteket nélkülözhetet-
len élet-mo'd gyanánt használja.

10.) Ide járul a?ou kereskedők,
piezci-gazdák, késíművesekj 's t. e, f. szá ,
ma, kik niagokbana1 bányász helységekben
a' kijelelt nép^mennyiséget az élet 's kénye-
lem különféle czikkelyeível nagy rész-»
l>en ellátják, 's kik tehát e' fogyasztásban
kereseteik fenntartása nélkülözhetetlen forr
rását találják, 's annál fogva magok fenn-
tartását is főkéní, mondhatni egyedül a
Bányászatnak köszönik. Ezeknek száma —
tekintetbe véve azt, hogy a' köznép,
roelly a' bányászati személyzet legnagyobb
részét teszi, az élet 's kényelem szüksé-r
geihen valamint egyfelől szorultabb éldel-
lethez szokott, ügy más felől sok tekintet-
ben maga magén segítni képes, tekintvén
ellenben azt i§, hogy hazánk bányász-
helységeiben a' kereskedési 's kéznmyi
kereset inkább többek közt megosztva,
mint kevés számnak kezei közé szorítva
mutatkozik — legalsóbb számítással tenni
fogja egy Ims/ad részét az összes bár
nyaszati néptömegnek, és igy felveendő
ezen cziui alatt

szám.
45,020. 11.) Nők? gyermekek, segédek, cse-

lédség itt már négyannyira számítva.
t ía t u d n i i l l i k felvess/ük Äalathna,

Abrudbánya 's Verespatak összes népes-
ségét 11,723 lélekkel,
's ebből az aison hely-
ségekben levő bányá-
süi nép összesedét], 8,832 „
melly tehát a' bányá-
szat után élő országos
nép mennyiségnek mint-
egy ötöd részét teszi,
kivonjuk, maradni fog,

Személy
szánt.

47,271 J"

9,-004í

g?89í lélek.

AÜ ezeknek megfelelő ötödrész, niint
bányászatot nem űző, de magát múlha-
tatlanul a' bányászati nép fogyasztása ál-j
tál fenntartó személyzet, teszén 578-at,
's mivel es5ea szám azon három helyse-'
gek Bssáes bányászati néptömegének
mintegy tizen ötödrész ét teszi, már csak
ebből is szembetűnő, hogy midőn a' nem-
l)ányásKÍ szorgalomoól élő bányássvidéki
kereskedők j mezei gazdák 's kézműve-
sek országos .személyzete — (3,35í}—}

a' csak ugyan országos báíiyászi naptö-
meg —-(|45,OSÍO)— huszadáva! számít-
tatott fel, ezen számítás magosnak épen
nem vehető.

12.) Továbbá tekintetbe veendő ^
liogy a' körülvidéki helységekben űzető

56,3757
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S/emélv
ésiiím.*

3,000.

íré Jeti 's iimsJíorgalini termesztés élénk-
sciTß is nagy részint a' bányászati m'p-
mcnriyiség 's egyéb népesség fogyas/tá-
tá.sa által tartaíik fenn, 's minden bi/ouy-
nyal felvehető hogy a7 termesztők összes*
s/ámának azon része , melly a7 bányássz
helység! fogyásul ást nem nélkülözhet-
né, egy harmadát a' bányász helységek-
beni termes/tők számán a k (lásd a' 10-ik
pontot) alkalmasint feléri, következőleg
ide számítandó e1 c/,im alatt ...

13,_) Ax ezek után élő lelkek szá-
ma, mint feimebb négyfizerezve

14.) Végezetre nem fognánk hibáz-
ni, ha azon niüszorgalmi termeszlök, cgy-
résisét, kik egész országban érez termé-
nyeket dolgoznak fel $ kik tehát készít-
ményeik 's áruik anyagját az ásvány
szag ezen részéből veszik, ide s/ámi't-
nok; de az i l ly ríemü termesztők száma,
's a' földolgozandó ercsi-anyag azon
mennyiségi része? molly köavcteileriül bá-
nyaiakból kerül, tudva nem lévén, az azon
számból ide esendő os/talékot
leg sem lehet megállűni. Mrícs fehát egyéb
hátra^ mint e' részben csak a' megemlí-
tésnél maradni.

15.) Mind ezek után lesz a' köz-
vetetlenül 's követőleg bányászat után elő „
országos népmennyiség száma összesen, 60,025.

Lévén pedig Érdéig népessége legújabb s/,á-
nutás ssserint kereks/aramal l,800,OíK) ha ezen

számban a* bányászatból 's bányászat után élő or-
S'/Ágos nép mennyiség számával kereken 60,000-rcl
b e l é o s z l u n k , látni fog juk, liogy Erdély jelenlegi
népességének mitnegy 30-ad része a' biírmyá-
szjitbau elkerülhetet len kereset forrását találja. *)

A' bányászati sxorgaloin bányás/-vidékeink
nagy rés/xébeni elkerüllietellcnségét már maga a 'hely
minősége is élőnkbe tünteti. Ki a' zalatlinai, ahrud-
bányai, topánfalvi^ olfenbányai, nagy-ági, körösbá-
nyai, kerületeket, mcllyek a' bányászaiból élő orszá-
gos nép-me&nyiség legnagyobb, mintegy 3/4-c»l ré-
szét tcsüifc, csak futólag vizsgálja, látni fogja : hogy
itt, a' mezei gazdaság, melly egyébiránt a' szYunosb,
nagyobb résznek ország s/crte csak nem egyedüli
életforrása, minden tekintetben igen alárendelt sze-
repet játszik. Többire kopasz szikla-vidékek, erdők-
kel 's bokrokkal benőtt hegy-oldalak, szabalyosat-
lan, viz-folyásatlan, kévésé használható, keskeny tér-
ségek minden felöl magas hegysorok árnyékában, 's
az ezekből ö n k é n t követhczö éghajlati montohaság,
— melly a' növény-élet fejlődését az ország több ré-
szeihcz képest szembetünőleg késlelteti, a j s/űlo-tő-
kérc néxve pedig a' íKonlszéd he^y-aljával legélén-
kebb ellentételben áll, — olly képet tüntet r iük élőnk-
be, melly az előadott állítást természetesen igazolja;
's mellybcn az irtt bányászati kerületek h e l y b e l i sa-
játságát önként feltaláljuk. Hogy tehát ezen kerüle-
tekben a' mezei gazdaság ellentételben a' bányászat-
tal;, csak a' kisebb részt képes elfoglalni 's habár
mellékes kereset gyanánt is eltartani kérdést nem

*) SzúsíJiotilj.in , 37, t'í>rs7i orsóiig népességinek 25-h'id >•<&/«
a lküImas inL a' biinyászntból cl. (Lásü \Vtisacnbacliuiil »'
U7-dik inpon.)



szenvedhet; Meglepő azonban, íiogy a^. bányásyj
sxorgalom mostani elkerülhetetlensége, néíííeíjy olly
helységekben is fe l tűnik, mellyek egyébiránt mezei
gazdaságra néíire kcdve'zőbb sajátságokkal di-
csekedhetnek- Hlyen például a' már szőlőtermő
Olúhpián, mint az, a' tüstént következő számlás-
ból, melíyet helybeli királyi anyagváltó Mezei Ist-
ván barátságából birok, ki fog tetszeni i

Elvethető tudniillik Öláhpián ha-
tárán ..í. gabona

Ebből az ugarra 'a idegen birtokra
Eső részt .„.,..;., „v , ....

kivonva, marad évenként elvetheíő .....
Rendszerinti termés közép számí-

tással minden köböl után ,
és igy évenként összesen gabonatermés

Ebből kivonandó; vetésre 718 köb.
dézmára 107

mind össze

Marad az egész népesség eltartására
nem több 's nem kevesebb, mint

1833-ban tett a7 Mznépek száma
egy háznépre évenként -..,•..,....•,..
köbölt számítva, lesa a' szükséges élel-
mi mennyiség egy évre
mellyből kivonva a'fennebbi szabad termést
pótlandó marad évenként 8,434. „

l,llSkÖb.

494 -̂ -_

1,077 n

935

477 ét.,'
ÍÖ

152
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Ezen mennyiség pótláséban 's több inas élei*
szükségi czikkelyek megszerzésébenj a' csekély ki-
terjedésű bortermés, határ sfcük-völta miatt megszo-
rított marha tenyésztés, erdőséét! használat j 's t. e'
félék csekély jövedelmezése mellett, nagy részt az
aranymosási szorgalom tölt ki; meily telrát Oláhpián-
ra nézve, azon kívül is, hogy a' bányászati személy-
zet a' háznépek összes számának középszámítással
csaknem felét teszi, — elkerülhetetlenség bélyegét
viseli: minek oka, a! bányászi szorgalom évszáza-
dos folytonossága — 'g némelly időkben feltün'ö gaz-
dag jövedelraezése által lassanként megszaporodott
népességnek, a' fiatár kiterjedéséhezi aránytalansá-
gában keresendő 's a3 t.

Mi már a' bányászat után élő néptömeg más ke-
reset nemére alkalmaztatását tlleti, legelőször i te-
kintetbe veszi Weissenbach: hogy a' kereseti-szor-
galom bár milly neuie is rendszerint csak annyira
terjedhet, mennyire ezen terjedést a' vállalati tőke,
's az emberi munka árbecsítését előmozdító alkalom
kedvezése kiszabja , 's hogy mindenkor ezen alka-
lom szerint nő a' népesedés is. Annálfogva szerin-
te, már ön magában is bajoson lehet remélni , hogy
folyamatban tevő kereseti ágozatokban jelenleg any-
nyi kereseti alkalom maradna használatlanul, melly-
be olly nevezetes néptömeg tüstént beférhetne. Álta-
lánoson tudva lévén az is, miszerint egy bizonyos
vidékben ugyanazon szorgalom mekkorasága, már
meglevő természeti ; politicai, kereskedési, 's több
másféle körülményekben határait önként feltalálja.
Lássuk miként vitetik keresztül a' felvéít tárgy egyes

f *,

részletein.
»Ügy látszik—úgymond — liogy az érczhegyi

ésj mostani állapotjánál csakugyan nagyob))-
'13



rá terjedhető, 's a' föld jövedelme felszökkenésével
bizonyos emberi munkásságot órbecsílni méo- képes
ícnne. De ezen árbecs/tés mindig csekélyebbnek forr-
na mutatkozni, m i n t a' bányászatnál 's több más ke-
reset nemeinél. Mert mosÉ is, midőn a' földmüvelés
alkalmasint kiválogatott 's leginkább jövedelmezhető
pontokat használ, 's jobb jövedelme igen. nagy ré-
szét a' bányászathoz tartózd néptömeg fogyasztásá-
tól kapja ; — némelly nagyobb és igen értelmes gaz-
daságii jószágokat kivéve — a' föld termés csekély-
sége, éghajlat mostoha- 's válto/atos-rolta, művelés
bajossiiga, 's az adózási teher aránytlialado nagysá-
ga miatt egészben olly roszul árbccs/ti magát a'
mezei-gazda személyes és tulajdonképeni munkás-
sága, hogy némelly csak kevéssel nyer többet kere-
setébe vert tőkéje kamatjánál, 's munkáját nagy ré-
szint ingyenbe veszti. Sokan közülök okosabban ten-
nék, ha birtokukat elidegenítve 's a'nyerendő f ő k é t ka-
matra adva, személyes munkásságukat mások által
mint bérmunkások fizettetnék meg. Legtöbbeket csak
bírtok! függetlenség 's kereseti folytonosság ingere,
vagy atyai örökséghez! ragaszkodás határost oda, hogy
mostohán fizető saját gazdaságukat folytassák inkább,
minisem fennebbi úton szerezzenek jobb életmódot.
A' szántás-vetés kivált a3 l i i lajdonképcni fclhegy vi-
dékén , ön magára , még a' vele foglalkozókat sem
tartja el mindig^ mert a' mezei gazdasággal foglal-
kozó személyzet legnagyobbára még fuvarozást, ké-
zimunkát, kézművi 's több más iparagokat kenteién
űzni, hogy élte szükségeit illy mellékes keresetek
által pótolja; vagy pedig megfordítva ; az ezen ipar-
ágokkal foglalkozok kenteiének mellékes kereset gya-
nánt mezei gazdaságot is folytatni. Következőleg még
csekélyebb lenne a1 mezei gazdaság jövedehnezése

akkor, lia megszaporodván a' mezei-gazdák száma,
most művelésben levő földeken kívül, azok is mely-
lyek még parlagban hevernek., vagy ezután felfogan-
dó erdő-irtások is munkába vétetnének , 's a' meg-
szaporodott földművelői személyzet egyedüli kereset
forrásává tétetnének. Ide járul még, hogy az ércz-
hegyi mezei ga/daság termesztményeinek nagy ré-
sze , olly nagy számú fogyasztóknak, mennyit most
a' bányászat ad, elvesztésével f 's ugyanazonnemü ter-
mesztők sorába általléptévcl, múlhatatlan árbecsi vesz-
teséget szenvedne."

