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Előszó.

Senki sem szereti idegennel, kivel szót válta

nia a környületek alkalmat adnak, úgy találkoz

mi, hogy róla bár kis előleges ismerete ne le

gyen; a' mivelt társalgás szabályai pedig az

ismerkedést bémutatáson parancsolják kezdetni.

Könyvekre, az élő-társalkodók ezen helyütte

seire szintúgy illik ama szabályzat, és iró 's

kiadó e kötelesség teljesítésével magukat kissé

ugyan elkésetteknek vallják, de fölmentetteknek

nem hiszik.

Messze kezdjük, de azért hoszasok nem le

szünk. – Születék a kezedbe vett könyv” esz

méje K. O. 1841 septemberében, midőn egy

iró, ki a fiatal kor tüzét érett okoskodással

párositja, kinek első sorait, mint a lángész”

bélyegét viselőket, a két Magyarhon olvasói

újongva fogadák, szerzőt sok izbeli együtti be

szélgetéseik következtében fölszólitá, hogy a'

bankokról azon időtájban sereglő röpiratok és

hirlapi czikkek tömkelegében egy áttekintő bi

rálattal nyujtana vezérfonalat.

*



A felelet a lőn: hogy a mondani való,

csak könyvbe, nem egy politicai vagy iralmi

folyólap” szűk hasábjaiba férendene bé. Mert

olly tárgy ez, mellyben tudatlanságunknak adók

egykor drága árát; most pedig eszmezavar 's

mértéktelen remény fenyeget talán még nagyobb

bajjal, hogy veszélyt ne mondjunk. – Irjon hát

könyvet, viszonzá; és a biztatás eredménye,

K. O., kezedben van.

Bémutatandó egyénünknek eredetét - imígy

kifejtvén, némi tulajdonait is bátrak vagyunk

emlegetni. Két keze van neki, mellyek egyike

igen is jól tudja, mit csinál a másika. A balt

ugyan is jobbodba öltvén – per summa fasti

gia rerum – futtában meghordoz a bankkal

inkább vagy kevésbé határos eszmék körűl, 's

ezen talán sokakra nézve új vidéken némileg

honositva, a jobbal majd részleteit kezdi apróra

mutogatni.

Allegoria nélkül szólva, e munka két rész

ből áll, mellyek közűl az elsőt eszméleti 's áta

lános historiai, a másodikat külön szemléleti

részszé alakitók. Emebben tárgy és alkalom

szerint, s így érzékiebben, világosban, béha

tóbban, az amabban csak érintgetett eszmék,

fogalmak, félelmek, remények, merények és



óvakodások teliesebb kifejlésöket nyerik; itt a'

példa késedelem 's erőltetés nélkül a tanuság

alá simulva, a durva empirismus és igen is

szellemi theoria hiányainak mellőztével mindkét

modor” elsőségeit egyesiti, 's a vizsgálódások”

szárazságát az anyagi érdektől mozgatott élet'

különféle jelenségeivel tarkítja. Igy vezetgetve

a tudvágyos és éppen ezért türelmes olvasót

a tanakodás sivatagjai közt ollykor a képzelő

dés oasisaira is, szerző és kiadó reménylik,

hogy nem csak figyelmeztető és oktatgató, ha

nem ottan-ottan mulattató könyvet is nyujtának

kezébe. "

Hátra van még, bévezetett egyénünk nemleges

tulajdonairól is szólani. Ne várjon senki tőle

banktervet; azon egyszerü okból, hogy köny

vünk „bankismeret“ és nem bankárságrai út

mutatás. Banktervet az aránylag kevés számu

részvényesek még kevesebb számu választmá

nya készit, és átalában bankár kevés lehet; de

minden pénzes-embernek mint talán részvény

váltónak, vagy pénzét 's pénzügyét a bankra

vagy bankárra bizónak, – sőt minden polgárnak,

mint a bankjegyek ideigi birtokosának, forga

tójának, kiválólag érdekében, mondhatni, bőrében

áll tudni és érteni: mennyiben bizhatik amaz

intézetekben és mennyiben várhat a velöki csak



nem kerülhetlen közlekedéstől most vagy jöven

dőre keresetére nézve segélyt, vagy ellenben

vagyonkájára veszélyt. Szóval: recipeket irni, or

voskönyv” tiszte; mi pedig csak diaeteticát adunk,

's pénz- és bankügyet tárgyazó ismeretek rend

szere valóságos erszény-diaetetica; mit hogy

k. olvasónk sükeresen használhasson, mind ohajt

juk, mind reményleni merészek vagyunk.

Kolozsvárott julius 28-kán 1842.

szerző és Kiadó.



Eszméleti Rész.

Bank értelmezése,

Einsicht ist Gerechtigkeit.
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1. §

Fogalom-határzás.

B a n k , germanszó , tulajdonkép padot tesz.

E' szó minden germanvegyületü nép nyelvébe, átment,

a franknak banc, 's a' képes értelmében: b an que;

az olasznak: banco; az angolnak: bank. Jelképes

értelme mikép származott a tulajdonképiből, érteke

zésünk történeti részében fogjuk látni; itt annyit szük

séges tudnunk: hogy a bank szó különböző dolgok”

eszméjét költheti fel bennünk, mikről előleges isme

reteket kell szereznünk. Ha ezt elmulatjuk, a beszé

lő 's halló, vagy az iró 's olvasó közt, a ténta hal

mivelete utánzódik, a' melly, mint tudva van, az élel

mére való állatkákat elfogandó, kibocsátott fekete le

vével a vizet maga körül elhomályosítja.

B a n k, legközelebb a tulajdon jelentéséhez,

teSZen
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I. olly asztalt, mellyre pénzt, kiadás vagy be

vétel végett, kiszámitnak. Innen

II. olly pénztárt, melly a közönség számára

mindig nyitva áll, pénzbevétel vagy kiadás végett. E'

tekintetben ismét

1) olly pénztárt, hová a tőpénzesek készpénz

summáikat leteszik. Ezeknél a pénz

a) nem kamatol, és vagy

a) csak bátorságosb tartás végett adják be, vagy

B) a fizetés alkalmatlanságait akarják a be

tevők kikerülni.

b) A pénz kamatol vagy

a) szokott határozott kamatot, mint kiadott

tőpénz; vagy

B) határzatlan mennyiségü nyereséget, na

gyobb vagy kisebb szerencsével folytatott nyerekedés

után, mint oszlékot (dividend).

2.) Olly pénztárt, honnan zálogra kölcsön pénzt

kaphatni. A zálogok vagy

. A) ingó jók; ezeknél a czél, a szűkölkö

"dőknek az uzsorák elleni védése; vagy

- B) kereskedői áruk; ezek a kereskedöket

pillanatnyi szükségeikben pénzzel látják-el; vagy

C) ingatlan jók; ezek nevezetesen a gazda

sági műipar előmozdítására alapitvák.

3.) Bank nevet viselnek továbbá olly pénztárak,

mellyekben pengő pénzt levelekkel váltanak fel. Hi

storiai rendszerben ezeket kellene előltenni. Ezek a

törzsök bankok. Ezek megint vagy

- 21) más bankok és kereskedők váltóleveleit.

váltják be, dijj mellett, vagy - -

35) csak a maguk váltóleveleit váltják visz

sza, minden pillanatban, dijj nélkül.
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III. Szerencse vagy játékpénztárak mely

lyekben a feltett summapénz, a kártya vagy koczka'

fordulására, vagy a játékosoktól (a közönségtől) a'

bankba, vagy ebből a játékosokhoz vándorol.

IV. Mint a magyarnak a szék, székezés, ugy

a germanoknál is a bank a birák űlését 's ebből

törvénytevő (nem törvényhozó) testületet jelente. Ez

a középkorban nagyon divatos kifejezés ma már csak

az ángol főtörvényszék nevében: Kings - Bench (ki

rály padja) 's itt is változtatott alakban maradt-meg.

A fölebbi osztályzatból csak a II. alatti pontok

lesznek értekezésünk tárgyai. De ezek is elég számo

sok, hogy sejtessék azon tömérdek eszmezavart, melly

a róluki ismeret hiányából ered. Hogy e zavar nem

csak eszméletileg rút, hanem gyakorlatilag káros, sőt

veszélyes, arról meggyőződését az olvasó csak egész

munkánk átolvasásából meritheti. Látni fogja az esz

méleti részből, mennyire beléfűződvék a banki tár

gyak a mai élet minden viszonyaiba, s érdekeibc.

Látni fogja továbbá, historiai ismertetésünk' folytá

ban , milly szükségben segitők, milly áldáshintők ezen

intézetek; – de másfelől azt is, hogy a kezelők”

visszaélése, a közönség tudatlansága, s mind ket

részről az elbizakodás olly veszélybe dőnthetik a nem

zetek 's magánosok jóllétét, minek képe az anyagi

természetben csak a főldrengés dúlása lehet az An

des vulkánrongálta alján. -

Ezért, hiu declamatiokkal az értelemhez intézen

dő fejtegetéseimet nem előzve, még csak azt jegy

zem meg, hogy a beszédbeli szokás a bank tulaj

donosát ban quier- nak*) nevezi ugyan, de azonegy

1) Magyarul mondhatjuk b a n k á r nak, melly ugyan nem épen

kellemes hangzatu, ba n k á ra emlékeztető szó, – ám de a'

1 *



intézetnél saját szeszélyből mindkét kifejezéssel majd

soha sem élnek. Példaul: Sima báró ban quier, de

senki sem beszél a Sina bankjáról. *) holott a bé

csi nemzeti banknak nincs banquierja. Némi sza

bály az, hogyha az érdeklett intézeteknek egy a va

lódi avagy vallott tulajdonosa (mint nevezik: firmája),

akkor ennek neve forog szóban; ha pedig részvé

nyes társaság alapitá, 's egyenlő (vagy néha a rész

vények mennyisége szerint fokozott) joggal kezeli

vagy kezelteti az űgyeket, illyenkor csak ezek öszve

ségét jelelik és emlegetik bank név alatt.

2. §.

Tárbank = Depositenbank.

E nevezet illeti a II. 1. a. « pont alatt osztályo

zott intézeteket. Lényegök ez :

Angliában, (mert helyesnek látjuk olly országot

venni példaul, hól e szokás leginkább divatoz), sem

kereskedő, sem magános ember rendszerint nagyobb

summa pénzt magánál nem tart, mint a mennyi min

dennapi részletes és aprólékos kőltségeire szükséges.

Többi pénzét egy banquierhoz teszi be, ki is annak

bátorságáról kezeskedik. Erre őt nemcsak a kereske

dői hitel és becsület, hanem a legkeményebb tör

vény is, melly a betevő bizodalmával visszaélő ban

kárt 14 évi tengeren túli deputatio maximumáig sujt

ja, kötelezi. A letett pénzért a bankár a bírtokos

hangon fel nem akadunk, 's a' ki jobbat vagy szebbet tud

álljon-elő vele. Jelenkorunk műszavai agysem a maradék'

számára készűltek.

2) E szó helyett a következő kifejezésekkel : „ház, comptoir,

Geschäft" sat. élnck.

-
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nak, vagy annak őrzésiért a birtokos a bankárnak

semmivel sem tartoznak. Mindezek bővebb kifejtést

nyernek a következő §-ben.

3. §

Forgatóbank = Girobank.

Olly pénztár, mellybe birtokosa tetszése vagy

szüksége szerint nem nyulhatna, a fukar elásott kin

csesládája volna. A tál bankárok kötelessége tehát a'

pénzörzésnél küljebb terjed, és ők a betett summák'

birtokosainak kézül szolgálnak mind bevevésre mind

kiadásra. Ennek megértetésére szolgáljanak ismét az

angolok példaul:

Egy személy A. kinek pénze B. bankárnál le van

téve, tartozik fizetni C. nek 3000 ftot. A fizetés órá

ja eljövén, A. C. nek készpénz helyett egy útasitmányt

(assignatio, Anweisung, Angliában „Check”) ád, mely

lyel C. B.hcz megy, 's itt magát kifizetteti. – De B.

bankár M. birtokos pénzét is tartja. Midőn hát M.nek

a pénzét p. o. haszonbérlője behozza, megint csak

B.nél teszi le, s ennek elismerő irásaért kap M.től

nyugtatványt. – Átalában egész Londonban minden

nagyobb summákat a bankárok adnak ki és vesznek be;

mivel, a mint az előbbi §-böl emlékezik olvasónk,

minden ember máluk tartja a pénztárát.