„De tegyük fel — folytatja — hogy a/on, más
keresetre alkalmazandó néptömeg, m'elly most a' bá-
nyászattal foglalkozik, a' mezei gazdaság körében
olly megszorítások közt is (eltalálná maga táplálat-
ját, — kifogná annak a' mezei gazdaság folytatására
megkivántató földeket általengedni?— Kész pénzen
meg nem szerelhetné, mert sem tőkéje, sem hitele.
Hogy bizonyos szolgálati lekötelezés mellett jusson
azokhoz, 's igy birtokíjog nélkül szűkölködő jobbá-
gyok viszonyaiba lépjen, most , midőn ellenkezőleg
minden jobbágyi szolgálat eltörlését kívánja az em-
beriség 's korszellem, épen helytelen leane. Haszon-
bérlésre elegendő pénzvagyona szintúgy nem Jenné,
's ha lenne is, haszonbér fizetés mellett még kevés-
bé tarthatná fenn magát. Csak két út maradna hát
fenn : státus jószágok eldarablása által szakasxtaní
ki a' megkívántaid földeket, vagy pedig az egész
személyzetet mezei-gazdák szolgalatjába léptetni. Mi
az elsőt i l leti, szüLscg lenne egyssíírsinind arra is,
hogy ama néptömeg minden a' gaswla'ság folytatásá-
ra inegliivántalo alapszerekkel, marhával, eszközök-
kel, maggal, 's több e' félékkel mögajándékoztasséfc,
melly által a' státus-vagyonnak '.annyi része áltloz-

*
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tatnék fefy mennyit a' bányászat, habár legnagyobb
mértékben segítíetik is, bajoson vehetne valaha igény-
letbe ; de továbbá a' bányászattal foglalkozó naptö-
meg mezei gazdaság általi fenntartására alkalmasint
luegkivántatnék mindazon földterűlet mellyen most az
az érczhegyi 's voigtlandi status erdők feküsznek.
A\ másodikra néí5ve; lehetséges ugyan, hogy ha iIly
segédkezek nagy mennyiségben 's jutalmason ajánl-
koznának, némelly nagyban tízető gazdasági vállala-
tok érezhető erö^bedést nyernének; midőn egyes
esetekben még azon panaszt is halljak, hogy a' bá-
nyászi és gyári szorgalom a' mezei gazdaságra meg-
kivántaío bénminkási conciirrentiát jelenleg csökkent-
ve tartja. De nem kell feledni a/t, hogy az utóbbi
esetek olly rilkák 's talán csak némelly nagyobb ter-
jedelmű birtokokra szoríthatók,, hogy a' bányászatból
élő személyzet század része is több, mint a j mit ama
bérmunkási-szükscg igényiéibe vehetne, 's nem is
mutat a/on panasz; egyebet, annál, hogy azon bér-
munkások, kiket a' mezei gazdaság megkívánna, a'
bányászati keresettel egybekötött polgári önállásban
's kereseti állandóságban még most olly k i tűnő in-
gereket találnak J mellyek tekintetéből inkább ezt,
mint azt választják, 's következőleg ön meggyőződé-
sük szerint, már magokra az egyes kéümimkásokra
nézve is, káros lenne a' bányászattól mezei gazda-
sághoz álíallépni, honnan természetesen foly: hogy
számosabbaknak sokkal inkább káros lenne, olly ke-
resetet választani, mellyben «a egyszer a' munkások
keresettsége megszűnt — a' tai a' mezei gazdaságnál
azon esetben minden bizonnyal hirtelen bekövetkez-
nék— a' aiár f.elszökkent concurrentia által még a1

mostani bér is érezhetöleg aiább szállana.
„Az erdőszeti gazdaság teljességgel »em lenne
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képes még többeknek munkát 's keresetet adni, mert
a' szükséges erdőszeti munkák öszvesége jelenleg is
.alkalmasint lehető legniagasbb fokon áll? egyenes
arányban a« erdők kiterjedésével 's megfordítottban.
jtü erdö-míívelés' tökéletességével. AK első inkább
fogy mint nö; az utóbbi tudni i l l ik a' művelés töké-
letessége n a p o n k é n t fejlődik. Következőleg inkább
í'elvehelő, hogy idővel a' mostaninál kisebb személy-
ixet fogja abban élelme forrását-találni. De egyáta-
lábau aa erdöszeti, gazdaság. ÄK erdők kiterjedésé-
hez képest csak igen kevés személyzetet foglal el
's aimalfogva kevésbé kiterjedt kere&etmódnak lát-
szik, mint a' bányász! sssorgalom , 's azoknak is ki-
ket jelenleg igeuylütbe vesx, igen nagy része inkább
a' bányászati, mini az erdőszeti szorgalomhoz tartó-
Kik, merÉ ás? erdős/cti termények nagy részét a' bá-
nyászati 's kohászati gazdaság fogyasztja/'

,?A' tulajdoképen. ügy nevezett kézművi kereset,
melly egyébiráut egyes süemélyekre nézve jövedel-
jnezőbb a' bányászatnál, süiutol ly kévésé foglalhat*
na el a' bányászati szorgalomtól elesendő munkások
tüjnegét. Mect egyt'elő!, annak üzése is bizonyos pénap-
alapot vagy vállalati tokét kívánna, másfelől tudva
yan, hogy a* kézmüvi kereset fennállása annak a'
fogyasztókhoz! aránylata által korlátaltatik, 's eről-
tetett terjedést annál kevésbé szenved meg, mivel
sok ágaiban más ugy is kelletinél többek által űzetik."

JEaekután általmegy a' gyári szorgalom vizsga-
latjára, mennyiben azf a' bányászattól elesendő uép-
tömeget elíoglalrii képes lehetne?—.'s ezen kérdést
js többire tag^dólag fejti pícg; még pedig — azon
kívül, hogy több iily nemű vágjatok alapítása sok-
kal nagyobb tőkéket kívánna, mintsem azokat a' bá-
nyásüi uéposs^tálytói rcmylui l.e-Jiptpe, — Pgy felöl, &'
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már most is szerfelett növekedő bérmunkás! concur-
rentia még nagyobb növekedése által okozandó ke-
reset-szorultság— másfelől a' szászhonigyári szor-
galom mostani terjedelmének •— kelendőség szem-
pontjából kiindulva—'igen sokkal nagyobbra bajoson
li.övekedlietése — tekintetéből.

Mellyefcből azon következést húzza, liogy aj

szászhoni bányászattól elesendő néptömeg más ke-
reset nemére alkalmazása, az elébbi körülmények
Jiözt alkalmasint kivihetet lennek, 's ugyanazért a'
bányászati szorgalom a' most azzal foglalatoskoddk-
ra jiéííve nélkülözhetetlennek jelenti magát.

Ha már e' vizsgálatok uián tekintetbe vesszük:
J-ör) hogy a' mezei gazdaság Erdélyben a'székely-
éa szászföldön igen sokkal nagyobb kiterjedést ba-
joson várhat, a' magyar-földön pedig, kivévén a'
szabad városokat — de a' mellyek határai a' növe-
kedő népességhez mérve ügy is naponként szorul-
íabbaká válnak — lehető nagyobb kifejtésében, egy
részről, a' birtok! jogoknak a' kiváltságos rész ke-
aei közé szorítottsága, más részről, az eredeti ter-
mesztésben hazánkat felülhaladó szomszéd tartomá-
nyok miatt ügy is bajoson emelkedhető külltereske-
dési kelendőség csekélysége által hathatósan aka-
dályoülatik, 's ezeken kívül a' bányász-helységek
nagy részében magánálld szorgalmi ágat nem ké-
pezhet ; — 8-or) hogy nálunk az erdőszeti gazda-
ságnak a' bányászattál összefüggésben nem levő na-
gyobb része, uémelly nagyobb terjedelmű tiszta bir-
tokokat kivéve, macrokou a' birtokosokon '"s azokon/ Ö

kívül j kik szolgálati viszonyoknál fogva hozzájok
Jkötvék, számosb néptömeget el nem foglalhatna; —
3-or) hogy a' kéaművi szorgalom Erdélyben^ nielly
«gy is többire csak belfogyasztásra szokott
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lenni, valamint egy felöl a'magyar- és némethoni kéz-
müvekkel összehasonlítva kűlkereskedési kelendősé-
get igényletbe nem vehet, ügy más felől az .ország
jelenlegi szükségéhez képest még most csak kevés
részben szökkenhetne magosbra, olly nevezetes szám-
nak pedig, melly jelenleg mint fennebb láttuk az or-
szág mostani népességének mintegy 30-ad részét
teszi, élelmi forrást soha sem fog nyújthatni, — 4-er)
hogy az ország gyári szorgalma, úgyszólván, még csak
kezdetileg sincs eléggé megindulva; mindezekből
csalhatatlan következéssel láttatik folyni : liogy azon
népmennyiség melly jelenleg hazánkban közvetetle-
nül és közvetöleg bányászaiból 's bányászat után él,
más szorgalmi ágakra elegendő kereseti sikerrel al-
kalmazható nem lehetne. És így kétséget nem szen-
ved ho<ry hazánk bányászati szorgalma a' termesz-
tők ugyanazon kereset nemére alkalmazásának szük-
ségessége tekintetéből is elkerülhetetlennek tűnik fel.

III.
Elkerülhetetlenség birlokhaszndlati tekintetben.

•
Egyes birtokok, mint egész vidékiek kitűnő sa-

játságai, föld 's éghajlat minősége, 's t. e' félék szab-
ják ki a' birtok lehető legnagyobb haszonvétele főbb
irányzatját, főként eredeti termesztési tekintetben. Le-
het ugyan segítni 's pótolni a' természetet emberi
erővel, de az iíly segéd- 's pótlási-rendszer egész:
szorgalom-osztályoknál az eredeti termesztés köré-
ben igen ritkán, legsürgetőbb szükség előállásakor
szokott általános alkalmazást nyerni; 's ugyanazért
a' birtok természeti sajátságaival megegyező hasz-
nálata Jegczélirányosb, leghaszonhajtóbb 's legközön-
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alkalmazású. Vannak esetek, mellyekben aafr,
jnit a' természet önként n.eni ad, semmi emberi ha-
talom k j nem pótolhatja eléggé, ?s illycnkor az, mire
A' tprinesept maga utat nyit, a? birtok használat el-
kerülbetptlcn tárgyévá válik. Épen ezt az esetet ta-
láljuk fel bányászhelységeink kgnagvQbb részében.
Alkalmasint felvehető, hogy azon földterület, hol jer

lenleg például a' zalathnai 's abrudbányai kerületek-
ben népes helységek virágoznak, a' hajdonkorban
rengeteg erdőség volt. #} Virágzó bányák körében
naponként látjuk bányász-telepek alapiílását, mcly-
lyefc lassanként, hacsak a' bányászati tcnnes/t^ folyr

íonossúga meg néni szakad,. nagyobb meg nagyobb
népesedést r jyercndej ipk; midőn ellenben a' megszűr
nő bányászati áldás, idővel egész helységeket teenel
néptelenpJíké". Mindenbizonnyal nem a' mezei gaz-
daság 's nem a' kézmüvi szorgalom volt az, utelly
az ércsses hegyek vadonjait meguépesítettc, mert azok-
nak is csak a' k i n y í l t bányászat ad halott léteit 's ter-
jedtséget. Hogy ez így 's nein másként lehetett, már
csa|í onnan is láthatni, mi t ' az előbbi szakaszocská-
ban bányász-helységeink nagyobb rés/ének a' me-
zei gazdaságra né/vc konint sem "kedvező sajátsá-
gairól említetten]. JSzt mutatja azon körülmény is,
hogy a' bányíísK-helyscgek népessége nagyobb ré-
szint a' bányászatban találja élte fenntartása közve-
tetten 's köíivetőleges forrásét, Miaőn fehát azon a'
inejiei gazdaságra nézve nem kedvező helybéli sa-
játságok 's tulajdonképen az ezekből folyó hiányok
a' mezei gazdaság önálliísuvá tételére emberi háta-

10-dik
.) Szaazhonban. a' li'myúsz-vidcti ntípcsst?!; 37 égést

lussy részét teszi , 'a azon egész fr i l i l l .or f i ic t íné« a'
•zauuJlun ci-aöklel borított neptpl^n pnszfcisif; r n l f . (Mci-k<-l
und Jíiigelhardf Ki-dhcBpi-ui-buii!; von Kurg^-Jiscn Vul. í,- p. 9'J,}

L

általánoson ki nem pótolhatok, nem lehet el
nem ismerni, a' bányászatnak, , mint a' mellyre kír
sebb nagyobb részben gazdag ércahegyeink ebbéli
minősege, teliét maga a' termésűét nyit út»t, nyjlvár
nos birtokhíisználaii elkerülbeletlenségét.

Ásít akarom ezekkel mondani: hogy miután orr
szágs^eHe a' s/ámosb néptömeg pleílüi-rását csak-
«gyan a' mezei gassdaság adja, érczhegyi vídékeifik
nagy része pedig azon ncpmennyiségnck, mellyel je-
lenleg dicsekszik, keresetet 's élelmet a' mezei gaz-
daság által bányászat nélkül nem adhatna, ennek
megs/iintével magának RT, ércsjjicgyi népességnek is
Csökkenni , 's mivel hányás/ helyseink n ü y y ré-
szének m cgn éj) és ed esc csakugyan a' bányásKíit ki-
nyiltának volf kösxőnliető, idővel épen a//on arány-
laib'an alább s/állaui kellene, inellyben a' bányászati
szorgalom előlialadásával időnként növekedett; mi-
nek következese,-népes'helységek elpusztulása, te'ea
által az ors/ág anyagi erejének meggyengülése le-
endenej és Így az ors/ág érc/begyi vidékphiek le-
hetőleg nagyobb bjrtokhasznúlata mind magános mind
ppdig köx nemzeti-gazdasági tekintetben nagy ré-
sziül, m o n d h a t n á m egyedül, a' bányászaton alapúi,
mint M' me'Hy nélkül annak mind két tekintetű ha-
süonliajtása alkalmasint elenyészendőnek nézhető;
ezekből pedig a' bányászat birtokhasználaíi elkerül-
hetetleftsége pnként következik.

Vegyük például Zalatliiiát 's Bucsuinot, mint a1

zalathnai kerület legncpesb bányás/.-helységcit, mely-
lyelíben a/, összevitt bányászati személyzet 1300-at
meghalad 's igy a' kÖKvetetlcn bányászatból élők
száma személy szerint 4000-en fölül jár. Összeha-
sonlítván e' kellőben a' bányás/i 's nem bányásxi
népség számát a' gabona leniicsztéssclj ügy találjuk.
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hogy az évenkénti termesztés alig tarthatja fenn a»
évben egy évnegyedig a« égés» népességet , mclly
tehát ebbéli szükségét áss élet 's kényelem több más
czikkelyeivcl csupán 's egyedül a' bányászatból 's a7

közvetetlenül bányászat után élők fogyasztása által
lábra kapott kézmüvészetből 's belkereskedési szor-
galomból tartja kisaerezve; mifól nyilvános hogy e'
két helységekben a' iányászat megszűntével a' mos-
tani népességnek csak egy negyed része lenne ké-
pes éltét a' mezei gazdaság 's csekély késíművészet
által fenntartani , 's e' rész is lassanként virágzóbb
bányász kerületekben települne, és így a' bányászat
megszűnte a' birtokhasünálat teljes megcsökkenését
húzná e' helységekben maga után.

Nem kell gondolni, hogy a' birtok bányászati
használata kirekeszlőleg csak az ércztermesztés erő-
fejlését foglalná magában, mertezen kívül egy felől
a' bányászathoz tartozó faézás tűzre, épületre, ol-
vasztásra, feldolgozási helyek, legelők 's t. c. f. más
felől a' földes úri korcsma-jog 's löbb más regálék
hasKonhajtása is, mint a' niellyek jövedelmezését a'
bányászati nép mozdítja elő j épen azon használat
calhegoriajába tartoznak.

Az, hogy a' bányászkodás joga a' földbirtoka
jogtól meg van különböztetve, nem testen itt semmi
különbsétretj mert magában véve a' dolgot neniKeíi-
gazdasági tekintetben mindegy, akár Péter akár Pál
használja a' birtokot.

* Meglevén e' rövid szakaszocskákban mutatva,
hogy az erdélyi bányászat körül mind azon tekintetek
előfordulnak, mellyekben valauaelly szorgalom-osztály
elkerülhetetlen, ezekáltalha/ánk bányászati szorgalma
elkerülhetetlenség!'bélyege csalhatatlanul k i tűnik .
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H A R M A D I K C Z I K K E L Y .

Másnemű termények

kölcsönössége. — Árbecsítds a' bányászat iltal , mezei

gazdaság, műszoi-galom éa kereskedés köfdbeni

Kiüönnemű termesztő osztályok akár bel-, akár
líülkereskedési tekintetben, csak kölcsönös kelendő-
ség által állhatnak fenn, 's ez asc, mi egyébiránt ha-
sonló körülmények közt , a' termények kisebb na-
gyobb árbecsét is meghatározza, így folynak be a'
termesztés különnemei egyik a1 másik előmozdításá-
ba terményeik kölcsönös árbeesítése által.

Az erdélyi bányászat kiterjedése, 's a' bányá-
szati személyzet ugyanazon kereset nemére alkalma-
zásának elkeriilheletlensége, melly egyébiránt a' kö-
zelebbi czikkelyben birtok használat i tekintetből is
felfejtetelt, már önmagában is eléggé bizonyítja, milly
elhatározd befolyása legyen bányászatunknak , más
nemű szorgalom osztályok terményei árbecsííésébe,
nem tartom mindazonáltal feleslegesnek a' jelen tár-
gyat közelebbről is vizsgálat alá venni. Lássuk ez
árbecsítést.

J. A' m e z e i g a z d a s á g r a n é z v e : Hogy a'
bányász-vidékek nagy része csak a' bányászat fel-
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találása 's huzamos virágzása álfái népesedhetett
a' poá.sodik cüikkelybcri már említettem, fs annálfog-
va, mil iőn e' szerint mayának a' Jmnyás^vidéki nie-
KCÍ gazdaságnak megnyitásai is csupán 's egyedül
a1 bányászat által élőhozott megncpescdésnek Jeliét
köszÖJiai, annál méltáubaa felveendq, hogy £! b4-
nyászvidéki gazda mezei terményeinek árbecsítését
is a' bányásüi nép tártja fenn, 's mivel e^ßfi árbe-
csítés a' mezei gazdaság minden ágaira állal szivá-
rog, az összes bányászvidéki mezei gazdaság foly-
tonossága is csak a' bányászatnak tulajdj jní tnato. így
p. o. — egyebeket elmellőzve —: a' bányászvidéki
mezei gazdák nagy része? csupán 's egyedül a' bá-
nyászathoz kötőit s/állítás és fuvarozás által seg/tet-
l i e t i k f c l j igásfliarhákát olly mennyiségben tartani,
im'lly a' mezei gazdaságra is mcgkiváuíalik. A' za-
J a l f i n a i j abruclfalvi, topánfalvi és offerib.ánym fiscalis
^uradalmakban, mellyek ÜK erdélyi bányászt nép Iegr

jiagyobb, részét 'teszik, legújabb hivatalos felszámítás
szerint 7000 darab jobbágyi igásinarhúk találtatnak
.'$ czcknn k ivül a' lovak száiiiíi i s - m a g a s r a rúg. Ha
tehát figyelemre vétetik, hogy a' fejedelmi jubbágyr
ság t ö b b i r e bányászatiul 's más idetartozó kerese-
tekkel íoglalkoxilt 3 's hogy az jVásuiarhúk 's lovak
legnagyobb rc,sx;pt érez, fa, szén, 's. t, e' füle szállír
tás tcaxi szükségessé ; látható less?,, hogy az emhV
tett uradalmakbati űzető jnczei gazdaság, a' szük-
séges m a r h á k száiuábau — roelly a' bányászati szál-
lítás 's fuvarozás nélkül oljy mennyiségben mcgszer
rczhefő nem lehelne, 's egyszersmind mezei gazdar
ságra is fordíltalik, -r- alkalmasait bányászatunk ál-
tal sejv/Uetik fel 's a' t.

A' mi a' körülvidéki mezei gazdaságpt illeti ar-
ra n p a v c : midőn már búnyásx helysó^cink csekély
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ícrniókcnységét j 's a' bányászat után 'és bányászat
által elő népmcnnyiség nagyságát a' közelebbi c»ik-
kelyben láttuk, — már csupán ebból is lobét követ-
keztetést huxni, 's általlátni, m i l l y nagy befolyásol
legyen bányászatunk a' Uörülvidéki mescei gazdaság
terményeinek árbecsítésébe, |'s e/, által magának a'
termesztés folytonosságának biztosításába. Sokkal nc-
vezetesb, sokkal tekintetre méltóbb e' bcfolyás ; mint
rendszerint számítní szokták, 's részemről állítni me-
rem, hogy an, haxáuk legnépesebb megyéire néxvo
elhatározó. Bányász helységeinkben ugyan is a' ve-
vők concm-rcntiaja az elatlókciváí aránylag sokkal
nagyobb mint másutt, ki pedig semmi sem vitetik, 's
CK asi oka, hogy bányász helységeinkben nem csak
a' köriUvidéki inesiei gazdák, hanem távolvidékiek is
terményeik bixoriyos árpiaczát taiálván, a/oknak árát
legmagasbra saokkenve itt találjuk, és ez ország szer-
te is olly ármértéket biztosit, mclly a' beltermes/Aés
éléakségét mindig fenntartj.a. Az elsőszükségi ere-
deti termények axon része, mellyel most bányásx-liely-
ségeink fogyasztanak ax'őssxeí* termesztésből, bányá~
szalunk megszűntével csak kevés részben termesz--
telhetnék ; mert külkereskedcsre számítni ügy sem
lehetne; a' belsőt pedig a' szomszéd tartományok,
mellyek a» úrmértókbe időnként most is csökkeutő-
leg folynak be — még szorultabbá tennék.

II. Az eredeti termesztés több ágairól, 's a' mű-
szorgalom kiUönbféle nemeiről állnak mindazok, mi-
ket a' Biexei gazdaságról mondók, mint szintén,

HL A' már azokban némileg bennfoglal t bel- és
külkereskcdési s/orgaloinról^is. Csak néhányát te-
kiatsük|b,ánvász helysé^ioknek : ZalallnuU, Abrud-
bányát, Cscrtést, Boic/át, Offcnbányút. Nem csekély
ugyan ezekben a' bányászat által clőmoüdítoU alsóbb



— 206 —

fcezműví 's részletes kereskedési szorgalom, más hely-
ségekkel! összehasonlításban, de sokkal csekélyebb
mintsem a' szükséges kényelem kivánatainak egész-
ben megfelelhetne. Fejérvár, Szászsebes, Enyed,
Szászváros, Déézs, Brád, 's több kö/el és távol fek-
vő városok niűszorgalnii készítményeit 's kereske-
dési áruit — főként a" heti vásári 's egymást érő so-
Jíáílalmi közlekedés á l ta l— az említett 's több körül-
fekvő bányász-helységek népessége , nagy mérték-
ben fogyasztja, Js mivel ,iü i l lető termesztők 's ke-
reskedők az ország nagyobb városaival, részint a'
külföldéi is kölcsönös adásvevési viszonyban állanak,
az énen fogyasztási összefüggésbea létező árbecsí-
tés országos fontossága kétségbe nem vonhatónak
mutatkozik. Továbbá

IV. Van íi/ árbccsités korében valami, a' mi egye-
nesen 's e lvá lbatat lanul a' bányászati szorgalom szü-
leménye, és ez, egy felül a' bányászati 's kohászati
fáézásbnn— hová a' s/énhasznála t is tartozik,-—más
felől, a' bányá.s/alhoz megkívántat«' segéd-anyagok,
szerek 's műszerek fogyasztásában áll, mel lyekről
már ax első c/Jkkelyben a' termesütési anyag vizs-
gálá.sakor szóló t tani.

Az a' körforgás, melly az árbecsítés kölcsönös-
ségében mutatkozik, bizonyos növekedést m u f a í ma-
gára az árbecs/lés tárgylagi állapotjára nézve, 's
ugyanazon p rá z mennyis ég árbeesítési erejét többszö-
rözve tünteti é lőnkbe. Egy példa ezt jobban felvilá-
gosítja. Vegyünk fel egy bányász-gazdát, kinek élte
fenntartására 's vállalatja ü/éeére évenként 1000 ít.
kívántatik; tegyük fel, hogy e'mennyiség tízfelé ágaz-
va tíz egyforma részekben körülforgásba, az az, tía
másnemű szorgalmi vállalatoknak 's kereset módok-
nak külön külön 100 ftnyi árbecsítés t juttat. Tegyüfcj
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hogy e' tízeknek is, hogy folytonosságban maradja-
nak évenlíént 1000 f. kívántatik. Ezeket feltéve lát-
ható', hogy bányászgazdánk élte 's vállalatja fenn-
tartására évenként 1000 ftot be kell kapni, 's men-
nyiségnek ama tízek kezei közül is — hová jutniok
kell — forgásba kell kerülni. Ha már 10 illy bányász
gazdákat vészük fel, ama tíz másnemű vállalkoziók-
liozi viszonyban, ugyanazon 10,000 ft.mind exek,miad
azok terményeinek árbecsítését fogja bi/tosí lni, és
igy nem 10, hanem 20 ezer fínyí terményeknek ad
léteit. Vegyük e' tíz másnemű vállalkozókat megint
tíz különféle termesztőkkel hasonló viszonyba, 's
már ekkor ama 10,000 ft. 30,000 ftnyi terménye-
ket fog létre hozni, 's igy tovább.