A nagyobb summákbeli pénzforgás e szerint a'

bankároknál levén, az általuk kezelt summák öszve

gét méltán forgató bankoknak, vagy europai nyel

ven: giro bankoknak *) nevezik.

A beszédi szokás azonban itt valamennyire inga

tag; mert részint az itt leírt móddal magános ember

5) Olvasd : dz s í r ó ban k.
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által folytatott foglalkodást csak tárbanknak (Deposi

tenbank) nevezik; részint a forgatóbank nevet csupán

egy hasonló czélu, de más alaku, országos intézetre

szoritják; mi következő S-ünk tárgya leend.

Két kérdésre kell most már megfelelnünk, mivel

az előbbi czikk végén azt állitók, hogy sem a bete

vő a bankárnak, sem a bankár a betevőnek semmi

jutalmazással nem tartozik; tehát miben áll mindenik

nek a haszna ? - -

A betevőre ugyan elég világos, mert az ő va

gyona bátorságositva, 's annak kezelésében ideje ment

ve van. Ez utolsó nem kis nyereség; mert a pénz

bevevés és kiadás egy nagy kereskedőnél teméntelen

időt és fáradtságot igényelne, úgy hogy e végre né

ki egy vagy több legényt (Commis) kellene tartania.

Micsoda idő- 's költségpazérlás volna p. o, ha neki

egy időtelt váltólevél kifizettetésére London más vé

gére egy mérföldnyire embert kellene küldenie? Ide

járul még a pénzszámlálásban történhető hiba, rosz

vagy hamis pénz vagy bankjegyek elvételébeni vesz

teség, a váltólevelek időntuli praesentatioja, vagy

más formalitási hibák miatt szenvedhető kár, 'sat. Mind

ezekről a bankár gondoskodik, mert a betevőnek

nemcsak készpénze, hanem levelei is neki vannak át

adva, 's a kezelésben eshető minden kárt ő vall,

nem a betevő. Illyes kárvallás azonban bankárnál, ki

egészen bele van szokva a pénzforgási fogásokba,

sokkal ritkábban történik, mint más kereskedőnél.

Még egy erkölcsi nyeresége ennek, a hitele fenn

tartása. Bankára ugyan is minden viszonyairól a leg

bensőbb ismerettel birván , vagyona állásáról mindig

tanuságot tehet, és teszen is. S mivel a bankárok

egymással is a velök kapcsolatban levő egyének ál
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lását közlik, akárki a maga bankárától más bankár

ral czimboráló *) kereskedőről, s ennek fizethetési ál

lapotjáról bizonyost tudhat. -

A bankárok részéről a nyereség ebben áll: A.

a ki B.... Z. pénzeik kezelésére meg van bizva, ki

számitja, mennyi készpénzre lesz év” folytában szük

sége, hogy a betevők űgyeit folytonosan igazithassa.

Erre rendszerint az egész öszveg nem kivántatik

meg. A szükséges részt tehát készen tartja, a feles

legessel pedig, mint különben is nyugvóval, biztos pénz

kereskedést űz"), minek nyereségét magának tartja.

4) A „Kunde, Geschäftsfreund, pratique, customer” szók kife

jezésére merém használni e' szót : czimbora.

5) Egy solid bankár kereskedését csupán két fejezetre szoritjuk :

u. m: k u r t a k ö lcs ö n r e és p é nz k ü l d é s re; a kurta

kölcsönt majd a kölcsön és disconto-bankok czikkeiben fog

juk kifejteni; de a pénzküldésre valamivel bővebben kieresz

kedünk, mint ezen czikk folyamában a textusban cselekedtünk.

Minden áru utoljára apró mennyiségekben adatik el;

mert ritka eset, hogy magános embernek módja, sőt köze

lebbről nézve haszna is legyen, háztartását holmi szükségesek

kel mázsa vagy végszámra látni el. A boltosok azon csator

nák, mellyeken át a termékek és gyári készitmények a nagy

kereskedők raktáraiból a közönség kezébe elosztatnak. A'

boltosok a részletes eladásbol csak lassan lassan gyűjthetnek

annyi pénzt, hogy ismét nagy mennyiségben vásárolhassanak

egyszerre uj provisiot. Ha hát nekik mindig erre kell várni,

míg ismét elegendő nagy pénzöszveggel uj teréhért utaznának,

a kereskedésök nagyon akadozva folyna. Szint ezen viszony

ban vannak a nagy kereskedők is a gyárosokkal és termesz

tőkkel. Valóban csakis a kereskedés legelső időszakában, avagy

ott divatozó mód ez, hol vagy természeti akadályok, vagy

polgárisodás alanti foka, vagy a hanyagság, a közlekedés

bajossá, koronkint csaknem lehetlenné teszik. Korán felvál

tá e durva módszert hól részenkint , hól egészen a hitel su
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Ezt ő a betevők világosan vagy hallgatva adott

megegyezésével miveli; mit ezeknek semmi okuk sincs

tőle megtagadni; mert minden érdekök csak az,

hogy utasitmányaikat a bankár minden pillanatban,

legkisebb késedelmezés vagy épen kifogás nélkül, tisz

telje és teljesítse. A mellyik ezt tenni csak egy alka

lommal is vonakodnék, ezzel vagy magát vagy a be

tevőt insolventnek, azaz bukottnak jelentené.

*~=~~•

gaIta azon mivelet, miszerint a gyáros és termesztő a nagy

ban kereskedőnek, ez a kalmárnak, ha egymástól távul lak

nak is , időszakonkint árukat előlegeznek, emezek viszont az

előbbieknek bizonyos határidőkre pénzöszvegeket küldöznek.

Ezzel már a pénz maga is küldendő áruvá vált, de mint min

denütt kapós, és arányban kis helyet foglaló, könnyen el

sikkasztható árunak hordozása, kényesebb, féltősebb 's ezért

költségesb is, mint akármelly másé. Mégis azon istenver

te viszonyban, mellyben egy tartomány a másiktól csupán

életkelléki vagy kényelmi czikkeket veszen, 's ezért kölcsön

ben csak pénzt, azaz nemes érczeket ad, ezen természetelleni

viszonyban mondom, melly legtöbbször önzésszülte vagy fo

nák politicai elv sugalta erőszakos szabályozások eredménye,

ezenkivül más úmód, a kereskedési mérleg kiegyenlitésére,

nincsen. Illy állapotban a bankár még kevés szolgálatot te

hetne; de valóban ritka is az az eset, olly szembeszökő egy

oldaluságban. Az ismeretes tartományok és vidékek többnyi

re kölcsönösen cserélik ki a kellék- és kényelem szereket,

's a nemes érczek az egyik vagy másik oldalról magát kiütő

felesleget pótlékozzák.

Tegyük fel már hogy A. helységből a. b. c. egyének

küldjenek árukat B, helységbe m. n. o. egyéneknek. B. hely

ségből p. q. r. egyének megint küldözzenek más nemüeket d.

e. f. kereskedőknck A. helységbe. Mindezekért évenkint m

küldjön vissza B.ből A.ba a.nak 10,000 ftot, n. b.nek 12,000et

o. e.nek 11,000-et; A.ból B.be küldözzön d. p.nek 9,000-et,

e., 2.nak 13.000-et. f. r.nck 80,000-et E hat rendbeli, és igen

hihetőleg sokkal több izbeli pénzküldözés természet szerint
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Ellenben a betevő bizalmávali visszaélést igen

szigoru törvények tiltják. „Ha bankárnak, kereskedő

nek, űgyvivőnek sat. pénz vagy pénzt illető levelek

bizatnak a kezére, olly irás be li útasitással, hogy

az, vagy azok, vagy egy részök, vagy nyereségök,

Az

jókora kőltségben kerül , 's mindannyiszor elveszés veszélyé

ben forog. Minő nagy könnyebbség volna tehát, ha m. n. és

o. tudván, hogy az ő helységökbe B-be d.nek enek és Jinek

pénzt kell küldeniök, megirnák a p. q. és r. megegyezésök

kel, hogy d. fizesse a.nak mint helybelinek a küldendő 9000et,

e. b.nek a 15,000-ből 12,000-et, és a.nak a fennmaradó

1000-et; végre f is fizesse e.nek a küldendő 8,000-et ; B.-

ben megint m. fizetné p.nek a 9,000-et, 's adná q.nak a'

fönmaradó 1000-et, n. q-nak adná a 12,000-et, és o-nak

8,000-et; – és igy csupán o.nak kellene a c. 11,000-ét 3,000–

rel utánpótolni, vagy is a két helység közti mérleget kic

gyenlitni

62SZIY163 képletesítését egy ide mellékelt kőrajzban

ajánljuk az olvasó figyelmébe. A nyílak a sum

máknak küldözési irányzatát jelelik.

Itt már csak az az egy baj, hogy a, b, c, d, e, f, egyfelől,

's m. n. o. p. q. r. másfelől, nem olly ismeretesek egymás vi

szonyaival, hogy ama rendelményeket tehessék. Ezen segiten

dő A.ban a. b. c., és B.bcn p q. r. a bevárandó pénzöszve

gekre egészben vagy részenkint útasitványokat írnak, 's ezzel

az úgy nevezett és épen e végre rendelt v á l t ó l á z a kb a

(Börse) menvén, kikiáltatják, hogy a kinek a más helység

be küldendő pénze volna, azt ők ott helyben rendelményeik

által kifizettetik. Ezeket hát d. e. és f a.tól b.től c.től, m. n.

o. pedig p-től q.tól r.től megvásárolván, fizetés helyett elkül

dik. Igen de ott, hól sűrü kereskedés és élénk ipar az em

bereket a munkafelosztás nyereségeivel megismértette, még

ez a kényelem sem elégséges a kereskedőnek. Sajnálja ő még

csak egy legényével is az időt váltó – (feledén mondani,
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vagy nyereségök egy része mi végre forditassanak,

és ő azon útasitás után, a benne vetett bizodalom

sérelmével, azon pénzt, vagy azon leveleket, vagy

azoknak jöxedelmét, vagy annak egy részét saját hasz

~ı

hogy azon útasitmányt, miszerint a. m.met meghatalmazza,

hogy a neki tartozó 10,000 ftból 9,000-et fizessen p.nek, vál

tó I e v é Inek nevezik) árulásban vagy keresésben tölteni, 's

itt áll elő már a bankár, ki azt helyette megteszi: Az A. és

B-beli bankár t. i. a velök czimboráló kereskedők 's más

pénzküldók vagy várók követeléseivel és tartozásaival ismé

retesek lévén, ama' • fölebb részletezett kicseréléseket, egy

másközti levelezésök és utasitmányaik által végrehajtják. Meg

kell jegyezni, hogy két illy viszonyban levő bankár közűl

egyik a másik ügyészének mondatik. Az A.beli bankár a B.-

belinek, ez amannak ügyésze (agent). Néhol egy egész nagy

vidéknek vagy országnak illyetén pénzűgyi kicserélése mint

egy középpontban esnek meg, mint p. o. Angliában, London

ban, és Frankhonnak nagy részére nézve Párizsban, 's az ide

való bankárok minden vidékiekkel ügyészi viszonyban van

nak; a vidékiek ellenben ritkán egymással. A nagy bankok

és fiókjaik (mik ezek? későbbre látni fogjuk) közt is folynak

illy ügyészi közlekedések, 's a' közönségre nézve annyival

nyereségesben, hogy az általuki reudelmény nem kerűl költ

ségbe, holott a magános bankárok minden küldéstől egy

kis jutalmat vagy díjjat vesznek. Ez a díjj csakugyan soha

sem megy annyira, mint a pénzküldés költsége menne, 's

a felett a küldő a pénz elveszéséről bátorságositva van. Hogy

az utazóknak adatni szokott váltó vagy hitellevelek is e rend

szeren alapulnak, önkint érthető.