A' bányászat állal oko/ott árbecsítés nagyszerű-
sége, az érdeklett körforgási növekedés hozzájárulá-
sával, csak onnan is kitetszik: hogy egyedül a' za-
lathnai kir. bányászati pénztár, fizetés, igazgatási költ-
ségeit, 's érczváltás czimc alatt, évenként körül be-
lőf l,300,000 pengő forintnyi kiadást szokott fel-
számítni, melly legközelebbről a' bányász helysé-
gekbe, 's azokból az ország több részeibe ezerféle
úton átszivárg, 's a' fenn kifejtett körforgás! pro-
gressio által több millió értékű különféle terménye-
ket árbecs/t.
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Általános nincs a' szorgalmi vállalatok lőrében, nnnálfogva csa£

bizonyos viszonyban kell azt érteni. Mibeu áll ez, 'a veszc-

Jeiineztétik-e' az arany 's eiüsí, ár emelkedés (ínck lassúdat

mássága által ?

Természeti, politicái 's t. e' féle történetességek^
divat változatidósága, világkercskédési viszonyok 's
a' t. sokszor elhatározó befolyást gyakorolnak a' ter-
mesztő szorgalom egy vagy más neme gazdasági ál-
lapotjára, honnan aztán némelly vállalatok időnkénti
megcsökfcenése, 's néha egyetemileg munkáló elha-
nyaglása következik. Eredeti 's első szükség! ter-
mesztés körében többire csak átfutó természetűek azi
illy jelenetek , de pillanatnyi hatásuk igen sokszor
megráiífcodtató. A' változatosság leginkább kényelmi
czikkelyek termesztése körül mutatja magát rövidebb
időszakokban 's maradandóbb csökkenéssel, hol tud-
niillik a'szükségesség, idő 's körülmények viszonyait
nem olly könnyen egyenlíti ki. Látjuk 's tudjuk ezt
ugyannyira, hogy példákat hozni elő feleslegesnek
tartanám.

Magánállóság a' termesztő-szorgalom körében ál-
talánoson, 's szó érteleni szerint nem kcpzelheto,pí»em,
már csak azért is, mert termesztés fogy-asztás|nélkül
fenn nem állhat, tehát fogyasztás szabályozza a'fter-
mesztést, és igy ez magánálld nem lehet Csupán
azon állapotot akaríam e1 szóval kifejezni, midőn a'

változatosság árban 's kelendőségben hosszabb idő*
szakokban jelentvén magát, a1 vállalatok gazdasági
sörsára egyetemi batást bajoson gyakorolhat, 's épen
ezen állapotot találjuk a' bányászati szorgalomban
egyátalában, különösön pedig az erdélyiben,

Ezeii szakasz kisé hosszadalmas előrajzában ?

ííol a' bányászat nem/.etí vagyoni sajátságait VÍKS-
gálgattam, megemlítem röviden azt is j hogy az ér-
czeknek, különösön az aranynak 's ezüstnek közke-
reskedési árbecse nincs annyi változásoknak kitéve,
mint más terményeké, 's a' létező változások is nein
tilly hirtelenek^ annálfogva nem is annyira érezhetők.
Okait is fejtegetem ezen történetileg magát bebizo-
nyító állításomnak^ 's mivel az okok alkaíinasint ma-
radandóknak mutatkoznak ^ ebből azt hiszem magá-
nak az okozatnak, t. i. az ármérték és használat ed-
digi áílapotjának, tehát a' változatosság hosszabb
időszakokra oszlásának maradando'sága is méltáa kö-
vetkeetethető. Csakugyan nem kell fe ledni , hogy az
ármértéknek ezen ngyszolván nyugpontí helyzetét
az aranyra 's e'züslre nézve, nem annyira az ár jna-
ga, mint inkább ama két ei-cznemek árai kö/t ural^
kodó aránylat teszi bélyegzővé. Az arany t. i. a'
részletes adúsvevésre szükséges oliy kicsin darabok^
bán, mellyek a' vagyonnak leiiető legkisebb részét
képvMeíftlkj mini pénz nem használtathatikj egy ré-
szint ritkasága, más résízint magas sulyterniészete
miatt, melly utóbbi tulajdonságánál fogva szerfelett
kis részekre kellene osztatni, hogy péftiánl csak any-
nyitérő árut fejezzen ki, mennyit egy krajc/ár kép-
tisel. Annálfogva pénznek használtatik ugyan, de kö-
zönséges egyenlítőnek nem. Mivel tehát az ezüst pénz
tjgysaersmind közönséges egyenlítőnek is használta»

.•
14
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tik, az aranynak árbecsét is az ezüst fejezi ki<
e1 kettőnek többire egyiránt hág és száll. Például
1753 körül az ausztriai biradalornbari egy gira ezüst
20 ftokat, egy gifa arany 283 ftokat 5 krokat tett,
's e' két ár közti aránylat 1. és 14; jelenleg, mint az
előrajicban láttuk, az ezüst girája 24 f. az aranyé
366 ft. 53 kr. 's az arányl&t e' kettő köxt l és l ő,
melly Dión bizonyítása szerint még a' romaiaknál is
szinte csak az volt, midőn egy arany pénzdarab 25
drachmát — mintegy ISS'/a ÍYanczia livrét tett.

AÜ arany 's ezüst termesztése n ki vül, a'vas tér-"
mesztés érdemel hazánkban legnagyobb figyelmet. A'
két elsőnek pénonyagi, 's an utóso'nak a' szorga-
lom minden nemeire kiterjedő közönséges használa-
ta egy felől, más felől az aranyezüsíre nézve fennálló
váltási rendszer, melly a' kelendőséget, még pedig
a' könkereskedési árbecshez leginkább közelítőleg,
biztosítja, kétségen kívülivé teszik bányászati szor-
galmunk magánáHoságát a' fennebb felfcjtett értelemben.

Némelly éleíszükségi, főként kényelmi czikkelyek
ára régibb időkhöz képest, aránylag nagyobbra szök-
kent, mint ax arany és ezüst ára. melly aránylag ki-
sebb becsü most,, mint Amerika feltalálása 's az uráli
bányászat felvirágzása előtt volt, 's annálfogva épeű
ezen körülménynek csökkentőleg kellett a' bányászati
szorgalom terjedtségére munkálni, mondhatná valaki.
És ez első tekintetre természetesnek látszik. Tudjuk
ugyanis, hogy csak félszázaddal ezelőtt a' pénznek
sokkal nagyobb becse volt, áss az, ugyanannyi meny-
nyiséggel több életszükségi 's kényelmi czikkelyeket
lehetett megszerezni , mint most. Ha régibb száza-
dokra vissza tekintünk a' különbség még inkább meg-
*) A' régi germán nemzetet is inkább .íz ezüstöt használták pc'ftv-

anyagul mint az aranyod, az apróbb vásárral használliatóbb-
sága tekintetéből (lásd Gern* Tacitus Germán iáját §• 5.)

— 211 —

lepő. Emlékezem p, o. figy eredeti oklevél klvonft*
tára, melly az 1821-diki Tudományos Gyűjtemény
valamellyik kötetében közíebocsátlatott, melly szerint
Stibor erdélyi vajda fiának , valamelly rokona által,
addig míg méltóságához képest megélhet , évenként
800 hatvanos garáa bi/tosíttatik. Nem ritkák äiä er-
délyi törvényhatóságok levéltáraiban íőkomornyiki
körlevelek a' fejedelmek idejéből, meüyek által ezek-
nek elfogadására, jövő menő útjokban, olly csekély
pénzmennyiségek jeleitettek Jíi, hogy az ember nem
tudja, a' fejedelmek elégültségét bámulja-e inkább
vagy UK akkori élet olcsóságát ? — Mennyire drágul-
tak azóta csak tiz első szükség! CzíkkelyeÜ il! —
Az arany ára ellenbea olly arányban, mint némelly
más terményeké nem hágott, mint ex Erdélyre néz-
ve egy felöl, az Approbata törvények ü-dik része,
i6-iik sz-a, 6-ik cz-é szerint kiszabott, 's 1784-ig
fennállott — £3 mf- az az ä rf- 3<> kr-Jf —, más felöl
a' niost fennálló — (i818-tól fogva 3 rf. 42 kr.)—
nehezék szerinti közép arany-ár összevetéséből nyil-
ván kitetszik. Csakugyan., hogy e' most fennálló vál-
tási közép-ár aü arany köükereskedési árbecsével
alkalmasint meigégyező, nyilvános egy felől onnan,
Jiogy az erdélyi szabad-aranynak középtartalma ter-
més állapotjában 16 karát szokott lenni , 's egy ne-
hezék— melly 19/r>4 latot vagy !3/t6 quintelt tesz —•
illy 16 karátos aranyból — (girájat, az az félfimtját
a' tiszta kiválasztott aranynak az 1818-diki ár sze-
rint áé& rforintal számítva) ~ 4 rftot 388/54 krt.
ér; inellyből tízedet, kéueső árát, váltási "s péossve-
retésí költség-osztalékot levonva, á' maradék »rftot
42 krt igen kevéssel halad meg; — nyilvános má£
felöl onnan;, hogy a' tiszta kiválasztott arany váltási-
ára próba szerint szokott szabályozfatni. Ha mind»



azonálfal — magára a' felvett tárgy ikrekára terve, -̂
tekintetbe vesszük: 1} hogy épen a' kirekesztő kincs-*
túri váltás rendszere által minden időre 's minden
mennyiségre biztosított kelendőség bizonyos árbecsi
hiányt töbszörösön kipótolhat, 's valósággal ki is pó-
tol, — 2} h°gy az arany-ár lassúbb emelkedése illy
biztosított kelendőség mellett, egyébiránt sem mutat-
hat egyébre, mint talán aránylag sokkal nagyobb tiszta
nyereségre a' múlt időkben^ ollyanra t,L melly (jni-*
vei néha kis ér-tömegben (Véna) igennagy tiszta
érczf ártalom rejtezik , — és ex ax aranytermcsztés-
nél legtöbbször fofdúl elő, —régebben pedig csak a'
tartosb áldásii bányák mivcltcttek nagyobb folyto-
nossággal) a' termesztési erőfeszültséget, egyet tn&s-
l?a véve többire Js többszörösön felülhaladta; midőn
most is sokszor leggazdagabb nyereséget érezhető
veszteség követhet ugyan, de a' bányászat szabá-
lyosabb folytatása mind gazdasági, mind technicai te-
kintetben, azon nyereség 's veszteség közti flucfua-
tiot magának a' gazdaságosságnak eredményére néz-
ve töftb'Jre kedvcüöleg szokta kiegyenlrtní, és így bi-
zonyos időszaki áldás sikere maradandóbb befolyás-
sal bír a' vállalatok jövendő sorsára, —• 3) hogy a'
kelendőség folytonos bizonyossfigában, leginkább pe-
dig rögtönösségében gyökerezett kamatfordúlati se-
besség, — melly bizonyos árbecsi^hiányt mindig ki-
pótol -"— niagát a' szorgalmat mindennapi tapasztalás
szerint olly vállalatoknál is felytonossá teszi, mellyek
régebben a' termesztők kisebb concurrentiajában al-
kalmasint érintetlen, vagy felhagyatva hevertek vol-
ha; mindezekből önként fog következni: hogy az arany-
•ár emelkedésének érdekelt lassúsága a' bányás/ati
szorgalom terjedtségére csökkentőleg nem m u n k á l ,
és így annak magánálloságát nem is veszeilelmeztelL

Ö T Ö D I K C Z I K K E L Y .

• •
Tudományi 'sí iniivdszctt közrehatás.

A' IVmyiszati szorgalom.czdljrdnyos íjzi'st'ro csupa gydri bctanúlia

^em elegendő' ^rcxkei-csnis, bcnnső tiiínyúsiat, külső fekäolgo-

?:ís, olvasztiis, crdpszct, tuiloiuinyi 's mííví'szeti ismci'eloket

tivánnaTt. Magasb erőművi alkalmazás hazánkban csak a' bá-

nyászatnál. Közigazgatás tudomáaiyos Urgyiuíneret nélkül scm-

iui ágában sem folyLat. Hasznai ezeknek : tudományi felfede-

zések 's útbaigazítások, közéj-telmesedűs, köznppi pallérozott-

ság, Ei>5míívek haszna a' munkísi kevesetelömozdításAban.

Felületes vizsgálat is elég arra, liogy asü őssz-
l)ányászati-sxorgalom küfébcn megkívántaid tudomá-
nyi 's mi'(vés^eti ismeretek küluiii'élcségcröl Hieggyö-
ződjünk. Á' tudós és tapasztalás e/en nemeibeni foly-
tonos elcibala4ás szükségességét láttuk e' jelen sza-
kasz elt'írajzábau, 's méltán következtethetni : hogy
a' bányászati szorgalom cziílirányós ülésére csupa
gyári betanulás kiránt sem elegendő.

Maga az crczkei-esés sok tele tudományos is-
mereteket , #] 's $,' n^inka folytában is több , mint

*) Lásd ; Anle i tung zum Schíirfen v. SIolis. Wien 1838. Bei C*fl
Gcfoltl cs Grimm's Anleitung zur praktischen JJei'gbaiifcutrde.
Ugp« fttt, 1853,
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estipa kezelési gyakorlottságot! kíván. Csakugyan
Megjegyzendő, hogy itt nem csak azon mindemiaji i
érczkeresést ertem, mclly njár felnyí l t érczliegyck-
ben felhagyott bányászati vállalatok 's regi evések
nyomán, vagy pedígj történetes felfedezések snerin£
vitetik véghez, noha abban is, ha sikerrel k|vánunk
munkálni valódi tudományos elveken épült útmutatás-
ra múlhatatlan szükség van. Ismerni az ásvány fa-
jokat fokoaati elágazásaikban 's hegytani ögszjefüg-»
géseikben, — ismerni azoknak mint érczcrekeí 'ságyú-
sokat rejtő Iiegylani egyéneknek alkati, egymásba-
ÍHpneti, 'e érc/tartalmi viszonyait, — feltalálni, kö-
vetni, meghíitáro/ni, a« érczeket 's ágyasokat irányi,
haj lat i , 's terjedési tekintetben,— 'a ezekhez képest
kijelelni azon pontokat, mellyek ércsshegyek megnyi-
tására nemcsak jelenleg } de jövendőre is legczél*»
irányosbakj leghasznosabbak, — kísérletbe venni aa
érczes köveket tartalmi 's vegyűleti tekintetben } 's
£bbiíl swUm az elébbi meghatározásokkal egybefog-»
gőleg, a' vállalat gazdasági sorsára lehetőleg köze-
lítő következéseket húzni, — olly feladatok \ mellyek
pgy részről npm csak elméletben, hanem gyakorlat-»
bán is kielégi'lő ásvány- hegy- és hogytani , erő-
imivi 's bányamérési, bennső bányamunkálat i 's külső
feldolgozási ismereteket, — más részről józan gaz-
dasági iapintatot j 's némileg alapos nemzetirgazda-
sági ismereteket tesznek fel. Ugyanezek meg na-
gyobb mértékben szükségesek már megkezdett bá-
nyászati vállalatok czélirányos folytatására,

Nyers bányatermények víz általi kikészítése, tö-
rő, mosó 's tisztáiéi munkálat útján, — mit eddig rö-
viden külső feldolgozásnak nevezek^ — olly neveze-
tes ágát teszi a1 bányászati gazdaságnak, mclly a'

jó vagy ras» sikerére minden bizonnyal cl-
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határozó befolyással van. Az első érczkiválasztástöl
fel a1 végső kikészítésig minden kéül 's erőművi mun-
kának — a1 legcsekélyebbet sem véve ki— bizonyos
szabályok szerint kell folyni, mellyek a' körülmények
Jíiilönféleségéhesü képest színtolly különfélék, mint
tudományi 's művészeti ismeretek nélkül el nem ta-
lálhatók, 's lia eltaláltalak, hasonló esetekbea múl-
hatatlanak.

Az olvasztás, melly az érczeket vegytanilag vá-
lasztja külön 's magok tisztaságában állítja elő, ala-
pos vegytani, 's eroművi Ismeretekéi kivan, iniat szin-
tén a' pénzverés is.

Szoros összefüggésben áll ax össxbúnyésKati szor-
galommal az erdőszet, melly a' bcnnsö bányászatra
's külső feldolgozásra megkívántat« épület-fákat, 's
$z olvasztásra a' szenet állítja elő, mint szintén a«
építészet is egész kiterjedésében.

Magasb erőművészet alkalmazás^, hazánkban ed-
dig elő alkalmasint a' bányászat körébe központosait.
Jjátunk itt vízemelő 's légt'orgató erőmüveket, vas-
útat bányatennények szaporább 's gazdasagosb ki-
szállításéraj gőzuiozgonyokat érczíörő-'á fúvó-müvek-1

nél 's t, e' féléket meglepő sikerrel munkálni, 's mind-
ezeknek alkotása, alkalmazása, és használata gyöke-
TfGs, erőniüvészeti ismereteket kivan.

Mennyi '$ m\\\y sokféle kezelési ügyesség kí-
vántatik magára a' végrehajtó munkára is, 's milly
sokat változik némelly fogás ok alkalmazása a' körül-
ipiények különfélescge szerint ? —

Valóban annyi 's olly sokféle az, mit az össz-
bányászati szorgalom mind elméletileg, mind gyakor-
latilag megkíván, hogy tudományos tárgyismeret nél-
kül a' bányászati kozigaKgatás legcsekélyebb ágánál

munkálódhatni kívánt sikerrel —
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Hasünal mind ezeknek igen szembetűnők, a' leg-
főbbeket itt kijelelve adóin:

l) Tudományos ismeretek világánál, a' termé-
szet nagyszerű jelenései közt szerzett tapasztalás ,
némelly természeti erőjelenések felfejtéscre, elöitéje-
tek legyőzésére, gazdag következés« elvek megál-
lítására, sok teraiészeti titkok kilesésére, 's ezek ál-
tal a' bevágó tudományok tökéletesedésére nyújtott
alkalmat.

Mennyi zavart képzetek uralkodtak régibb idők-
ben, p. o. scz erezek természete Js állított nemestt-
hetése felől? — 's inilly temérdek idő 3s költség pa-
üarlásba került az alcliymia ? — Nem tudja az em-
ber, nevesse, vagy szánja az emberi értelein kicsar
pongásait, mellyeket azon isteninek nevezeti mester-
ség okozott. Többek köztBárdczi Adeptusában (1810)
méltó bámulással olvassuk 2-dik Rudolf császár eről-
ködéseit az universalis tinctura feltalálására. Az er-
ről szolti történeti adat — „Mathaei Erbinaei v. Bran-
dau Epit. Bohém, ét Medicináé Üoctorís wahrhafte
Beschreibung yon der universal Medicin" ezeket tart-
ja: unser Zeit Hermes Trimesgittis Kaiser Kudol-
phus Ií, Hochl. Gedachíniss hat diese rechte Kai-
serliche Kunst nicht umsonst geliebet; denn S. M.
nicht nur öfters deren specimina gesehen, sondern
auch endlich selbst eine tinctur erlänget, die mau
auf die 40,000 Dukáté geschätzt. Es pflegten J.JM.
dieselbe bisweilen in ein silbernen breiten Blech-
büchsel zu tragen, niit rothem Saimnet überzogen,
ist aber von dem Kämmerling Huntzken — der sieh
selbst erhänget—nach dero Kais. M. Absterben ge-
stohlen worden". —, Az erezek természete felfejíéséí
vegytani összeköttetésekben's elválasztásban—hogy
egyebeket elhalhassak — sokat segítette a1 bányászi
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szorgalom, 's mvel azok •— az erezek -T- áss eredeti
's umszorgalmi termesztés különféleségében olly sok-
féle alakban jelennek meg, az által az összes emberi
szorgalom 's ipar érdekeit mozdította elő,, 's 9,' t,

3) A' közértelmesedés — mellytől a' nemzetek
erkölcsi és anyagi ereje «Ily elhatározókig sokat
függ—"'s -melly a' tudományok 's művészet terjedt-
ségével mindig egyenes arányban van , — sokszor
csak néhány tudományosan művelt férjfiak közre-
hatása által is e löniozdít íat ik j annál nagyobb tehát
e' tekintetben is a' bányászat gözreiiatása, mivel azj
mini Jóták,. sokkal többféle tudományi 's művészeti
ismereteket vesx igényiéibe ? mint jelenleg akármelly
s/orgalom-osxtály az országban, !s a' mi több oliya-
kaí is, mellyék a! saorgalom más nemeinél is siker-
rel alkalmazhaío'k: — Vegytan, erdőszet, építészet,
erőművészet. ......

3) Sajátsága lévén a' bányászatnak, hogy a'
kéziuuiíika is többet, mint csupa kezelési gyakorlott-
ságát k i v a n j 's az a' mindennapi súrlódás, mellyben
tisztek, feliigyelőlíj altisztek, gazdák 's Bérmunkások
az intéző, rendelő 's végrehajtó munkák szoros ösz-
szefüggése miatt egymáshoz kötve vannak, jótékony
hatását el nein hibázhatván; ezek által a' bányászi
népnél sajátságossá vált ügyesség 's nnmkabeli ok-
szerűség bizonyos ga/dasági tapintattal párosulva
átszivárg a' bányászi helységek minden rendü'Iakd-
ira; 's ez az oka, hogy bányász vidékeinken a' nép
mind fi- mind nő-nemen bizonyos pallérozottsági el-
sőbbséggel bír SK ország más v idékeihez képest,
melly tekintetben azt, csupán a' szabad birtoku szé-
kely 's szász községek népsége éri fel. A' ti a'
mondottakban kételkednék, járja meg a' bányászi vi-
dékeket j 's azoknak valóságáról meg fog győződni.
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A' topánfalvi 's zalatlmai köznap életrevalósága; a'
nagy-ági bányászt nép k i tűnő rends/eretetc 's mora-
litása ; a' Zalathnán, lipiezán, ?s Csertésen telepede":
bányász gazdák, mondhatni bányász polgárok, \\fa't
kényelmei 's társalkodási niíj(|ja; a' verespataki nép
íigyességCj csinossá^a; 's mindeniknél a' szükségesek
megszerzésében! találékonyság és életügyesség: meg
annyi eleven póícfái állitásoinnak.

Ezekben *s több hasonlókban tűnik ki az a' köz-
rehatás, mellyet bányászatunk tudományi 's művé-
szeti tekintetben eszközül. Végezetre

4) AK össKbúnyászatir.szorgalom körében e|cj-
fordúlú crömÍLvi alkalmazás , sokkal szíikséjresbnek
mutatja magát, mint más szorgalom-osidályoknál, Js
többire el sem kerülhető. Tökélyesbedése növeli a'
termesztési erőfejlést, 's olly vállalatokat tesz foly-
tonossokká, raellyek egyébkint legyőzhetetlen lég- '$
vízr-akadályok, kiszállítási költségesség,, mint szintén
feldolgozási gazdaságtalanság miatt felhagyandók
lennének, és így növeli, előmozdítja a' munkási kp-r
resetet is, 's annálíogva nernsseti-gazdasági tekintet-^
ben is kívánatos. (lásd I. czikk. Első «gozat V-
főpontját.])

SÍ1Ö-

11 A T 0 DI K C2IK K EL Y.

A' pdtfíntji niagának is vagyonnak kel lenni. Al inak fo

Itiv.oiiyns auyiiglio/. 'e ;tlakho/. kíilvis Papiros-p<iuz, — nőim
sok tqkiiftclben hasznos, sziUséijcs, (ía ulkcríilIiBlcllcu — tn-

lajduuküiien csak péji/,jcl. A' pdiwany.igi tcrmesztéa nemzpü-

ga^dasiigi fpnLossággal bii;. Ezen fontosság (Erdélyre alkalmazva.

A' pénznek általános anyagi tekintetben magá-
nak is víigyonnak kell lenni, hogy azt ne csupán.
külső bélyegüete hanem e' bélyegzettel az éldellet
's hasjcnáhit becsmértéke szerinti megegyező belér-
tckc is becspssé tegye, minél kevesebb becsfokoza-
ti változatossággal.