A küldöző bankok a vidéki adásvevést kétkép gyarapítják:

elsőben a' k e l l é k e k o 1 c s ó i t á sa, másodszor a t ő p é n

z e k gyors a bb forgatása által. A kereskedő az árui

ra tett minden költséget felveszen, 's ezt a vásárlónak mind

ki kell fizetnie; már pedig a pénzküldözés is szaporíthatja

az árura tett költségeket, 's minden ebbeli kényelem azoknak

olcsóitására is hat. A második hasznos eredmény azáltal esz- -



nára vagy dolgára forditná, – az illy áthágó, elsikkasz

tás vádja alá esik, 's ha reábizonyosodik, a törvény

szék itéletéhez képest tengeren tul deportaltassék,

14 évnél nem hosszabb és 7 évnél nem rövidebb idő

*-

közöltetik, hogy a bankár a követelőnek (mint már a sok

szor fölhozott példában a.nak) a várandó fizetés határnapja

clőtt is kifizeti a kérdéses öszveget, kamatját természet sze

rint elöre leszámitva. Igy p. o. tegyük, hogy Debreczenben

Kerekes Bálint dohánnyal kereskedik, mit nagy mennyiség

ben Pestre küldöz, és épen mart. 15-én inditott vagy két

száz mázsát Pestre, mibe minden tőpénzét belérakta. Már ne

ki várnia kell a pénze után, mit talán fertály év mulva kap

meg, 's addig nem szedhet több dohányt. Igen, de ha Deb

reczenben bankár van, Kerekes egy váltót ir a pesti czim

borájára, hogy fizesse a dohány árrát a debreczeni bankár

nak, vagy annak, a hová emez fogja rendelni, 's ezért neki a'

bankár mindjárt ugyanannyi pénzt előlegez, a három holdnapi

kamatot levonván , 's Kerekes szakadatlanul folytathatván a'

dohányszedést, nem kéntelen, netalán a legjobb alkalmat el

szalasztani, vagy uzsorást hizlalni. Mind két tekintetből vi

lágos, hogy a bankárság kereskedést és üzérséget nem te

remt, de a meglevöt igenis előmozditja és szaporitja.

Az együtt közlekedő bankárok egymás közt háromkép viszik

a számitást:

1) Egyik a más kezébe leteszen annyi pénzöszveget, a men

nyiröl tapasztalásból és hozzávetésből gondolja, hogy egy évi

rendelményei teljesülhetnek. Ezért egyik is a n.ásiknak ka

matot nem fizet; hanem, ha pl. az A.beli bankár a B-beli

nél 20,000 ftot tett le , 's emennek csak 15,000 ft. fizetésére

volt alkalma, a fennmaradó 5000-ről az A.belinek egyezés

szerinti századbért fizet; ha ellenben 25,000-ig teljesitette

volna megbizója rendelményeit, akkor az A.beli fizet a B.-

belinek a felesleg kiadott 5000-ért alku szerinti dijjat. Ezt

m é r le ges számitásnak nevezik.

2-dik mód a bi zo m á n y o s sz á m í t á s, midőn minde

mik a maga kezén forgó tőpénzekből, vagy illetőleg a maga tu
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re, vagy pénzbírságra, vagy fogságra, vagy mind ket

tőre itéltessék, mint a törvényszék kiszabandja.” 'sat.

Ezen átalános viszonyokon kivűl még van kettő

a bankár és betevők közt, minek csak bizonyos kör

nyületekben van helye.

1.) A bankár reneszerint csak a nála letett sum

máig teljesiti meghivője utasitmányait, az azt meghala

dókat pedig visszautasitja; azonban a jólálló banká

rok, egészen jóhírü, hitelü és pontos kereskedőknek

ottanottan többre szóló rendeléseiket is teljesitik, mint

a mennyi náluk fedezve van. Az illy kereskedőkről

azt mondják, hogy nyilt- vagy banco-hitelök van, 's

ők a bankár ebbeli kedvezését évenkint száztól öttel

(Angliában igen magas kamat) jutalmazzák. Az Angol

bank, melly egyszersmind lerakó vagy forgató bank

is, illy módon senkinek sem hitelez a „habet”-jén

felül.

2.) A melly kereskedő a pénzét olly sebess for

gásban tartja, hogy a bankár annak igen csekély he

verő részét fordithatná saját nyerekedésére, az emen

nek évenkint, kü l ö n ö s alku nál fogva, egy kis ju

lajdonából fizeti megbízója útasitmányait. Ekkor mind ketten

az év végével kárpotlásozzák egymást a fizetett öszvegekhez

képest alkuszerinti bizomány-dijjal.

5-dik a kis z a b o t t számitás; az előbbenivel egyez, csak

hogy a bankár az ügyészének év végével, nem a forgatott

tökékhez arányzott századbért, hanem előre meghatárzott bi

zonyos öszveget ad fáradsága dijjául.

Szólhatnék még n é m e l l y bankárházak keresetágairól u.

m. az országos kölcsönok eszközléséről (negotiatio), és az or

szág-papirosok árfolyamáni nyerészkedésről (Börsenspiel); de

amazt csak európai hírü és hitelü bankárok űzhetik, emellbe

pedig solid ház soha sem ereszkedik.



talmat ád, mit nem a pénzsummához, hanem a kifi

zetett utasitmányok és váltók számához szabnak.

Angliában nem csak Londonban, hanem az orszá

gon szét is minden jókorább városkában vannak ban

károk, kik többnyire a londoniakkal egyetértésben

és levelezésben vannak, 's a vidéki tőpénzeseknek és

kereskedőknek hasonló szolgálatot tesznek. Ezeknek

segédével a pénz- vagy váltólevél-küldés az ország'

egy részéből a másikba nagyobbára nélkülözhetővé

lesz. Ugyanis p. o. A., a' ki Yorkban lakik B.nek

Bristolban bizonyos summát akar átszolgáltatni. Oda

fizeti ezt a yorki bankárnak, ki is ír a londoni le

velezőjének, hogy a bristoli bankár által fizettesse

ki B-nek. Mind ezekért a yorki bankár egy kis pro

visiot") számit; 's ebből 's a' levélportoból áll az

egész kőltség; az elveszhetés veszélye pedig egészen

ki van kerülve.

Ebből látható hogy egész Angliában minden na

gyobbacska summákban járó pénzbeli adásvevés, vál

tólevelek 's a' t. a bankárok, még pedig utoljára a'

londoniak kezén fordul meg. Londonba szólanak a'

külkereskedésből Angliába érkező minden váltóleve

lek is, miáltal a bankárok egymással temérdek érint

kezésbe,jőnek. Ennélfogva a londoni bankárok min

dennap elküldik egy legényöket az arra szánt épület

be, Lombárd utczába, hól a kitelt idejü váltólevele

ket kölcsönösen kicserélik, 's a' fennmaradó különb

séget ") bankjegyekkel kiegyenlítik, s ezáltal nehány

6) Pro v i s i o: a pénzküldés, váltóadásbeli fáradozásérti díjj

Ennek mennyisége a kereskedés élénksége- 's virágzásával

visszás arányban van.

7) Ennek kereskedő műszava: sa l d o vagy bal a n c e - mérleg
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milliónyi pénzűgyet 2–3 száz ezernyi készpénzzel

vagy banknotával tisztába hoznak. Az illy módon ke

zelt summákat évenként 150 ezer millióra vetik.

Kiviláglik másodszor, hogy a bank ezen neme,

a nagy pénzkeletnek, ipar és kereskedés virágzásá

nak szükségképi szüleménye; 's a hól e szükség nem

létezik, mesterséggel teremteni nem lehet. A ki p. o.

ma még Kassán , Debreczenben, vagy Kolozsvártt egy

Depositen- és Giro-bankot akarna állitni, 's annak jö

vedelméből élni, bizonyos éhelhalásra tenné ki magát.

A lovaktól húzott szekérnek forognak a kerekei; de

a kerékforgatás csak a locomotivot viszi.

4. §.

Országos Giro-bank.

Az eddig leirt bankok magánosok vállalkozásai,

és nyerészkedési intézetek, mellyeket csak hitelök

tart fenn, 's az ország egyébkép érettök nem keres

kedik, mint a fölebb idézett büntető törvények által.

Most már megyünk át azon nevezetes intézetekre,

mellyek egyenesen és kirekesztőleg az osztályozásunk

II. 1. a. «. és 3. alatti pontjaiban kijelelt czélokra ala

pitvák, 's a' mellyeket az ország vagy az illető pol

gári társaság, minden egyéb kinézésen kívül különös

pártolása alá vesz. - -

Az ezek 's a' közelebbről leirt magános intézetek

közti különbséget szembeszökőleg kifejezi az, mi egy

kávéház és casino közt létez. Amott a' kávés, nyerész

kedésből, magára vállalja, hogy akárkit, a' ki kávé

házába belép, külőnbség nélkül, pénzeig, megvendé

gel, neki hirlappal, kártyával, billiárddal mulatságot

szerez, együtti beszélgetésre alkalmat ád; emitt egy
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részvényes társaság, kirekesztőleg csak maga tagjai

számára eszközli ezen kényelmeket; itt az öszvetett

pénznek mind egy fillérig ama kényelmek megszerzé

sire kell fordittatni, 's a gazda csak az, a kit a tár

saság ideiglen erre megbíz.

A bankár akárki pénzét elfogadja, és a tulajdo

nos utasitmányára akárkinek is fizet belőle. A saját

képi girobankba csak bizonyos, egymást ismerő ke

reskedők teszik-be közmegegyezésből a vagyonukat,

és jobbára csak is egymás között forgatják.

Az országos girobank tehát egy közös pénztár,

mellyet A. B. C. . . . . Z. kereskedőkből összvállott

társaság alapit, 's kezelésére egy számvivőt (kit a'

már említett szeszély nem enged bankárnak mondani)

nevez ki. Ezen pénztárba A. 's a többiek forgó

tőpénzeiket arany és ezüst rúdakban, vagy semmi két

séget nem szenvedő értekü, csipkedetlen, reszeletlen

aranyokban, s biztos próbás ezüstpénzfajokban, vagy

utoljára akárminő pénzben, de érteköket csak nemes

ércz-tartalmukra lehúzva, beteszik, 's egy minden le

hető óvással hitelesitett nagy könyvbe, mellyben min

den részvényes számára bizonyos számu 's az ő nevé

vel jegyzett lapok kiszabatvák, a számvevővel bei

ratják. Hogy pedig a betett summák érteke a pénz'

névbeli értekével változást ne szenvedjen, vagy zavart

ne okozzon, azokat fontszámra (az aranyat is ezüst

ben számitva) irják be.

Midőn már p. o. A. X.nek (kik mindketten rész

vényesek) 5000 tallért akar fizetni, ezen summát el

sőbben is a pénz folyamatához képest ezüst fontok

ra és ennek részeire") felszámítják. Aztán A. egy úta

*~~*

8) A pénzveretésre szolgáló nemes érczek fontolására külön

suly-mértékkel élnek, még pedig minden országban különbö
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zővel, ámbár Anglián kivül mindenütt m a rc a a nevök.

Legnevezetesbek a' t r o y marca és a kölni marca.
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Más felosztás szerint a Pfennig 17 Esschenre oszlik, mi

szerint a marca 4352 Esschent foglal. Osztják végre 4020

Asra, mellyeket „kőlni” hozatéttel különböztetnek a szokot

tabb hollandi Astól. A bécsi arany- és ezüst mérték vagy

marca /s-del nagyobb a kólninél, 's alig (a * g)-el nagyobb

a bécsi kereskedői félfontnál.

A troy marca vagy hollandi sulymérték imígy oszlik:

# *

:#

D

| |

3
<*
•

[C

S
«r«

•

A troy marca többet nyom a kölninél, miszerint 19 troy

marca 20 köllnit teszen. Egy troy marca = 68985 "19 kőll

ni Richtpfennigstheil. Egy kőllni marca 4864 holl. As.

Legalább így a közfelvétel; Vega szerint: a troy marca =

68932'/10 k. Richtf. 's a' kólni marca – 4867"/a holl. As.

A frankhoni marca = 5093 holl. As; a köllnihez pedig

úgy van mint 43 : 41 : vagy is 41 frank marca = 45 troy

marca. Felosztása 8 uncia, 64 gros, 292 denicrs, 4608. grains

2



sitmányt ír, mellyben a' bank számvivőjét felhatal

mazza, hogy 5000 tallér benső ezüst értekét (mit

ugyan az utasitó az akkori pénzfolyamat szerint fon

tokban kifejez) az ő lapjairól huzza ki és az X. lap

jaira, mint erre ruházott valódi birtokot, irja be. Ezen

utasitmánynyal vagy A. maga, vagy már azelőtt a'

banknál személyesen bemutatott és meg ismér

tetett biztosa, a bankban megjelen, 's az irást a'

számvivőnek átadja. Az átirás megesvén, a bank kincs

tárában fekvő 5000 tallért érő nemes ércz, mi eddig

A.-é volt, most már X-nek valóságos sajátja, 's éppen

annyi, mintha ő tette volna oda bé, vagy a maga

pénztárában tartaná. Némelly banknál annyira űzék az

óvakodást, hogy nemcsak A.nak az átadónak, hanem

X.nek is az átvevőnek személyesen, vagy bemutatott

és ismert biztosaik által meg kelle jelenniök az irott

utasitmánnyal együtt.

Hogy mind e mellett a kereskedők közt a vál

tólevelek általi közlekedés folyton foly , 's a bank

általi fizetések rendszerint csak a holdnaponkinti vagy

évenkinti számitáskor kitűnő saldokat illetik, könnyen

érthető. A váltólevelek használata már csak azért sem

nélkülözhető, mivel, a mint a megirt feltételekből

kiviláglik, nem azon városi kereskedők a girobank'

kényelmeiben közvetlen nem részesülhetnek.

Midőn e szerint A.nak bankbani pénze minden

mek, kire neki ahhozi jogát átruházni tetszik, szolgá

latára áll, önként következik, hogy neki magának is,

mihelyt kivánja, betett pénzét, azzal együtt, a mit

Angolhonban az arany és ezüst mérő a „livre trov”

melly 12 unciára, 240 pennyweightre és 5760 grainre oszlik.

Tartalma 7767*/a As; kőllni mértékben 104,579 Richtpf. th.
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netalán más részvényesek neki átirattak, és annak le

vontával, a mit ő magáéból másnak átiratott, ezűst

vagy arany rúdakban, vagy telies értekü ezüst pénz

ben, a bank kifizeti.

Minthogy minden folyamatban levő pénz névbeli

becse a benne levő nemes ércz mennyiségéhez, idők

és osztályok szerint, más más arányban van, tehát

érteke untalan változik. A giróbankbeli pénz ellen

ben, mint látók, egyenesen azon pénz mennyiségé

ben van kifejezve 's azért örökidőkre változatlan, 's

minden más pénzek értekének egybehasonlitására

mértékül használhatni. – E tárgyat, a nélkül, hogy

a pénzügybe, mi külön értekezés tárgya volna, be

lé ereszkednénk, egy példával világositni szükséges

nek tartjuk. -

Mindenki tudja, hogy e szóval: „forint” még

semmit sem mondtunk, hanem meg kell határoznunk:

hogy rajnai forintot, conventios forintot, váltó forin

tot, vagy magyar forintot értünk-e alatta. Ha már felte

szem, conventios forintot értünk, ez olly ezüst darabot

teszen, millyet egy kőllni marca finom ezüstből huszat

lehet kiverni. Vajjon már meg van-e állitva a conven

tios forint becse? Éppen nincs, mert az ezüst a kézen

forgással igen hamar kopik, 's ezért rézzel szokták

megkeményitni. Már számos példák vannak a histo

riában, hogy szorultság esetében az ezüstöt több

több rézzel vegyítették, mégis a tallér, ha harmada

réz volt is, csak akkora 's névszerint annyi értekü

maradt, mintha 15 próbás ezüstből állott volna, holott

senki sem adott annyi sulyu ezüstöt csak 14 próbást is

érette. Olvasómnak naponkint kezében jár a két ga

rasos, mit 1807-ben 30 krajczárosnak vertek s ad

tak; akkor tehát név érteke 5 annyi volt, mint most,

2 *
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és kétségkivűl legalább is 5 annyival multa felül ércz

beli értekét. Mindezek eléggé eszünkbe juttathatják a

pénz változásait. A bankbeli pénz ellenben mindig

ugyanazon sulyu 's finomságu pénzt teszen, p. o. a'

hamburgiban egy kőlni marca442 schillinget, 16 schil

ling egy banco-markot, vagy más szóval: egy schil

ling egy kölni marca 15"/a próbás ezüstnek */**a ré

szét, egy banco-mark, melly 16 schillingre oszlik,

*/,4a = "/aa részét teszi, és a bank részvényesnek, va

lahányszor pénzét kikivánja, minden 442 schillingje

ért, vagyis 27 mark 10 schillingjeért, egy kőlni márca

15"/a próbás ezüstöt pontosan kimérnek. Ez tehát az

a pénz, minek neve a becsével mindig tökélyesen

megegyezik.

Az országos giróbank haszna ennélfogva, a pénz

tartás és fizetés kényelmein kivül, a pénzértek ál

landósitásában, vagy legalább egy változatlan sinor

mérték fenntartásában is áll. Magának a banknak pe

dig semmi haszna nincs; nem is kell, mivel a rész

vényes társaság tulajdona, melly a bank czélját és

szentségét semmi mellék-nyerészkedésekkel veszélyez

tetni nem akarja. Országosnak nevezik; mivel a pénz

ügyrei jótékony befolyásaért az elöljáróság pártfogol

ja, és a pénztár' sértetlenségét 's az intézet szabá

lyai fenntartását maga kebléből nevezett igazgatók

vagy ellenőrök által biztositani igyekszik.

A giróbank biztossága nem a hitelén, hanem

a pinczéjén alapul, 's minden betett és a nagy könyv

be beirt summáknak csonkitatlanul telies értekü pénz

nemekben vagy nemes érczekben meg kell lenni. Nem

is ereszkedhetik a bank pénztára semmi nyerészke

désekbe, mellyeknek úgy is a bank részvényesei sem

mi hasznát nem vennék; a bank kezelőinek pedig
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nemhogy a pénzhez nyulni, de néhol részvényesek

nek lenni sem szabad. A letett summák e szerint

magukban nézve ugyan heverő, de ha a bank köny

veibe tekintünk, igenis élénken forgó tőpénzek, mely

lyeknek, mivel rendszerint csak a saldokat fizetik ve

lök, nem is szükség felettébb nagy öszveget alakitani.

Szükség ellenben a giróbank használhatóságára,

hogy az egy élénk és virágzó kereskedésü városban

legyen állitva, mellynek kereskedői mind a külvidék

kel áruk, mind egymás közt váltók által sürü közle

kedésben legyenek. A leirt formalitások más városiak'

részvétét kizárják, és csak némelly közel városi ke

reskedők, helybeli ismerőseik n e v e 's személye

alatt vehetik némelly hasznát a reájok nézve idegen

banknak.

A segédek, mellyeket a giróbankok pénztára

nevezetes szükség idején az országnak, vagy magá

nosoknak nyujthatna, a rendszeréhez lényegesen nem

tartoznak, ámbár történetileg és kivételkép azzal kap

csolatban lehetnek. Az illy viszonyaikra nézve majd

alább a kőlcsönző bankok czikkében 's a' historiai

részben érinteni fogjuk a giróbankokat.

Végre megjegyezzük, hogy a bank költségeire,

irnokok, tárnokok, cselédek, őrzők 's a' t. fizetésére,

(az igazgatók hivatala tiszteletbeli szokott lenni), a'

bank a betett nemes érczeket kis procenttel drágáb

ban adja ki, mint a mennyin beveszi. Pl. a hambur

gi bankban betételkor minden kőllni mark 15"/s pró

bás ezűstért 442 schillinget irnak fel, de kivételkor

444 schillinget huznak le.
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§. 5.

Perselybank (Sparbank.)

Most már 1-ő §-beli osztályzásunk I. 1. b.) pont

jára jutottunk, miszerint a letett pénzt nemcsak bá

torság és könnyebb kezelés, hanem haszonhajtás vé

gett is adjuk be némi nyilvános pénztárba. Itt ismét

megkülönböztetjük a bizonyos kamatot adó intéze

teket, a határzatlan osztalékkal jutalmazó szerencse

próbálásoktól.

Kiszabott kamatot adó nyilvános intézet két rend

beli van, egyik a szegényebb sorsuak számára, hogy

naponkint, hetenkint, vagy holdnaponkint megmentett

keresményeiket, bármi kis öszvegecskékben is, biztos

helyre letehessék, 's egy kis kamatot is vehessenek

belőle. Ezek valódi jótékony intézetek, mellyek mivel

honunkban is léteznek, és mivoltukat már kézenforgó

könyvekben 's hirlapokban kifejtették, bővebb ismer

tetés nélkül nem szűkölködnek. *) A második pont

következő czikkünk tárgya.

6. §.

Ország adósságai.

Második kamatló nyilvános pénztár az ország”

közpénztára, melly sürgető szükség idején, vagy igaz

gatási, gazdasági, mű- és kereskedői ipar ébreszté

9) Persely valóságos eredeti magyar népszerü szó levén azon

edényke kifejezésére, mellybe valaki napi szükségeitől meg

vonható pénzét be szokta tenni, sem elmellőzendőnek, sem

más kifogás alá jöhető, származtatott kitétellel felcserélendő

nek nem véljük.



sét tárgyazó czélokra, vagy jótékony intézetekre 'sat.

a gazdagok heverő tőpénzeit kölcsön felszedi, for

gásba inditja, és érettök évenkint meghatározott ka

matokat fizet. Az illy kölcsönzések rendszerint mind

egyik mind másik részről felmondathatlanok, 's a'

kölcsönző a beadott tőpénzéhez csak úgy juthat, ha

kötelezvényét másnak eladja. E tekintetben az orszá

gok pénztárait valóban a gazdagok perselybankjai

nak lehetne mondani; de mivel e czimzettel nem él

nek, 's e tárgy” kifejtése könyvünk tartalmával szo

ros kapcsolatban nincs, a status papirosok ügyét

ezuttal másokra hagyjuk ismertetés végett.

Meg kell jegyezni azonban, hogy némelly valódi

bankok az országos kölcsönnel a legbensőbb kapcso

latban voltak és vannak, p. o. a velenczei legré

gibb giróbank, pénztárában a betett pénzből egy fil

lért sem tartott meg, hanem a köztársaságnak köl

csönözte. Miszerint az egyik tulajdonostól másikra át

irt summák csupán eszmebeliek valának 's a részvé

nyesek a betett pénzeiknek csak az országtól fizetett

kamatjait kapták. .

7. §.

Részvényes vállalatok. (Actiengesellschaften.

Sociétés en commandite.)

Midőn valami szerencsétől függő és nagy tőpén

zeket kivánó vállalatra egy két magános ember segéd

forrásai nem elégségesek, az eredeti vállalók vagy

tervkészitők sokaknak egyesített erejével igyekeznek

czélhoz jutni. Illyen vállalatok p. o. külföldre, gyak

ran más földrészre inditandó kereskedés, bányák nyi

*ása és mivelése, uj iparágok, gyárok állitása 's a' t.



A vállalat folytatására tervezett tőpénz-summát fel

osztják apróbb (rendszerint 100–1000 f. c. p.) sum

mákra, mellyeket részvényeknek neveznek, 's minden

kit felszólitnak, egy vagy több részvény befizetésére

olly igérettel, hogy a tiszta nyereséget a részvények”

száma szerint felosztják, 's minden részvény után

évenkint vagy félévenkint kifizetik. Ezen nyereség-rész

az, a' mit osztaléknak (dividend) neveznek, 's a' melly

a vállalat több kevesebb szerencsével folytához ké

pest több kevesebb, néha semmire leapad, és ollykor

maga a részvénybeli tőpénz is veszélyben forog, vagy

nagy részint el is vész. E már mindenben úgy van,

nagy nyereséget, nagy szerencsekoczkáztatás nélkül

nem várhatni.

Az illy lerakóhely tehát, sem a tőpénzt, sem a'

kamatot nem biztositván, bank nevet nem kap, nem is

érdemel, kivevén azon esetet, midőn az alább ismér

tetendő bankok alapitása részvényes társaságok által

történik.

8. §.

Zálogházak.