Ezen meghatározásból hármas következést le-
het húzni: I. Hogy mint inár a' harmadik szakasz
6-dik pontjában érintem, a' pénz fogalma önmagá-
ban bizonyos nemű anyaghoz, és meghatározott a-
lakhoz nincs kötve; 's ugyan azért a' pénzül hasz-
nálandó anyag kijeletésére nemzeti és kormányha-
talnii közakarat 's hitelesítés kívántatik. — II. Hogy
az úgynevezett papiros-pénz tulajdonképen pénz-
nek nem neveztethetik. ICL Hogy a' szorgalomnak
azon neme, niclly a' pénz-anyagot terincsüti, csal-



hatatlan nem/etl-gazda.sagi fontossággal brr? pnnál
nagyobbal, minél inkább megfelel maga az anyag
a1 pén/töl líjfigkivántato sajátságoknak. Lássuk e'
tárgyakat egymás után röviden felvilágosítva,

Tudjuk a' történetekből 9 liogy az er
különösön az aranynak % ezüstnek pénz-anyagi
nálatáig, huzamos idők folytak le, 's a' nemzetek-
nek műveltségi, 's e/zel egybekötött síior£al|íji ál«
lapotjukhoss képest nagy különbözés mutatkozott a'
pcnxTanyag kiválasztáséban Athene művelődése el-
eíi kormkaban ökröket, Koma juhakat használt na-?
gyobb vásárokban közönséges vagyon-ingóílóuj. Iiuieij
a' pénzeknek bizony ős állatok rányomásávali bélyegzé-?
sp , melly a' diák ^peeunia" nevezetet szárra oktatta.
Mexikóban aranykorral töltött tollacskák, Hollandi-.
ában tulipán-hagymák, Indiák egy részében tengeri
csigák, Abyssiniában so 's t. e' félék használtattak.
Virginia még a1 jelen század éveiben is a' burnotot
alkalmazta vagyoningüitó helyett a' mclly* t, i. a' tu-
lajdonosok áft i i l nyilvános raktárokba tétetett le, 's
a' letett mennyiségbe/ képest adott iiíftsílványok
által szállott körforgásba — birtokból birtokba — ,
mint jelenleg az arany és ezüst, bánk-j egyek íiltal,
*D Legtöbb 's legelső nyomai!, a' kölcsönös szük-
ségek egyszerű csere áliali kielégítésének találjuk^
melly az érezneiriek pénzhasxnálaíáig huzamoson di-
vatban volt. Csakugyan mái- legrégibb idők;ben is
megvolt az aranynak és ezüstnek sok nemű, de fő-
ként fényűzés! használhatósága tekintetéből azon be-
cse, melly később azokat úgyszólván a» egész mi-

*) Die nat.ion.il Oekonnraip. v, J, Gr, Soden. (Wien 181S1 IV
Baut!, i}. 5i8, aeitg 291. 293.
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telt világ péh/-fitiya<yává Ömcltc; 's M Az oka, liogy
a' történetek bizonyítása szerint a' nemzetek rtiive-
lödcse első sxá/adj.iiban, tonu'nJék araty 's ezüst
mennyiség gyii jtetett össüe a' hatalmasb világ-öra.l-
kodók kincstáraiba. *0 ügy látszik hogy egyáta-
lában előbb a' rezet, azután a1 vasat, *s az aranyat
ÉS ezüstét csak későbben kezdte használni az em-
beri nemzet; *#) maga a' íoíd az ős világban hihe-
töíeg rézzel 's nem vassal miveltctett. Itt van egyik
oka, hogy a' rcz-pénz az aranytuil 's ezüstnél ré-
gibb eredetű. Egyik oka mondám, ratW a' réz pénn-
anyagi használatának elsőbbségét talán ott is leltet
keresni, hogy a' mivelődós első száüadjaiban, asa
élet 's kényelem czikkelyeiben, a' mai ár becs mcf-
tékihez képest szerfelett! olcsóság uralkodván, nx
aprólékos adás vevésbeil — melly nagyszerűbb ke-
reskedéssé csak későbben magosult — csekélyebb
becsü anyag kivántatott pénzanyagul, mint volt az
aratíy 's ezüst mindjárt kezdetben.

E' két érc'zeknekj &K aranynak 's ezüstnek íit~
kaságáy 's innert szármozo magasb becse, miután
azoknak használatát á* szokás sokféle tekintetben el-
kcrüllieleücimií letté, önként maga után liúaa a' szük-
ségek kicserélésiben való hassínálfttot is,mellybűl aztán
a'pénzveftetési alkalmazás kövéikezctt magának a' tö-
míignek növekedésével. Csakugyan a' pénzvereté.-i
behozatala után is, kivált nagyobb vásárokban, meg-
tartatott az aranynak 's ezüstnek bizonyos salyraér-
tck szerinti álíalcsefélése, melly a' fizetésnek lég-

*) Über die ProducLinu und Coníinnptio'n der edlen Metalle, au*
dein Englisclicii überscut v. K.leiuscUrad. (Leipzig 1H3S) I.
Bund. 5. Kup.

**} El t prior aoi-is crat, cjuam fein tognilus ißus. (Luci-ec 5-ifc
Könyv. 128Ű-Í1; v er s. J
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első neme volt az erezek használatában, Js métly-
heá később a' világ-kereskedés piacüán az ércztisK-
tasági kikémlés járult, a' mi kétséges ííitelességü
pcnzhemekre nézve némiíe|j' ma is divatoz. A' hány
nemxetek t. i. szinte annyiféle pénsíveretési rendszer
volt eleitől frit*va, 's méltó sajnálkozással kell azon
időkre vissza tekintenünk, tnellyekben a' pénzvere-
tes, — a' nemzeti bizodalom kijátszásaival 's a' bel-
és külkercskedés csökkentésével, — bizonyos jöve-
delem kutforrásává vétetet az által, hogy a1 pénznek
bennsöjéfcatisztasági tartalmával meg nem egyí'zö bé-
lyegzeíet ádtak^ vagy pedig — a' mi csakugyan szinte
azt teszi — a^ anyagot magát nagyobb mennyisé-
gű idegen — érezekkel vegyítették. Történetileg
be van bizonyítva, hogy a' tornai aranypénz,
&z ügy nevezett aureus, inelly Augüstus idejéberi
egy fontnak 40-ed részét tette, lassanként arínyi-
ra alábbszállott belértekében, liogy Konstantin, ural-
kodása alatt ugyan annyi sulyraérték mellet már egy
fontnak 72-töd tetszet tetté aranyban, íéhát csak-
nem felében idegen vegyiteket tartott. És illyeket
périzgyiíjteményekben feles számmal lehet találni.
Ennek természetes következése volt az clet-szüksé-
gi czikkeiyek temérdek drágasága; mert a' pénfe-
töuieg ama belérteki hamisítás által szerfelett növe-
kedvén, a' vevők és termesztők közti kiegyenlítés-
nek -r- melly hasonló eseíekben csupán az árbecs
felemelkedése áítííl történhetik , 's tulajdonképen
seiíimi egyéb, a' íerniészete5/ arányosság helyre ál-
lításánál -=- múlhatatlanul be kellet következni. Dio-
cletián. uralkodása alatt tehát csak hamar a' pénz-
nemeknek Caracalla ideje óta divatba jött étte'ki a-
lább szállítása «tárt, ólly magasra hágott az élelem
nemük ái-beCse, hogy énnek még nagyobb emelkedé-

sét közönséges árszabály által kellet akadályozni *}
Közelebbi időkből eléggé ismeretes a' török pénzek
s&erfeletti roszasága, mellyek azonban most sokkal
jobb minőségben veretnek s. a. t. s. a. t. Az arany
és ezüst közönséges világ-kereskedési árbecsével
meg nem egyező pénzveretési rendszer, vagy az a-
rany és ezüst pénz beltisztaságának — az a/j tisz-
ta arany és ezüst tartalmának — meg liétn felelő
pénzbélyegzet — melly tekintetekben csupáii a3 périíí-
veretési költségek lerovása tehet némi kivételt — a'
minek szükségességét az elö-rajxban láttuk —, semmi
tekintetben sem menthető. Kivételt nem szenvednek aa
apró pénznemek is. Nem csak azért, mert a' jogos-
sággal meg nem egyező, 's magát a' nemzeti szor-
galmat is csökkenti, hanem még más tekintetből Is
veszélyes az arany-'s ezüst-pénz érteki alábbszállí*
tása. Esi által t. i. az élet 's kényelem c/ikkelyeiben
bekövetkezni kellető áremelkedés mellett, a' státus-
hatalom czélt csak ügy érhef ; ha egyszersmind aa
adó mennyiséget is épen azon mértékben emeli, melly-
ben a' pénz jóságát alább szállította, tehát nyomást
's jogtalanságot viszont nyomással 's jogtalansággal
tetéz, a" minek következései mindig Veszclyhozok.

A/on nyílt liarcz, mellyet a' pénzverctésbeu a'
nemzetek egymással vívtak, 's némileg vivnak mais,
szinte csak a* német conventiót véve ki, —'smely-
lyet csupán egy, minden nemzetek közmegegyezé-»
sével felállítandó közönséges pénzveretési rendsze'r
süüntethetne meg., — habár a' letéti bankok feláll/T
tása által némi rés/ben mérsékelve is — igen nagy
akadályul s/olgált a' nemzetek anyagi erejének ki-

*) Über die Pi-oduction und Consumpüon dei- edlen Metalle.- Übers*
v. Kleinschrod (Leipzig. 1S38.-J 1. Band, 9i £ap.



fejtésében, annyiban , hogy áüt lehető seBeáébb elö-
líaladásában éresshetőleg késleltette. *](

Mog kell mindazonáltal nyilván ismernünk, hogy
a' világ-kereskedést mostani állásában, az arany és
ezüst erezek pénz^anyagi használatának nagyoib
elterjedése sokban segítette. De ebből koránt sem
következik hegy más nemű pénzauyag használata
az általcserélést jelenleg is elő nem mozflíth&tóS;
cSüpáii az : hogy eddigi használati tapasztalás saé-5

rint azon czélra az arany 's ezüst legalkabnasbak.
minden o)ly anyag t, i. melly positiv becsének
Ireszélyeztetése nélkül lehető legkisebb használati
részekre osztható, 's e' mellett az aruk beesraértéke
szerint ha nem is általános^ legalább viszonylagos
bccsü, megfelelhet az általcserélésben foglalt vagyon-
ingóítás caéijának, ##} '8 m^t olly vagyon, mellyet
nemcsak külső hitelesítési bélyegz.ete, vagy meg-
határozott alakja, hanem belédeke is azzá tesz 3
pénznek használható. Mivel pedig azoa tulajdonok
önmagokbaa nincsenek egy vagy uaás nemű anyag-
hoz vagy valamelly meghatártíáott alakhoz kötve,
igen termés/e t és, hogy ön magában át' pénxanyag fő*
galina sincs bizonyos anyag és alak szerint meg-
szorítva.

EK igy lévén, épen azért szükséges, hogy a'
pénzanyag nemzeti és kormányhatahm közakarat
által kijelelve, 's a' kormányhatalom által hitelesítve
legyen^ másként a' bixaBytalaaságbdl magának a'

*) Mily nagy legyen a1 luiíon féleség a* világszerte fovgáehan Ic-
vfl arany-ezüst pénznemek vegyííéki 's pénzbeíyegi sajátsága-
iban? — lástí : „-Níílkeiibrechev'B Taschenbuch der neuesten
Müiti-Maasz unj Gewichts—Verfassung a j ler Länder, etc. v.'
Giiuz. (Pi'ag> 1S15. in der Sommerschen BuclidruCkerei) pag.
445-464.»

*»j Soden' IT. Bantf. pag. 2DÍ, $. 358.'
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szorgalomnak elcsüggedóse, 's a' kíilkereskedési
kapcsolatok megszakadása következnék. Ez az oka,
hogy a' pénzügy elintézése., anyag, vegyítek, V
pénzkeleti bélyegzet meghatározása, mindeu müveit
nemzeteknél, legkényesb közügyek sorába tartozik,
inellynek helyes vagy helytelen voltától a' termesz-
tő 's kereskedő szorgalom minősége sokat függ. Az
ezekből következő pénzveretési legalitás, mini fel-
söségi joggyakorlat, alkalmasint egykorú a' pénz
eredetével #) 's annak megsértését minden nem-
zetek státus vagy felség elleni bűnnek bélyegezték,
és igen méltán, mert a' pénzhamisító — 's lehet-e
pénzcsináldnak a' hamisítás, általi nyereségen kívül
más ingere ? — a' mellet hogy a' kormányhatalom
hatáskörébe vág, ezereket lop meg az árbeesitésí
körforgásban, 's ily gonosz tetteiben a' kormányha-
talom bélyegét, czíniét csalárdul használva nemzet 's
uralkodó ellen teszi magát egyiránt bűnössé.

II.
A' papírospénzek különbféle nemei, bánkjegyek,

bánkczédulák, hitelezési útasítványok 's t. e' félék,
tulajdonképen semmik egyebek, mint a' polgári életben
előforduló kötelezvények, útasítványok és nyugtat-
ványok: 's valamint ezekben nem inaga az oklevél,
hanem az a' miről szól, valóságos vagyon, — ügy
a' papirospénz is, melly mindég bizonyos mennyi-
ségű arany-ezüst pénznek, pénzben vagy pénza-
nyagban való létezését teszi fel, — a' mi nélkül t. i. ki-

) A tözép koriban Európa szerte divatba jött a' pénzveretes jogá-
nak úgyszólván bérbe adása; de a' pénzveretfl mmtieiikor
köteles volt a' vegyítek tör vény esaégevöl keMstetlni, 's a1

pénzre a' fejedelem képet vagy ország czimerét nyomtatni.
Ezen szokás Erdélyben is megvolt a1 fejedelmek alatt. (Apvob.
IU-ik R-e LV-ik Sz-a i~s& Cl,
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egyenlítőnek As vagyon-ingditoiiak lenni megszűnne —
maga magábaa vagyonnak nem nevettethetik; 's nőm
is egyéb, mint a' valóságos pénznek képviselője.