Minden időben voltak olly kis lelkü emberek, kik

a sors vagy saját hibájok által szükségbe jutott em

bertársaiknak vagy tudatlanságát vagy sürgető szorultsá

gát tőpénzeikkel arányfeletti nyerészkedésre felhasz

nálták. Ezen uzsorásság név alatt rosz hirű környület

azonban illy erkölcsi szeny nélkül is előfordul, sőt

divatoz mindenütt, hól a tőpénz szűk, az ipar csekély,

a hitel gyenge lábon áll, 's adósság törvények a kor'

szellemével nem egyezők. Tiltó 's büntető törvények

az uzsorásság ellen többnyire hatástalanok, részint,
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mivel könyü kijátszani, részint, mivel a környületek'

hatalma nagyobb az emberi határzatokénál. Aztán az

uzsorás esete oda tartozik, miről fölebb mondók, hogy

a nagyobb nyereség kisebb biztossággal van megvá

sárolva, 's ő a dolgait ugy törekszik intézni, hogy

csak legutolsó szükségben, midőn minden kötél sza

kad, kelljen az adóssági törvények segédéhez folya

modnia.

Foganatosbak e' métely irtására olly intézetek,

hól a megszorult ember zálogra, törvényes vagy, ha

lehet, még olcsóbb kamatlábon, pénzt kaphasson. Ily

lyek közűl azok, a' mellyek kis summákot ingó zálo

gokra, uj és viseltes öltözet-darabokra, bútorokra,

élelemszerekre szoktak kölcsönözni, még a középkor

ban számosan támadtak, s mint kelet karavanseraijai

ajtatosság alapitványai; korunkban kormányi vagy phi

lantropiai intézvények valának. Ugyan ezért Olasz és

Frankhonban Monte di Pietá, Mont de Piété nevet vi

seltek, 's alapitásuk terve szerint csak annyi kamatot

vettek, mennyit az alapítványi tőpénz biztosítására s

a kezelés költségei potlására elégségesnek itéltek;

ámbár megtörtént, hogy a nem mindig ájtatos vagy

philantropus kezelők a kamatokat önhasznukra fölebb

is rugtatták. *) Angliában, hól igenbölcs törvényho

zási rendszabás szerint, a dolgokat szeretik a lehe

tőségig természetes folyamukra engedni 's csak a visz

szaélések ellen óvni, a zálogházokat törvényes korlá

*

10) A nyerészkedésből alapított kölcsönző bankokat vagy

inkább zálogházokat Frank- és Ángolországokban korábban

1 o m b a rd-oknak nevezék. Az utóbbiban az ujabb időben

keletkeztek hasonló működésü de csupán philantropiai czélu

intézetek, „friendly societies" név alatt. - -



tolás mellett, magános keresetnek engedték. A zálog

ra kölcsönzők különösen e végre szabadalmazott ke

reskedők (pawnbrokers), kiknek a törvény megenged

1 f. 15 kr. p. p. kölcsön summáért holdnaponkint 1"/4

kr. kamatot; innen 20 ftig hóldnapjára 1*/a procentet;

20–21-ig akárminő summáért különbség nélkül 20 p.

krt, 20 ftól 100-ig pedig 1"/. századbért venni. A ki

a holdnap kitőlte után egy hét alatt zálogát ki

váltja, potlékkamat nélkűl visszakapja; ha a második

hétben váltja ki, félholdnapi századbért fizet reá; ha

14 nap mulva megy érette, azon egész holdnapi ka

matot utána tartozik fizetni. A zálogokat egy év ki

tőltével adják el közárverésen és hirlapbani kétsze

res hirdetés után. Az eladandó zálogokat köznézetre

kiteszik 's róluk lajstromokat osztogatnak ki.

A bécsi Versatzamt hasonló intézet, és hasonló

korlátolások közt folytattatik, de egy testületté alakulva.

Felette sajnálni lehet, hogy uzsoraverte honunk

ban ezen egyszerü segédeszköz használatáról nem

gondolkoznak.

Csaknem feledém emlitni, hogy e czikk az osz

tályozás I. 2. A. pontját illeti.

9. §.

Kereskedői kölcsönzés.

A II. 2. B. pont alatti czél elérésére, hogy t. i.

némelly kereskedőnek hirtelen nagy summa készpénzre

levén szüksége, biztos zálogra tüstént kaphasson, sem

mi külön intézet nem létezik. Nincs is szükség reá;

mivel ez, igy környűletezve ritkább eset, 's a zálog

adást (jól meg kell jegyezni, nem a zálogot) rend

szerint a hitel pótolja. A midőn illy-nemü szükség
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fordúl elő, más czélra alapított bankok szoktak rajta

segitni. Még a legalaposabb országos giróbankok sem

féltették a letett spanyol piastereket arany és ezüst

rúdak, ollykor rézércz, vagy drágakövek zálogára köl

csön kiadni. Más bankok még tovább mennek, és nem

csak nemes ércz, hanem más romolhatlan és állandó

becsü árukra is kölcsönöznek jóhitelü kereskedőknek

rövid időre nagy summákat. Hogy a bankigazgatók

kedvezése ezen segédadásban a biztosság korlátain

túl is léphet, a legújabb esetek szomoruan bizonyitják.

10. §.

Kölcsönző bank.

A pillanatos, de sokszor legsűrgetőbb szükségek"

kielégitése után az életnek szélesb alapot vethető se

gédekről is kell gondoskodni a józan népgazdaság

nak. Létesűlt is e gondolat hól több hól kevesebb

szerencsével némelly országokban. De ezen szerencsén

nem ama példabeszédes „m a g y a r s z e r e n c s é t"

kell értenünk, **) hanem az óvakodó gondosságot,

melly ha a bank kezelését mindenben és mindig ki

séré, munkálatai sikerűltek 's az ország javára ütöt

tek ki; a szelesség, a nagyhoz- és sokfelékapás pe

dig a leczkéit méreg-drágán fizetteté.

A kölcsönző bankok részint más nemüekkel, leg

gyakrabban az ezután leirandó czédulabankokkal van

nak kapcsolatban, részint magánállók. Minden esetben

olly különféle szerkezetüek, hogy kevés átalánost mond

11) „A mihez az embernek nincs szerencséje, ne űzze".

Sajnálni lehet, hogy még egyébaránt jó akaratu 's józan gon

dolkozásu némelly iróink is ez ipar-őlő 's hatály-fojtó fonák

eszmét ottan ottan gédelgetik.



– 28 – *

hatni róluk. Czélukra nézve csakugyan megegyeznek,

's valamint a többiféle bankok (a zálogházokat kivé

ve) mindnyájon a kereskedők kényelmére és az adás

vevés könnyítésére, úgy ezek a gazdasági és műipar

felsegitésére alapitvák.

Mindenütt, hól a föld és a kézmívek a' tőpén

zek 's az ezek által eszközölhető javitások hiánya mi

att nem jövedelmeznek úgy, mint minőségöktől várni

lehetne; ott egy kölcsönző bank, melly a szükséges

tőpénzeket valahonnan előteremti, a jószágok holtan

heverő értekének egy r é sz é t forgásba hozza, a'

pénznélkűl szükölködőket az uzsora nyommasztó ter

hétől könnyebbiti, 's ezeknélfogva az ipar bilincseit

fejti, minden bizonynyal jóllétet és áldást áraszthat.

Hanem jól megjegyezzük, egy kicsiny, de fontosfeltét

alatt: hogy t. i. a pénzhez juthatás' könnyebségét va

1 ó ban az ipar forditsa hasznára. Nagy különb

ség egy olly ország közt, mellynek népe az arra ter

mettség, a szükség ösztönzése 's a környűletek ked

vezése hármas vezérfonalán eredetileg, önállólag fej

ledezik és halad áz ipari, értelmi 's fényűzési mivel

tség hármas lépcsőjén; és egy ollyan közt, melly ne

talán hosszas álomba merűlve vagy a sors általi vissza

tartoztatása után uj életre ébredve, másokat már a'

pályán előlkapottaknak szemlél. Illyenhez a polgári

sodás ez imént emlitettel ellenkező sorban lopódzik

be. A fényűzés, melly amott az iparszerezte 's érte

lemgyarapitotta jóllét szüleménye, itt első, 's a' kül

földi nagyobb iparra támaszkodva, a belföldi megta

kart vagy kicsikart tőpénzecskéket amazokhoz taka

ritja. Abban bízunk talán, hogy az ezzel ki nem marad

ható szükség a kevésbé vagyonos osztályt iparra szo

ritja ? Csalódás! Felette nagy a különbség a termé
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szetszűlte szükség 's a' között, mellyet a fényűzési

aránytalanság 's a társasági rendszer leginkább ebből

folyó sulyegyentelen állása szerez; amannak érzete ipart,

emezé kétségbeesést támaszt. Ha már egy illyennél egy

olly néposztály, melly előbbkelőségénél fogva a fény

űzéshez, az idegennél látott hallott kényelmekhez igen

is hajlandó, melly az élet javait öszvedugott kézzel

szereti maga körűl gyűlni látni, ha, mondom, egy illy

osztály létez, és egyszersmind a bank kedvezményei

az eladósodást igen is könnyüvé teszik, nem fog-e ez

mindenek felett az uj költségforrásra rohanni 's az i

parnak szánt kenyeret a fényűzés pástétomjaivá ala

kitni? Ez a készpénzel munkáló bankoknál is már ag

gasztó eset, hatszoros veszélyben jelenik meg a czé

dulabankokkal egybekapcsolt kölcsönző pénztáraknál;

minek azonban telies és világos szinekkeli festését to

vábbra kell halasztanom. Addig e jelen czikkben Büsch,

a bankok legalaposb ismerője 's classicus leirója után

némi javaslatokat hordok fel, mellyek csekély véle

ményem szerint is, a kölcsönző bankok jótékony ha

tását nagy mértékben biztositnák; ártalmaikat pedig

lehetősen távoztatnák. "

1. Minthogy ez a bank főkép, vagy épen kire

kesztőleg fekvőjószágbeli zálogra kölcsönöz, mivele

teit egy telies jószág könyv nek kell megelőzni,

mellyben minden embernek fekvőjavaira vett adóssá

ga 's ezekért zálogul lekötött javai pontosan és kör

nyületesen beirva legyenek, úgy hogy abból a hite

lezők okulhassanak, és öszveütközés esetében kinek

kinek elsőségi joga kitessék.

2. A kölcsönző bank semmi fekvő jószágra az ér

tekének 20 századbérén felül ne adjon. Ezen megszo

ritás nélkűl, kivált a czédulabankok az ország egész
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fekvő vagyonát forgásba indithatnák; egy illy erkölcsi

földindulás pedig a természetinél annyival veszélye

sebb lenne, a mennyivel átalánosabb és alattomban

ólálkodva hosszasb a tartása. E'féle gazdaság követ

kezéseül csak egy országos bukást várhatnánk.

3. Ezen 20 procent kölcsönt is a bank senkinek

sem adná, kinek jószága az érteke' harmadáig meg

nem volna terhelve; miszerint ezen harmad rész hi

telezői a bank előtt elsőségi joggal birnának. Erre okok:

a) A bank, midőn az ipar egyik ágát emelni

akarja, a másikat ne nyomja el, 's a' kölcsönözésből

egyedárusságot ne űzzön; a' becsületes hitelezők ép

pen olly hasznot tesznek a közönségnek, mint a ban

kok, 's azért őket az uzsorásokkal egybezavarni 's

megrontani nem kell.

b) A pengőpénz ezáltal némileg forgásban ma

radni kénszerittetik. Ez a tartózkodás olly országban,

hól czédulabank van, nagyon szükséges; mert voltak

és vannak példák, hogy némelly nép a papirost igen

is megszerette, 's a' készpénzt számban sem vette.

Ennek következéseit majd az elbeszélő részben bő

vebben fogjuk kifejteni.

c) A bank, midőn a kölcsönt a jószág érteke

33-ik procenténél kezdve, az 53-dikig adja, már elég

gé van biztositva. De ha szinte egy parányi veszé

lyeztetése volna is, nincs miért a tőpénzei iránt olly

felettébb féltékeny legyen, mint a kegyes és más

intézeti alapitványok kezelői, kiknek mindenek fe

lett első és szoros kötelességök, tőpénzeiket cson

kitatlan megőrizni ; mert veszteségeiket nincs honnan

pótolják ki. A bank pedig nyerekedő intézet, s minden

nyerő egy kis vesztésre kiteszi magát.



d) Ezen megszoritásnál fogva a bank segedelme

éppen ott kezdödnék, hol a szegény birtokos rend

szerint az uzsora körme közé esnék; 's igy a kon

kolyt foganatosan irtaná, a nélkül, hogy a jó fűnek

és gabonának ártson. Egyszersmind a kamatláb le

szálitására is dolgoznék; mert mikor a bank 33 pro

cent értekéig megadósodott jószágra még 100-tól 20-ig

5 vagy 4 századbérre hitelez, akkor más tőpénzes

sem kivánhat többet az ép jószág zálogára. -

4. Ha már a jószág 100-tól 50-ig eladósodott

volna, akkor a bank még csak 10 procentig, azaz a

jószág 60 procentéig kölcsönözne. Mert a ki rosz

gazdálkodása által annyira leszállott, azon a bank

már bajosan segithet, 's inkább hagyja az uzsorás ke

zébe, mint magának bizonyos veszteséget okozzan, 's

másokon segithetésben magát gátolja. A birtokosok

is ettől félve inkább fognak óvakodni 's a bank előtti

hitelöket fenntartani igyekezni.

Ezen feltétek mellett, magunk környületeire hi

vatkozólag, még arról is kell emlékeznünk, hogy a'

hól ősiség létez, ott ez utóbbi nemü kölcsönző ban

kok életre hozása merő képtelenség; mert mig a kén

telenségből nétalán elfoglalt zálogat egy penészes le

vél, bizonytalan vagy költséges peres birtokká csök

kentheti, ott a hitel telies alapja megvetve nincs.

Mikép kisértették némelly országokban a kölcsön

ző bank eszméjét létesíteni, hasznait aratni, kárait tá

voztatni, vagy ollykor tűrni, előadandjuk a történeti

részben. -

1 1. §.

A II. 2. osztályhoz még tehettünk volna egy D.

pontot is. t. i. olly bankokat, mellyek a kormányok



nak a rendes igazgatási vagy hadi 's más vállalati

rendkivüli költségekre pénzt előlegeznek. De aztán

ezen pont alá minden bankot, talán minden lehető

pénztárt be kellett volna hoznom, mert minden eddig

emlitettek 's ezután emlitendők között egyetlen egy

sincs, melly kisebb vagy nagyobb mértékben nem tet

te volna. Alapitottak ugyan is bankokat egyenesen e'

czélra is, de ezeket is más pontok köpenyege alá ta

karták, 's neveik, szerkezeteiknek és rendszeröknek

nem valának hű talmácsai. Egyébaránt is ezen segéde

ket a bankok olly különféle feltétek és miveletek mel

lett nyujtották, miket átalános fejezetek alá hozni alig

lehetne. Legtanácsosbnak tartjuk tehát ezen kölcsön

zések ismertetését a szemlélő részben a külön ban

kok történeteibe belészőni.

12. §.

Disconto-bank.

Azon padok, mellyeknek neveit a bankok öröki

ték, eredetileg pénzváltó alkalmak valának. De a sar

jadékok, mellyek a törzsökfából hajtottak, az oltó

ágok, mellyek beléfűzettek, az egyszerü intézvényt,

mint látók, ágosbogos tömkeleggé változtaták. Most,

miután az ágakat sorban kibonyolitgattuk, lehetővé

lett a törzsök vizsgálata is. *

A bankok, ősileg kereskedési intézetek levén,

kereskedési czélok szerint kell osztályoznunk a vál

tás tekintetében is.

A váltás első czélja lehete, az egy országból más

ba utazó kereskedőkre nézve, azok pénzeinek egy

mássali kicserélése. E volt valóban a legelső banká

rok” foglalkodása, 's ma is, midőn a kereskedés élén



kebb folyása mellett, aránylatilag kevesebb szükség

van reá, az illy pénzváltás magános bankárok tiszte.

Paradoxonnak látszhatik, hogy több országra söt

földrészre kiterjedett kereskedés, ámbár a pénznemek,

pénzláb és számitás ma is szintolly különbözők mint

valaha, kevesebb készpénzcserével járjon; de a lát

szatos képtelenség legott elenyészik, ha meggondol

juk, hogy időnkben a nagykereskedési adásvevés leg

gyakrabban váltólevelekkel történik; söt még az előbb

emlegetett pénzcsere is nagyobbára ezen az úton megy

véghez. Mivel azonban a kereskedői végszámitást csak

készpénz egyenlíti ki, 's a' közéletbeli aprólékos adás

vevés megint csak azzal folytatható, innen született

azon második szükség és váltási czél, hogy a birto

kunkbeli váltólevelet, midőn tetszik, készpénzzé tehes

sük. Ezen czél elérhetése módját példából világosban

felfoghatjuk. -

Farkas Imre, debreczeni jóhitelü kalmár, Bécsben

1841-ben maius 12-én Schalbacher Vilmostól portékát

vásárolván, az ára kifizetését december 31-ére igéri,

's erről vagy kötelezvényt ad, vagy pedig csak hite

lezője könyvébe irják fel. Tegyük az öszveget 1000

pengő rftra. Schalbachernek kedvező alkalom mutat

kozik junius végén e tőpénze használatára, de Far

kastól megkérni, nincsen joga. Elmegy tehát Sinához

hogy váltassa be vele az adósára irt váltólevelét. Si

na ismervén Farkas I. soliditását, elfogadja az aján

latot, de úgy veszi a dolgot, mintha váltólevél u. m.

a Farkas becsűlete zálogára 1000 ftot adna kölcsön

Schalbachernek félévre t. i. julius 1-őjétől december

31-éig; következőleg ennek bizonyos % kamatját elő

re lehúzza. Ez a lehúzott kamat a discon to.
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A discontobeli % négy környűlethez szabatik 1.)

a divatozó kamatlábhoz, 2.) a fizetési határnap mesz

szeségéhez, 3.) a váltólevélben érdeklett személyek hi

teli hiréhez, 4.) az idők minőségéhez. Lássuk külön.

1. A felvett kamatlábnál a disconto természet sze

rint örökké valamivel többre van számitva, az által,

hogy előre van lehúzva. A felvett példában 5%

ével számitva Sina félévre 25 ftot húz le, 's e szerint

igen sokat, mert csak 975 ftot ad, és ezért annyi ka

matot kap, a mennyit 1000 ftért kellene 5%ével kap

nia, úgy hogy tulajdonkép 25 ft. 38%a kr. kamatot

veszen; tehát 38°/1a kr. praemiumot; mert ő a váltó”

határnapja eljöttével az 1000 rftot tisztán kapja.

2. Ugyanezen példában ha a váltólevél határnap

ja 1842. aug. 31-ke volna, egész évre 50 ftot huzna

le a bankár és csak 950 ftot adna. Ennek 50 ft. olly

kamatja, mint ezernek 52 f. 39 kr. Ez 2 f. 39 kr. prae

mium, és igy két annyi időre négy annyi.

3. Azonegy időben is ingatag levén a kamatláb,

egy egészen biztos és ismeretes aláirással ellátott vál

- tólevél discontózásakor a legalsóbbat veszik számitá

si alapul. Ehezképest Londonban 4% 3% söt 1"/, %

is a discontó: Párizsban 4–3; Bécsben is illyforma.

Csekélyebb aláirásu váltólevelet pedig nyilvános inté

zetek éppen nem, magános bankárok pedig csak uzso

rának nézhető discontóval váltanak be. -

4. Háborus vagy zenebonás időkben az átalános

hitel csökkentével a véletlen esetek, bukások veszé

lyével a discontó is nő. Illyenkor jó házak váltói is

12–20%et veszthetnek.

Kérdés: A váltólevél kibocsátója veszt-e a dis

contóztatással ? Felelet: Nem; mert az ő procentje az

alkuba és igy a váltósummába is már belé van szá
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mitva; tőpénzének ellenben, mit különben csak a ha

tárnapkor kaphatna meg, tüstént hasznát veheti. De

a fizető vagy az intézvényezett sem veszt, mert az

elébe mutatáskor mindenkép csak a bele irott tiszta

summát kell fizetnie.

A discontózásnak lényegét, haszinte más alakban

is, életfolyamunk sok ügybajosságaiban feltalálhatjuk.

Nálunk is igen ismeretes az a neme, hogy szorult,

többnyire pazérló ember a saját váltólevelét, vagy,

a mint közül nevezzük, kötelezvényét discontóztassa;

midőn p. o. egy uzsorásnak 1500 ftos kötelezvényt ad

1000 ftért, 50%ével számítja a discontót.

Van még á ru -d is c o n t ó is, midőn t. i. egy

kalmár némi gyárnoktól vett portékáját, miért egy év

mulva fogadott kielégitést, a határnap előtt kifizetni

kivánná. Illyenkor a gyárnok 100-tól 7–10%et is en

ged egy év különbségért, és aránylatilag kevesebbért.

Megjegyezhetjük még utóljára, hogy a discontó

zási kamatok számitásában kényelmesség kedviért, az

évet 360 's a hóldnapokat 30, 30 napra vetik; de nem

mindenütt, p. o. a párizsi nagy banknál sem.

A discontóvali nyerészkedést minden magános

bankár űzi; de a czédulabankok is ezzel használják

főkép a kezökbe letett kincseket; Frankhonban egye

dűl léteztek kirekesztőleg disc o n t ó bankok, t. i.

Párizsban kettő, Caisse d' escompte név alatt, de a'

párisi czédulabank felállításakor, mennyire tudjuk, ez

zel öszveolvadtak.

Milly kiterjedésüvé válhat a' discontózás, kitetszik

csak abból is, hogy a bécsibank évenkint 120 millió

ft. értekü váltólevelet is discontóz, mellyen a nyere

ség, ha (mivel a váltólevelek többnyire rövid határ

napuak) csak "/a századbért veszünk is, már egy mil

3 +
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lióra megy. Természetes, hogy illyes eredményt csu

pán egy népes és egész vidékek kereskedését köz

pontositó helyen várhatni.

És ezzel az osztályzás II. 3. 21. pontjának is ala

kot és nevet adtunk.

13. §.

Czédulabank.

Eljutánk végre azon intézethez, melly értekezé

sünk főtárgya, melly minden bankok koronája, 's a'

melly, mint minden korona, szintolly terhes, mint di

cső, és a főhöz képest, melly viseli, áldás vagy átok

lehet. Ez a csillag, melly felé most „kelet népének"

szeme fordulva van, s ugyan vigyázzon, nehogy a'

nyomorbeli megváltás munkája helyett, mint kóborgó

tűz, feneketlen posványba vezesse.

Azonban mivel pénzügyi dolgokban s tanakodá

sokban a metaphora éppen nem legczélszerübb nyelv,

tanitói száraz hangon bekisirtjük vezetni az olvasót,

ezen elvében ugyan nagyon egyszerű, de alkalmazá
sában ezerágu, bonyolodott és nagyon kényes intézet'

alkatának ismeretére.

Emlékezzünk pontosan vissza a munkánk kezde

tén magyarázott tá rb a n k o kra, és magános giró

bankárokra, és képzeljük példaul, hogy Towns on

bankár, kinél számos kereskedők és más vagyonos

emberek' tőpénzei vannak megőrzés és kezelés végett

letéve, a lerakóknak ne adna kűlön kü lö n n evök

r e szóló nyugtatványt a nála letett summákról,

hanem ha felteszszük 100,000 ft. idegen pénz volna

nála, ötven ötven ftról irna kétezer kötelezvényt, de

a lerakók nevei nélkűl illy alakban:
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Én Towns on N. kötelezem magamat, hogy

ezen kötelezvényem előmutatójának fize

tek leg ott 50 ft. ezüst pénzt.

Ha ezen előzményt olvasóm tisztán felfogta, vizs

gáljuk meg már most ketten, mi következhetnék e'

módból, és mi elsősége lehetne mind két félre, u. m.

a letevőre, és a bankárra nézve, a tár- és magános

giro - bankok czikjei alatt előadott kezelés felett.