Ebből azonban a' papirospénzek szintolly hasz-
nos mint szükségesvoUa kétségbe épen nem hoz-
ható. Mind a' mellett is t. i. hogy a j papiros-pén-
zek becse akár kitől is légyenek azok — ; azon va-
lószínűség és bizonyosság fokozatja! szerint változó
hogy az, a' ki azokat kiadta, azt a' miről azok szól-
nak j valóban bírja, nemcsak, sőt az eltknutaió ,
tehát a' papiros birtokosának, csalhatatlanul birto-
kába adandja; &' honnan a' papirosok árkeletének
olly gyakori változatossága,'ezen.a' politikai 's al-
kotmányi orizisekkel legszorosb kapcsolatban levő
pénzviszooyi apály és dagály szármo/ik: meg kell
vallani, hogy a' papirosok nemcsak .a' kereskedés-
ben könnyítik a: vagyon-ingditást, 's az arany és ezüst
árbecse állandósítására egyébiránt hasonló körülmé-
nyek közt legalkalinasbak, hanem gyakor státus-
gazdasági tekintetben is egyedüli megmentő! a' nem-
zet érdekeinek,

a.) Könnyítik á' vagyon.»ingóitást a'papirosok:
mert azok áltat nagyobb fizetések sokkal könnyeb-
beiij sokkal bátorságosabban vitetnek véghez, egymás-
tól messze levő helyeken elk'erüUetvén általok mind
azon alkalmatlanságok, mellyek nagyobb arany 's
ezüst pénztömegeknek által és vissza szállításával,
's a' tiszta ércztartalora kikémlésével, :s minden eb-
béli egyenetlenségek kiegyenlítésével egyébiránt múl-
hatatlanul egybekötve lennének.

ö,) Egyébiránt hasonló körülmények közt Jeg-
alkalmasbak a' papírosok az arany 's ezüst árbe-
cse állandósítására: mertaaon súrlódási veszteség,
nielly az arany-'s ezüst-pénzek mindennapi haszná-
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latábau mutatkozik 's melly addig, mig a' pénzek ú-
jak legnagyobb, csupán azok által tétetik kevésbé
érezhetővé ; azt pedig, hogy az erezek árbecsének
nagyobb állandósága — mellynek okait az előrajz-
ban érinteni;, egy azon kitűnő tulajdonok közül tnely-
Jyeknek tekintetéből az ércznemek pénzányagi hasz-
nálata annyira' elterjedt, jóltudjuk. A'súrlódási vesz-
teség — habár kisebb mennyiségekben nem is olly
szembetűnő, nagyobbakban annál nagyobb fontossá-
gú, Diint ex több rendbeli vizsgálatokból kitetszik.
így például, *Q azon kísérletek eredményeiből, mely-
lyeket az angol kormány többi közt 1807-ben té-
íetettj kiviláglott: hogy 1000 darab 10. évi forgás-
banvolt gvineák, sulymérték szerint 18 s i l l inget i l
fillért, tehát csaknem 19 sillinget vesztettek, és így
1050 közül 1. súrlódás által veszettel. **) Az illy
veszteség lehető korlátozása annál fontosabb, minél
kevésb rész foi-díttatik ma világszerte az arany-e-
züst ércztöniegből pénzé, a' pénzveretés első szá-
zadjaihoz képest, — v^gy a' mi szinte azt teszi, mi
nél nagyobb pénztömeg olvasütatik ma be az arany
és ezüst fényüzési használatára. A' különbség ab-
ban keresendő, hogy a' fényűzés ma már nem any-
nyira, néhány gazdagabbak 's förendüek osztályá-
hoz szorítva, mint inkább az arany 's ezüst nemük
használatára nézve is a1 számosb középrctul roppant
tömegében eláradva mutatkozik; hogy továbbá illy
fényüzési czikkelyektiél, a' müszorgalom tökélyesi-

*) Kleinschi-od II. Bánd. 23. Kap.
**) Valósxinü számítás szerint, azon mintegy 880^ mil l ió font st,

éi'tekii ai 'any-ezüst pénztömegből, mclly 1700-tól, 1809-ig, te-
hát 110 eret alatt veretett, ugyan eaen idftbeu súrlódás vagy
lopás által körül belól 22 millió font tíiaetü tömeg veszett
el. (ugyanott 2-dik kötet, Ií2-ik lap,j
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lelt állásában, gazdagabb jövcdelmesjós felel meg a1

készítési erő-alkalmazásnak, és CK, nagy ingerül
szolgál nagyobb pénztömegek beolvasztására, s. a. t.
s. a. t.

c.) Státus-gazdasági tekintetben igen sokszor
egyedüli megmentöi a' papirosok a' nemzet érdekei-
nekj a' mennyiben ma már a' státus sürgető szüksé-
geiben — raellyeknek ki nem elégítése néha magát
a' nemzeti függetlenséget veszélyeztetné — uradal-
mak vagy drágaságok lekötése melletti kölcsön-vé-
telek nincsenek divatban ; hanem bizonyos pénz-ösz-
»Kcg rögtöni felvétele végeit — melly, mivel a' visz-
szafiüetés több évekre szokott eloszlatni, a' nemzc-
íet ügy nem nyomja, mint nyomná például az adó
hirtelen f'elszökkeutése •— a' státus-hitel *) alkal-
mazása hozatott bó j meghatározott számú kötelez-
vények kiadása által. *#) A' státus-h Ítélnek ezen
alkalmazása — a' dolgok mostani állásában—szin-
te elkerülhetetlen, 's épen ezen elkerülhetetlenség-
ben fekszik a' státus-papirosok jótékonysága. Nem
tehetem hogy erről egy nagy tekintetű iróuak sza-
vait, 's azokban kimondott velős ítéletét ide ne iktas-
sam : Die eigentlichen Staatschulden sind Cesammt-
Jaslen, zu drückend erachtet für die Gegenwart, und
darum überwäl/t einer späteren Zeit, ja oft erst den
iiachiblgendenCeschlechteru.Einterffliches Ausktmfts-
mittel in Zeiten der Noth, oft unentbehrlich Kur Ret-
tung, bei weiser Anwendung vielfach heilsam, aber
Verderben drohend durch Miszbrauch."

*) Soden IV Band, pag 381. ctc ; — <is Übersicht sämmtliclier
europäischen Staatspajpiere, nebst einer F.inleilung, cnthalteml
Bemerkungen übcrStaatschulden und SLiatspapicrc im Allge-
meinen, v- Jos, Vallon. (Leipzig und Kasscliau. Vorlag, v. C«
Wigand. 1831.) pag. 1 — 16.

**) Több módját 's nemeit a' státus kölcsűnözcseknck lásd az *)
alá U klczclt inunk akkui.

III.
Minél nagyobb valamelly árunak használhatósá-

ga, annál magosban áll az, a' bec-smcrték fokozat-
ján; Js mivel a1 pénz-használat elkerülhetetlen, ter-
mészetes, hogy azon anyagnak, melly pénzül hasz-
náltatik, becse már csak ezen használat által is nö-
vekedik. A' növekedtí becsnek az illető szorgalmi-
osztályra nézve., nagyobb termesztési eröfejlés felel
meg, és így a' szorgalomnak azon neme, melly a1

pénzanyagot termeszti, minden bizonnyal nemzeti-
gazdá'sági fontossággal bír.

Ezen tekintetet az aranyra 's ezüstre alkalmaz-
va, föltaláljuk egyik nevezetes okát c' két crczne-
mek magas becsének, mind a' mellett, hogy azok
egyébiránt ÜK életre elkerülhetetlenül nem lennének
szükségesek, 's azokká a' pénzanyagi használat ál-
tal lettek. Ebben sokkal nagyobb fontosság fekszik ?

mintsem első tekintetre gondolnők. Épen olly mér-
tékben fontos tehát a' pénzanyagot termesztő honi-
bányászati szorgalom, 's annál fontosabb^ minél in-
kább megfelel az arany és ezüst anyagi természe-
te, a' pénKliasználati kivánatoknak.

A' pénzanyagi termesztés fontosságának nemze-
ti-gazdasági megítélésen Erdélyre nézve, legna-
gyobb tekintetet érdemel az: hogy activ kereskedé-
sünk csekélységében, a' külvilág piaczára kifolyó
pénzmennyiség, csupán 's egyedül a' pénzaiiyag ho-
ni termesztésivel szivárog ujra vissza azoknak, a'
kiktől kiadatott, kezeibe, a' bányászati szorgalom-
nak közönséges árbecsi'tési körforgást eszközlö sa-
játsága által,
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Összege, az ecliilyi ismertetésnek. Következtetés nbltól az eili!Ji;Í bá-

nyászat nemzel'.i-gaMlusiigi fonlosai^ai-a. üssueliiisoiililás a'

foptoaság méi-É(;t(5fc nézve, Igazgatás «s tűi-vcitjfioiÚB j i ' i le lony

il'ányzatja. Okai a' szorgalmi eluli.-sladiís nemi lasBudalmas-

ságának. Jobb remény sugarai ;i' jövendőre.

Azoknak, miket ezen szakasz, 'hat czikkelyeí, 's
némi részben az előrajz is clőnkbe adtak, egész össze-
ge abban áll: hogy az erdélyi ..bányászat, mint nem-
zeti-gazdaság; tárgya, mind magán- mind köz-érde-
kű t e k i n t e t b e n gazdaságos;—a' hon némelly vidéke-
ire nézve elkerülhetetlen, «le ax ércztermcsztcs szüksé-
gess égé tekintetéből e l k e r ü l h e t e t l e n an égess! honra
nézve is; — más szorgalmi ágolc terményeinek árbecsí-
tését igen nagy inertek ben mo/d/t ja elő, és így az őssz-
nemsseti szorgalom eiőhaladasára hathatós befolyással
van;—a' viszonylagos magánállo'ság bélyegét sok rész-
lten magán hordja; — tudományi 's művészeti közreha-
tásában az értelmesedést előmozdítja ? 's tehát ma-
gát a' szellemi erőt is gyarapítja; — 's minta ' nem-
zeti szorgalomnak azon része, melly magát a' pénz-
anyagot termeszti, csupán c« egy tekintetben is, kitű-
nő hasznot hajt. Ezekben álla' honi bányászat nem-
fceti-gazdasági bclyegzclc.

Előmozdítván tehát AZ erdélyi bányászat a' nem-
zet anyagi és szellemi erejét, 's ezen előmozdítás-
nak nagyszerűsége már csak abból is kitetszvén ,
hogy a' szorgalom ezen neme —• mint a' második
czikkelyben láttuk — az ország népessége 30-ad
részének közelebbi 's távolabbi tekintetekben elke-
rülhetetlen kereset-forrást nyit; gondolom kétségen-
kivül ivé lesz hazánk köü jóllétének a' bányászai,
általi előmozdítása, 's-'a'-nemzeti szorgalom ezen ré-
szének csalhatatlan* nem/eti-gazdasági fontossága.

A' mi ezen fontosság mértékét i l l e t i : bajos ugyan
az összehasonlítás a' honi szorgalom több os/tálya-

•ivalj ha rcsKletekbc akarunk ercsxkedtii, mert a« er-
re megkívántaid adatok nagy részben l i iánylanak;
mivel azonban az eredmények nyilván előttünk íe-
küsznekj az az, nem annyira a' specialitások töm-
kelegéből, mint inkább a% általános szémbetünés nagy-
szei'ű vonásaiból számíthatunk;, a»fr hiszem könnyen
ki lehet mondani ebbéli Ítéletünket is.

Nemcsak axé'rt, — mert a' ineíieti-gazdaságon
kivi i l egy neme sincs a' szorgalomnak hazánkban ,
melly többeknek adna közelebbi 's távolabbi kereset-
forrást, mint a' bányás/at; — néni is azért, — mert
a? mú'ipaf 's kereskedés hanyagsága miatt, mellyek-
nek nagyobb előhaladását 's nagyobb élénkségét le-
nybges változások nélkül bajoson remélhetni, pénz-
ügyi állapotunkj — melly hogy m&st is nem a' lég*
kedvezőbb, a' kauiat magosságán kívül a3 kamat-ior-

-dúíat közönséges lassúsága 's bizonytalansága is
nyilván mutatja, — sajnálatra legmélto'bb lenne , ha
ebben is a' bányászat félnem segítene,'s az érez-és
úsványueinek megszerzésében is más nemzetek egyed-
áruságátol függenénk; — azért sem, — mert a' bá-
nyászati szorgalmon kiviil felesleget a' szorgalom



m&s nemei hazánkban csak igen kevés részben ter-
mesztenek; — hanem főként a/ért is megérdemli ha-
zánk bányászati szorgalma, mindjárt a' mezei gaz-
daság mellett #) nemzeti-gazdasági fontosságára
nézve, minden más szorgalom nemei felett kitűnő
helyét: mert általa a' már említetteken kívül, egy
részről a' nép azon részének is módja van, az ipart-
előmozdító, mondhatni kettőztető birtoki sajátság jó-
téteményeiből épen azon földön is, raellyhez többi-
re jobbágyi kötelez vényekkel kötve van, teljes mér-
tekben mint bányász gazdák részesülni, jnelly azok-
ból egyébiránt mostani jogállásunkban kizárva lenne,
és igy a' nagyobb rész vagyonosodá,súra, melly nél-
kül köz nemzeti tehetőség nem.képzelhető, útnyitta-
tik, — más részről a' státusbévélelek nagyobb gya-
rapodása eszközöltetik az ércz-tíjsed.ben ? á' nélkül,
hogy a' személyes adó növekednék,, 's olly mérték-
ben, melly magával a' szorgalmi erőfejléssel bizo-
nyos aránylatban áll; — 's mert végezetre hazánk-
ban a' bányász! szorgalom az, melly még nagy résü-
ben meg sem nyitott érczliegyeinkgazdagságát, 's ass
ércaek és ásványok temérdek használhatóságát te-
kintve, mondhatni határ nélkül tökélyesíthető, 's tö-
kélyesítése által a' szorgalom több nemeinek elör
haladását 's élénkségét eszközlendené, és igy .olly
erők csiráját rejti magában, mellyeknek kifejtésével
legszebb remények párosulhatnak az össznemzeti szor-
galomra nézve.