Az ottani móddal Towns on nekem B.nek, ki

nála 5000 ftot letettem, 5000 ftról megismerő irást ad,

vagy talán csak beirja az ő hiteles nagy könyvébe, 's

megismerkedik kéziratommal. Már ha én Piripiotól egy

lovat vásárlok 500 fton, megirom az utasitmányomat 500

ftról, 's azt Piripionak átadván, minden gondom leve

szem róla, mert én a ló árrát azzal kifizettem; ő pedig

ha szüksége van a pénzre, elmegy Townsonhoz és utasit

mányomat beadván, az 500 ftot készpénzben megkapja.

E szerint már nekem

1. Mindig valahányszor fizetésem van, egy utasit

mányt kell irnom; e még nem nagy baj; de

2. Ha valaki kéziratomat az ámitásig majmolja, 's

egy utasitmányt irva, a bankáromhoz viszi, neki ki

fizetik, 's én kárba maradok, mert a bankár igazlása

az utasitmány, mit ha ő, az efféle dolgokban jártas

létére hamis irásnak nem ismert, a birák is bajosan

fogják annak itélni; és ha én, felteszem, a libi által,

vagy más módon az irás hamisságát kimutatnám is,

a bankár kinek nem kötelessége az én hollétemről

vagy tetteimről gondoskodni, ezért hibásnak találtat

ni, 's a' kár megfizetésére kárhoztattatni nem fog.

3. Kőltségeimet gondosan jegyezgetnem kell; mert

külőnben , mig észreveszem magamat, utasitmányaim

minden letett pénzemből kiforgathatnak. Végre
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4. Azt sem hallgathatjuk el, hogy a bankárt min

den aprolékos summácskáért fárasztani nem szokás;

sőt meglevén minden dolognak saját illedelme, nem

is igen lehet.

Az újan talált iménti modor szerint ellenben, a'

betett 5000 ft. megismeréseül Townson ur 100 darab

50 ftról szóló kötelezvényt szolgáltat kezembe, miket

én zsebkönyvembe teszek, 's az előbbi példát újitva,

Piripionak a löért 10 darab ollyan kötelezvényt adok,

mellyért ő olly bizonyosan és rögtön megkapja Town

sontól a pénzt, mint az előbbi utasitmányra. Igy tehát

1. Pénzkiadáskor nem kell irkálnom. -

2. Ha valaki hasonló kötelezvényt kovácsol, 's a'

bankár elveszi 's kifizeti, az ő kára, mert a mellett

's azon kivül azért az ő igazi kötelezvényeit is tarto

zik beváltani.

3. Zsebkönyvem soványodása élénken juttatja

eszembe költéseim szaporaságát, és mindig tudom,

hányadán vagyok a pénztárammal.

4. Nem csak olly kis summát, mennyire kötelez

vényem van irva, hanem, mint alább látjuk, kisebbet

is, bankárom segéde 's fárasztása nélkül kőlthetek.

De ne takarjuk el egy kis fonákoldalát is a do

lognak:

1. Az első módon, ha bankárom nyugtatványát,

(mit, mint fölebb is emlitém, talán nem is ad), el

veszteném is, arra a bankár senkinek egy krt. sem

ad, ellenben a könyvébe felirt számitás pénzemet el

veszni nem hagyja; ha pedig a második mód sze

rinti kötelezvényeimet veszteném el, akárki épen úgy

használhatná, mint én, (minthogy nem névre szólanak),

's nekem érettök Townson uram semmi követelésem

nem lehetne; mert: rem tuam custodi!
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2. Ugyanazért a bankárhozi letétel egyik neve

zetes haszna, t. i. pénzem bátorságositása, e módon

egészen elenyészik; mert én bankárom kötelezvényei

ben magát a vagyonomat tartom magamnál, és csak

a másik kisebb nyereség, u. m. a pénz kisebb su

lya, 's a' pénzdarabok számlálásátóli menekvés ma

rad meg az egész dologból. -

Következőleg a lerakóra nézve a két mód jó

és rosz oldalai egymást alkalmasint ütik.

Hanem van még egy kis fontolni való.

Townson kereskedői hitele, vagyona és becsüle

te ismeretesek, mert különben Piripio sem az én reá

irt utasitmányomat, sem a bankár kötelezvényét el

nem fogadta volna készpénz helyett; tehát Piripio is,

ha maga az érczpénzzel bajlódni nem akar , a köte

lezvényt zsebkönyvében megtartja, 's alkalom szerint

másnak fizet vele, a ki ugyancsak a Townson hite

lére elveszi; 's igy mehet a kötelezvény kézről kéz

re, mig valaki, a kinek épen arany vagy ezüst pénz

darabokra van szüksége, Townsonhoz megy és be

váltatja. E szerint tehát a kötelezvényes rendszer'

kényelme nem csak a bankárral közvetlen kapcsolat

ban állókra, hanem az egész közönségre kiterjed, és

igy országos haszon. Az utasitmányos módé pedig csak

azokra, kiknek pénze Townsonnál le van téve; mert

az utasitvány névre szól; 's ha nem szólna is, nem

Jó a beváltásával soká késni, mert én azalatt más

utasitmányaimmal a pénztáromat kiürithetném, 's Pi

ripio bottal ütné a nyomát, midőn bankáromhoz men

ve, ez azzal utasitná el, hogy nála pénztárom már ki

ürült. – - -

A közönségnek más nyeresége is van a kötelez

vényes rendszerben. .
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Midőn Piripio egy 50-es kötelezvényt tovább ad,

annyi, mintha ő Townsontól arany vagy ezüst pénz

ben annyi summát kivett, 's ez fizette volna, holott

nem vette ki, 's e szerint a bankár is azalatt, mig

a kötelezvény hozá, talán a 25-dik kéztől, visszake

rül, a készpénzt, mellyel beváltandja, használja 's for

gatja; tehát az 50 ft. két alakban megy kézről kézre,

's valóban 100 ft. szolgálatát teszi. Ha ezt tesszük,

valamint tehetjük is, fel, mind a 100,000 forintról, an

nyi, mintha az a summa megkettőződnék a bankár

és közönség kezében.

Innen könyü látni ezen módból a bankárra há

romló nyereséget is. -

Mert valahányszor én utasitmánynyal fizetek, - en

nek következésében a bankárnak tüstént ki kell a'

letett pénz egy részét adni , 's a' mint már régen is

mondtuk, sok nagy kereskedő' 's bőven költő va

gyonos pénzei olly gyorsan forognak, hogy a ban

kár igen csekély részöket merheti maga hasznára is

forditani; 's ha Townson a nála letett 100,000 forint

nak egy negyedével teheti, szerencsésnek mondhatja

magát. Ellenben a kötelezvény 20–25 kezen is átme

het, mig egy beváltatja; tehát neki sokkal kevesebb

szer szükséges a készpénzt kiadni, úgy hogy a nála

levő summa felét, kétharmadát, sőt háromnegyedét is

nyereségre indithatja; miszerint a 100,000 ft. töpénz

150,000-nek, 160,000-nek, vagy 175,000-nek is képét

viselheti 's szolgálatát teheti.

Ez nemcsak eszméletileg rajzolt feltét, kedves

olvasóim, hanem valódi tény, és ezen rendszert követő

bankárok valóban léteznek Angliában és Amerikában.

Az imígy kezelő bankárnak még arra sincs szük

sége, hogy masok tegyék le nála a pénzöket; mert ha
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neki magának van p. o. 50,000 ft. arany és ezüst pén

ze, ő arra 100, vagy 150,000 ftról szóló apró köte

lezvényeket készithet, 's ezekkel úgy discontóz, mint

ha készpénzzel váltaná magához a váltóleveleket, a'

pengőpénzt pedig meghagyja az ottan-ottan hozzá ér

kező kötelezvényei beváltására, mellyeket azonban

más órában tüstént kiadhat.

Imé, – mutato nomine de bancis fabula narra

batur , – észre sem vettük, 's a' czédulabankokat ir

tuk le. Gondoljunk csak Townson helyett egy egész

bankár-társaságot, nevezzük ezek' számitó asztalát és

pénztárát banknak , kötelezvényeiket bankjegyeknek

(Banknote), 's azzal az egész dolog a tulajdon képé

be 's alakjába van öltöztetve. A különbség csak a'

tőpénznek és következőleg a banknoták számának,

a bank hitelének , 's hatáskörének nagyobb terjedel

mében áll, s ugyanazért, mint az országos giróban

kok, a kormány különös gondja és ellenőrsége alatt

vannak. -

A czédul abank tehát olly országos pénztár,

mellybe egy részvényes társaság bizonyos summa tő

pénzt *) leteszen, s erre mint nyilvános zálogra a'

közönségtől két–három– vagy négy annyi pénzt köl

csön felveszen, 's ezért apróbb summákra osztott, min

den pillanatban felmondható 's egyszersmind készpénz

zel beváltandó kötelezvényeket ad ki, bankjegyek'

neve alatt. -

A czédulabankok alapitása módját, szabályait,

szokásait, czéljait, a kormány felügyelete minősé

12) Legkisebb pénzalap, mire eddigelé tudtunkra országos czédu

labankot állítottak, 600,000 pengő forint. Ez a svéd bank'

alaptőkéjc volt.
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gét, a bankjegyek biztosságát, 's több más környüle

teket, mellyek, a hány a bank, annyifélék, sokkal

tisztábban meg fogja érteni az olvasó az Európában

létező 's létezett bankok leirásából 's történeteiből,

mint ködbe elfolyó közönséges rajzvonalakból. Csu

pán egy átalános jellemvonást ajánlunk különösen és

sürgetőleg olvasóink figyelmébe; ez az: hogy a bank

minden pillanatban kész legyen, bankjegyeit

készpénzzel felváltani. Ez a criterium banktes

tületre nézve az, a mi emberi testnek a jó étvágy,

jó emésztés, ép tüdő, és szabad bőrpárolgás, t. i.

egésség jele és symptomája. Mig ez fennmarad, ad

dig ha van is valami más baj, könnyü azon segitni,

vagy inkább, segit a természet maga; de ha elakad,

akkor a bank beteg, 's a bank nyavalyája, uraim,

ragadós, és valamivel gonoszabb a dögvésznél; ez elől

el lehet szaladni; az, nyakon ragad.

14. §.

Következmények:

A czédulabankról mondottakból kiviláglik:

1) Hogy a' melly országban bank áll, ott a nép

két osztályra szakad, u. m. bank birtokos okra és

jegy birtoklók ra.

Bankbirtokosok azok, kik a bank tőpénzeül

szolgáló summát összetették.

Jegy birtoklók, kik a bank által kiadott köte

lezvényeket, vagy is bankjegyeket, készpénz helyett

a banktól 's egymástól elveszik és kézről kézre adják")

13) E két viszony, mint látható, azon egy személyben is egyesülhet,

p. o. a bank jegyeit a részvényesek is szintúgy forgathatják és

- használják, mint akárki más.
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A két osztály viszonya nagyon egyszerü ; érde

kei igen különbözők. Az első egy korlátolt számu

(zárt) társaság, mellynek tagjait a bank terve, tőpén

ze, és részvényei száma határozzák meg. A máso

diknak terjedelme magában határtalan, de gyakorla

tilag, igen természetes okból, csak azon ország pol

gáraira szorítkozik, mellyben a bank alapitva van.

A bankbirtokosoké a nyereség, a jegybirtoklóké a'

kényelem; kettőjöket öszvefoglaló kapocs a hitel,

melly viszont a kényelmen alapul.

A nyereség és kényelem közt az a különbség,

a' mi a pretium reale és pretium affectionis közt;

egyűgyü józan megfontolás az elsőnek adná a pálmát,

's a bankbirtokosokra nézve a bankot hasznosabb

nak itélné, mint a jegybirtoklókra. De az emberi

természet szeszélyes, és az izlés felett nem kell vi

tatkozni. -

A bankbirtokosok nyeresége háromban állhat :

v á sárban, kamatra kölcsönzés ben, d is contó

z á sban.

A vásárra nézve a bank mindennél kedvezőbb

helyzetben van, nemcsak a nagy tőpénzeért, hanem

azért is, hogy azt jegyei által 2–3–4-szerezheti. Ez

által akármi áruban az egyedárusságot magához ránthat

ja, mint ezt az E. Országok bankja a pamuttal tette is.