Mind e/en elsőségek alkalmasint csak történe-
tesek, 's nem csupán a' bányászat különös sajátsa-

*) Demosüioims idejében a' bányászati vállalkozók iNiy osítiálybíi
hiteitek a' földmivelö és kereskedő oszt i ly fya l . (Dornnsllienea
íulversua Aristocvatcm T- 2 Üsd» Klciusuln-oil J, köt. 46 lap)
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fáinak, mint inkább sok más egyél) hiányainknak 'í
mostoha viszonyainknak is köszönhetők; de épen
ílly hiányok's mostoha vis/onyok tüntetik ki, az azok-
kal kevésbé küzdő bányászati Szorgalüiri fontossá-
gát. Az arany cs ezüst termesztésre nézve különö-
sön, melly a' honi bányászat legnagyobb rcsjsét te-
szíj felvétetik, hogy a» arany és ezüst bővsége íer-
mesKtési tekintetben csak magára, a1 nemzetet gaz-
daggá nein teszi; mert a' mű-ipar virágzása nélkül,
a' termesztett tömegnek nagy része idegen nemze-
tek piaczára szivárog, a' né lkül , hogy e' kiszivár-
gás viszonti pénsí befolyással pótolva lenne; 's in-
nírn .raagyaráztalik, hogy mindjárt n' bányászat fel-
találásakor, épen az aranyat 's e/üstöt termesztő
nemzetek voltak legszegényebbek nuiipar 's keres-
kedés hiányában ? 's későbben is épen azon nem-
zetek voltak az arany és ezüst valóságos produ-
tíiv birtokában, mellyek arany 's ezüst bányászatot
nem folytattak, de a' termesztés más nemeiben 's a'
kereskedésben, sokkal magosb polcisra emelkedtek,
például a' Pharáok alatt Aegyptoiii, később Sicilia,
Js jelenleg A^gol ós Francüia ors/ág. De meg kell azt
is fontolni; li.ogy az arany 's ezüst termesztés sorsa
egészben különbö/ő most, mint volt a' bányászat na-
gyobb kinyitásakor; midőn az, többire rabszolgák 's
halálra ítélt gonosztevők által hatalmas!) világural-
kodók 's nagyobb birodalmok számára úgyszólván
gyarmatilag ÜKetettj és igy magának a' termesztő osz-
tálynak, 's a' tartomáiiynak'mellynek érczhegyei inű-
veléstíe vétettek, maradandó nemzeti-gazdasági hasz-
nokat nem hajthatott; mint hajt most j midcm a' bá-
iiydszat mái Csaknem világszerte felsüabadi'ttaíván, a'
bányásKlíodó néposztály ásson rabszolgái álárendclt-
ségbiil kiszabadult. Hogy ca alárendeltséíc igen so-

16
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Jtaiß iaríott í'iijdfilommal laiümegvallaniinfí.*} —
kiuletbe, veendő továbbá: hogy azon nemxetek j mely-
lyeJi »K aranyot 's", .o/iüstöt termesztették ja ' szorga-
lom más nemeinek hanyagsága- melleit, nrilly álía-
potban lettek volna, í ja a' szorgalom ezen- nemeiben
is elmaradnak, vak? vagy megfordítva , milly álla-
po.tra 'emelkedhettek volna, a' szorgalom más nemei-
ben is • előlialadva? Minden esetre fajra (Ihatatlan :
hogy epén olly nemzeteknek, mellyek a' szorgalom
más nemeiben 's a' kereskedésben háfraniarádtak|
legnagyobb jótétemény , pénz-anyag termesztésével
an élet 's kényelem szükségeinek könnyebb 'kielé-'
gíthetése; liabár a/ok má.s nem/etek piac/án vasa**'
roltatnak is. Tagadhatatlan továbbá líógy az ércztér-'
mesztéfe, több nemű termények árbecsitése állal tniri«
den esetre előtti ö/'d/tjaa-z össs^netoze.ti&zorgálmat/s a'
kiszivárgo ércxtöiBegré- nézve érdekelt víssió'nti pénz-
befolyás h iányai a1 pénssanyag folytonos termesztésé-
vel pótolja. Több-- 'nemzete k köszönik1 polgári mive-

előmozdítását a' bányászat 'virágzásának ##)
erdélyi bányászat nemificti- ga/dasági fon-

tosságai; bölcsen elisraertc az igazgatás ,' mélly a'
honi bányászatot különös figyelemmel, Js mondhatni
litiv ra*íaíinko(JássaI pártolta clcilőí fogva. Hogy" e'
pártolásában nem csupán kincstári gazdasági s/em-
poulból indul ki, kíilöuféle kö/has/nu rendszabá-
lyain 's hathatós áldozatjain kívül nyilván mutatják
__i^__ - •

-Vií

•
,-, ti

7

.
"J Meg ezen ssiá/ad első tízctlfb™ iis raljszolgái: által iizetett.,»*.

c o l u m b i a i ; i [- : inyuios; i í . (Klé ' insrhvot l 2-dik köt. líjf> lap).
"*) Attika vii i igz/isa cgykoi'ii 's csj*• eredetíi. volt .n' lln-ácziui avany 1

's thasuai. e-íiist. bányák vjrápiüával ; ineilyctjjek, í ; J p n s i i ú l ú -
lásút. csuk li;miai- luivcM.e a' i i i ' i i i/ .et i cla/cgciiyedC's. (Mcui-sii
Fortuna Atlica p. 5(i lásil. Klcinaclii'Oil l.-küt. 43 lafu) .Száí!»*í'
I. . l ' : 'l- ..> ihu a, Csehors/.Hg 'a u' i, ' •
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egy, 1835-ben költ udvari kincstári rendelet ̂ sza-
vai, wcl lyeknok idetnríoüó réssie e' k c u t követ-
kezik: „Die Staats V o r w a l t u n i T b e l r a o h t e t h f i dómw ÍTI

Bergbaiic, und der Gewinnung edler Metalle durch
Private, welche in Siebenbürgen das Wesentl ichste
ist, die Erreichung einer ErträgnissqueHc für den öf-
fentlichen Scbat?! n icht als den vo'fvvaltendcii Gesichts-
punot,Es entspricht den wohlwollenden Gesinnungen
Seiner Majestät und den jreläuterttn Ver\valttui(j;s
Grundsätzen: die E r x e i i f f u n t r edler M e f a l l e , als ei-
nen wichtigen Zweig der Nation.'iIbeschMigung, als
ein wohllhii l iges I l i i l fsmUte] xur Erhalt i j^tr g;tn-
zer üistricte .und Gegenden, und als eine mächtige
Triebfeder zur Vermehrung der Oapiläle, und des
Wohlstandes ganzer ÍVovin/eri 7M schütsien, w n d zu
begünstigen. Siebenbürgen, welches nach allen An-
deutungen so reich an Schätzen dieser Art ist, und
ihre Förderung und Benützung zur Erhöhung seines
Wohlstandes so sehr bedarf, v e r d i e n e t in dieser Be-
ziehung eine vorzugsweise Herik'lisicMigung."

A1 törvényliOKíis pártolása ellen sem lehet mél-
(ó panasz, mert a' íel.sxabndi'íá.si (örvényeket 's ax
1747-diki caikkejyckct ' firryeJeminel '.s tárjvyisme-
rettel megolvasva^ igen sokukat fe l t ídá l tmk azokban
habár csak a lapvonásokban is', m i k e t a' bányászat
erdekei a1 köz és uiagán jogi v i sxunyok törvényho-
zási elintézésétől megkivánhíitnak.'Eíít bővebben fel-
fejteni a' köz és aiagán jogi is isnertelésre halasztóm.
•Nem tehetem mind.'i/onálíal, hogy itt azon hév^kí-
vánatomat ki ne fejezzem: lenne bár a1 bányászati fár-
jryokbaii kirendelendő országos küldöttség, a' bányá-
szattal össze függő nemzeti érdekekre nézve olly id-
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.rés oíly boldogító elvektől lelkesülve, 's a' kincstári
igazgatás közhasznú intézkedései iránt olly méltó
bizalommal, jirint volt az 1791-diki! — Ezt remél-
ui és hinni, a' korszellem '$ a' pálya, mellyet hazánk
törvényhozói önérdekeik megtagadásával is köveinek,
méltán jovasolják.

Hogy mind ezek mellett a1 honi bányászat, —
melly hogy eröfejlésében naponként halad, ax elő?
rajzban láttuk—,olly mértékben, mellyet a'bányásza-
ti saíQV-galom nemzeti-gazdasági fontossága 's ércz-
hegyeink gazdagsága megkívánni látíalik, elő nem me-
het ; ennek okai egyebek közt, *) az eléggé ki nem
fejtett köz és magánjogi viszonyokban, ugynevexeti
bányászati polgárság nemlétiben, a' bányászati tör-
vényhatoságnak gyakorlatilag nem eléggé szoros el-
különözésében a' polgáritól, minden bányászati rend-
őrség hiányában, 's t. e' félékben keresendők. Ide
járulván még az is , a' init csak ugyan legelöl kell
vala említenem: hogy az ország birtokosai 's capi-
tálisfái., többek közt a' bányászati rend, a' bányász-*
kodó nép és bányászati kincstár közti viszonyok
nem ismerése **) miatt a' bányászat jogvisxo*
nyainak sérlbetetlensége, 's a' törvényhatóság bí-
rói függetlensége iránt a' feímchb előadott körül-
jaényekbenj bizalommal nem igen viseltetnek, és így
a' szorgalom ezen neméhez csali irren kevés rész^-
ben járulnak. Ezen akadályokat és hiányokat elhá-
rintani 's kipótolni a' törvényhozásnak 's kincstári
igazgatásnak áll hatalmában, egyesülve a' sajtó munir
káiatival csakugyan.

*) Sokan ,1' síorjfalomva nézve yisszai-ettentónei hiszik az clávadt
ércílopást. Magam iá ezen vcicmenyhen vágyói, a' tiélkiil ho^y
rsiipán ezen oknak tula jdonítanám a/ cisszbányásiiUi szorga-
lom clrihalaJísíUink .'ilüdilyozisau

**} Csat *' eiimo> migycbb rcszrijl siólo.k.

A* bányászati iparnak előmozdítására, addig is,
míg egyéb esáközök munkába vétethetnének, igent
sokat tenne: ha az orsxág hegytani's éraikati ismer-
tetése , az: érez-? és ásvány-nemek különféle hasz-
nálatának kimutatása,'s nevezetesebb bányászati vál-
lalatok eredetének, előhaladásának, 's gazdasági erő-
fejlésének történetei, &z igazgatás költségén közre
bocsáttatnának. *)

Egy, az erdélyi bányászatot Jifiwel pártoló magQS
helyzetű jszeméJynek ##) a' felőli emlékezetes nyilat-
kozása igy hangzik: „Seitdeip ich von Seiner Majes-
tät dem höehstseligen Kaiser,/úr bcruffen wor-
den bin, hielt ich Siebenbürgen vorzüglich im Auge,
da ich von der Überzeugung durchdrungen bin, dasz
in diesem, durch die Vorsehung so reichlich gesegneten
wunderschönen Lande, für den Bergbau unendlich
viel zu thun erübriget, und der Bergbau es sei, der
Siebenbürgen ein porzuheben und zu seiner Cultur,
Industrie und lieißhthum dem Grund zu legen, ge-
eignet sei.í£ Ezen szavakkal végzem nemzeti-gazdasági
ismertetésemet; meUyekből az erdélyi bányászatra,
annak sorsára "s jövendőjére legszebb remények lát-
tatnak sugárzani, remények, mellyek a' hon javáért
's boldogságáért dagadó kebelt kevély örömmel töl-
tik el.

*) HesryUni 's eralkatt isrnei-lctcsben nevezetes hiányt pótolt ki
Gvimiu János jeles kt ;zi-líöűyve mellyből ai e lűvajzban (IV.
3. a' negyetiit azakasübiin) (ímlíl&t tevék , 's inefly minden
tái-gy kedvelőnek méltán ajinlhatú lielybcli érdekességénél fog-
va is.

**) Mitlón ErJéiy a' magos helyzet» személyt, 37, í857/s-diki or-
í^S gy i i léa ISS-diJiiiltsebeini' lelkes b. J ó s i k a 9úmnel indítva-

nyái-a az indigenák sorába iktatta, azon t icm/ctí háUiiak tol-
mácsa volt. mellyet .V honi bányászat o l l y IICT pártolása tel-
jes mértékben gprjeszlctl-
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