Kamatra adhat a kormánynak és magános em

bereknek. (Amazzal rendszerint kedvezőbben bánik,

mint ezzel.) -

A disco m tózásról nincs mit tegyek a már

mondottakhoz.

Mindezekből bejövő nyereséget a bankbirtoko

sok vagyis részvényesek osztják fel maguk közt; 's ha

hozátesszük a tőpénzeik biztos és aggodalmatlan
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használását, azt mondhatjuk, hogy a kényelemből is

meglehetős rész jutott nekik.

A jegybirtoklók mindezekkel csak a pénztartási

és fizetési kényelmet tehetik szembe. De ezen cse

kélynek látszó haszon temérdek nagy vonzalommal

bir; miről hogy olvasómat meggyőzzem, csupán a'

mindennapi tapasztalást és azon historiai tényt álli

tom szemök elébe, hogy minden bankállitáskor a'

jegyek használata hihetlen sebességgel elterjedett; sőt

voltak esetek, midőn a' nép minden érczet, nemest

és nemtelent, mit házánál kapott, örömmel és kész

séggel a bankba hordott, hogy az előtte olly kedves

papirost kapja érette. Azzal is tehát a bank tőpén

ze untalan szaporodik, hogy a magános emberek az

arany és ezüst pénzöket a bank pénztárába leteszik,

's jegyeket vesznek magukhoz érette. Psychologusaink

nak nem nagy becsületére válik, hogy a bankjegy

szenvedélyt lajstromaikba beirni még nem tudták.

De hát a pénzszaporitás által a közönségre há

romló nagy hasznot elfelejtjük-e ? azt kérdik buzgó

banktervezőink. Oh nem! És ha mi elfelejtenők, a'

bankrészvényesek, kiknek minden uj banknóta, uj

nyereségforrás, és a közönség, melly a' vélt kincsen

olly mohon kap, a milly örömmel 's készséggel a'

banktárnok adja neki, nem felejtik el.

Az istenért, ne vélje olvasóm, hogy én részre

hajlással volnék a bank ellen ; idves hatásait úgy el

ismerem, mint legszenvedélyesebb védője 's ajánlója;

de sem a természeti, sem az erkölcsi világban az em

ber ingyen semmit sem kap, hanem mindent meg

kell vásárolni; azért jó, megnéznünk nemcsak a' mit

kapunk, hanem a mit érette adnunk is kell. En csak

lett dolgokat 's ezek valódi viszonyait igyekszem elő
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adni; az itélet legyen a közönségé. Vizsgáljuk meg te

hát, miből áll az az ohajtott pénzszaporitás? – Te

gyünk úgy, mint a regényirók, és szenteljünk e tárgy

nak új fejezetet.

15. §. .

Pénzszaporitás.

Minden dolognak, mit valaha az emberek hasz

nukra forditottak és forditanak, kétféle becse van.

Az egyiket a valódi, bel-becsé nek, a másikat

cserebecsének, árbecsének, vagy értek ének

mondhatjuk. Valódi (absolut, viszonytalan) becsét

megadja az az igazi vagy annak hitt haszon vagy gyö

nyőr, mit az ember belőle veszen. Árbecsét ará

nyozza az, a' mit mások érette adnának. Ez utolsó ér

telmét fejezi ki az ismeretes axioma : res tantum va

let, quanti vendi potest. E két rendbeli becs az ösz

veillesztésnek minden alakjaiban párosul a körültünki

dolgokkal. Vannak belbecsüek cserebecs, vannak cse

rebecsüek belbecs nélkül; vannak a mellyek mind

kettővel, megint mások, mellyek egyikkel sem birnak.

Ha egy forrás mellett állva némi hölgynek egy pohár

vizet nyujtok, legarányosban egy kalap szelet adhat

érette, hogy szivjam fel, vagy egy „köszönöm szé

pen”-t, melly alig ér annyit is, mint a friss lég. Már

pedig senki sem tagadhatja, hogy mind a víz, mind

a levegő nem csak hasznos, hanem az életre éppen

nélkülözhetlen szerek, 's ezért belbecsök van, mégis

értekök semmi. Mindenki előtt ismeretes az az anek

dóta, midőn egy falusi beatus simplex a városi urfi

brilliántját meglátván, azt mondá, hogy neki van annál

sokkal becsesebb és temérdekszer nagyobb köve, 's
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a bámuló városit a malomkőhöz vezette. Beatusunk

csak a belbecset ismerte, de az árbecséről nem volt

fogalma. Már pedig, ámbár a gyémánt csak három do

logra jó, u. m. a) hogy egy fényes bálban ragyogá

sával az elbájolt gavallérok 's irigy hölgyek tekinte

teit egy alatta kacsingó ragyogóbb szemre, vagy ha

ezen szem egy szép, szegény kisasszonyé, egy háza

sulandó gazdag vén legény parfümös kezére 's az eb

ből kandikáló equipagera irányozza; b.) hogy üveget

vágjanak vele; c.) hogy az ásványtanban Mohs ke

ménységi scalájának legfelső fokát képezze, (miket a'

beatus mind nem igen realis dolognak tartana); és

ámbár másfelől a malomkő egy háznép kenyerét meg

szerzi, 's százénak készitését segiti; mégis egy mo

gyorónyi brillánttal annyi malomkövet megvehetni, a'

mennyinek tériméje amazét 30 milliószor haladja.

Különös, hogy az árbecs, ezen szeszélyes alakja

's viszonyossága mellett is, bir egy átalános sinormér

tékkel, miből megitélhetni; a valódi becsre ellenben

illyet hiába keresnénk. Tudatlannak a könyv, émely

gősnek a dohány, víziszának a bor, legkisebb bel

becscsel sem birnak, holott árbecsöket igen jól tud

ják, és tudatlan könyvárust, pipátlan dohánykereske

dőt, rakott pinczéjü bornemiszát látni, nem ritkaság.

De van a cserebecsnek egy igen nevezetes elve, mi

re, mint a nemzeti gazdaság eszméletének legelső

talp- és szeglet-kövére olvasóm egész figyelmét kiké

rem. Az elv ez: „Mind e n dolog árbecsét az o n

munka mennyisége határozza meg, a mi

be előállitás a került, vagy kerültnek h isz

szü k.” –

Ezen mértékszabály kifejtése 's világositása e he

lyen igen messze vezetne, s azért további önfonto
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lásra ajánlván, tüstént következéseket húzok ki belőle,

hogy sajátképi czélomhoz közelithessek.

Egy az: hogy a termékek és készitmények sza

porodása, mig minden külön darab közűlök csak an

nyi munkába kerűl, mint korábban, az ő csere be

c s ö k e t l e g k i s e b b é s e m c s ö k k e n t i. Na

gyon oknélkűl rebegnek hát kézmiveseink, hogy a'

czéhi megszorítások enyésztével a mesterek száma

megszaporodván, munkájok nem lesz olly jövedelmes.

Korán sem, sőt egyedüli eredmény ez, hogy például

vevén a csizmadiákat, több pár csizma fog készűlni mind

addig, mig a közönség szüksége ki lesz elégítve, mi

után a mesterek további szaporodása önként megáll;

mert több csizmát, mint a mennyit elvisel, senki sem

fog venni. -

M á s o d i k következés az: hogy ha bizonyos men

nyiségü készitményt, javitott modszereknél vagy új ta

lálmányoknál fogva, félannyi munkával állitnak elő, vagy

a mi mindegy, ugyanannyi munkával kétannyi készit

ményt, akkor ennek cserebecse félannyira száland. Ha

például: minden gazdának sikerülne ugyanannyi föld

ről, miről tavaly 32 köblöt arattak, ugyanannyi szán

tásra, vetésre, boronálásra, annyi és annyiba kerülő,

de valahogy jól eltalált zsiros trágyával 64 köblöt a

ratni, 's ezt mások sejtenék, kétségkivűl ha tavaly köb

liért 2 akó mustot adtak a szőlősgazdák, jövendő

ben már csak egy akót fognak adni.

Ezen előzmények szempontából vessünk egy te

kintetet a pénz természetére.

A pénz olly áru, mellynek valódi becse majd sem

mi, cserebecse pedig az egész szabályozott emberi tár

saságban el van ismerve. E szerint világosan a fö



lebbi categoriák egyike alá tartozván, keletét is ugyan

azon viszonyok fogják szabályozni.

Ennélfogva:
-

a.) A főelv nyomán, árbecsét a reáforditott mun

ka határozza el. Egy császárarany készitése p. o. bá

nyamivelést, érczolvasztást, pénzverést kiván meg; ha

már valaki egy évi munkája után 100 arany-darabot,

egy más ugyanannyi munkával 100 köböl gabonát tud

előállítani, a 100 arany a 100 köböl gabonának, az

az 1 arany 1 köbölnek illendő árra leend. Ennek bi

zonyságaul szolgál az ezüst. Ez nagyobb bőséggel ta

láltatik, mint az arany, úgy hogy a mennyi munkával

(mindent öszvevéve) egy fontot nyomó aranypénz meg

készűl, annyival 15 font ezüstpénzt készithetni. Igen,

de 100 arany, mellynek törvényes árbecse 450 ezüst

ft. másfél cölni márkot nyom, ennyit nyomó ezüstből

pedig csak 30 ft. ezüstpénz telik, tehát a 450 ezüst

rftnak /15-öd része. Az arany és ezüstpénz árbecsök

tehát egymáshoz azon munka arányában van, a mibe

mindenikök került. És körülbelől ez az arány van az

egész földön az arany és ezüst közt. ")

14) Országokhoz képest van némi különbség ezen árvi

szonyban. Portugálban pl. korábban úgy számiták az aranyat

az ezüsthez, mint 13% : 1, Frankhonban és Hollandban mint

14% : 1. De ma már Frankhonban is és Angliában az arany

ára a vele egyenlő sulyu ezüstéhez képest 15 annyinál vala

mivel több. – Atalában a portékák árrainak ezen egymáshozi

viszonya helybeli környületektől is függ, miszerint ugyanazon

termesztmény vagy készitmény” előállitása egy vidéken többe

kerűl mint a másikban. Hanem a közlekedés könnyüsége e'

különbséget kis törtszámig apasztaná, ha a mesterséges sza

bályozások u. m. a bel-ipart védő vámok 'sat. a sulyegyent

ujra 's tetemesben meg nem bántanák. Más és igen természe- -
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b.) A pénz nek munkávali szaporitása a n.

nak árbecsét nem csökkenti. Ezen állitmány e

gyéb portékákra igaz levén, a pénzről is állania kell,

's egy kis dologi kimutatást csak például hozok fel.

Ha ma a Magyar honban 10 új aranybányát fedezné

nek fel, de mindenik csak annyi munkával adná e'

nemes érczet, mind az eddigiek, ezzel kétségkivül |

több pénz jőne forgásba, de haszinte kétannyi jőne

is, még sem adna senki 4 ft. 30 kr. pengő pénzért,

vagy annyi ezüstön vásárolható áruért, két aranyat,

hanem csak egyet, mint eddig.

c) Ellenben főelvünk második következménye SZ8*

rint, ha az emberek a pénzhez, vagy a mi mindegy,

a nemes érczekhez, kevesebb munkával kezdenének

juthatni, a munka' apadása arányában apadna a' pén

zek árbecse is. Ha az arany a jelenleg létező bányák

ban egyszerre csak olly bőségben kezdene előtódulni,

hogy a mennyi erővel eddig egy fontot kaptak, most

háromnál többet kapnának, úgy hogy a kiolvasztási

's verési költséget is belészámitva épen három font jőne

ki egy helyett, és ez évekig így folyván, állandóságát

remélhetnők, minden bizonynyal az arany árbecse egy

harmadra szállana, 's az ezűstéhez úgy lenne, mint

5 : 1. Ha pedig valaki az annyira óhajtott bőlcsek'

kövét feltalálná, egyéb következését nem várhatnók,

hanem az arany cserebecse a legcsekélyebb érczével,

miből átalakithatnók, al pari lenne. Ekkor puskáinkat

ólom helyett aranygolyókkal tőltenők, burnótunkat s

textusban kifejtett sinormérték

körűl, okoz az áruk kisebb nagyobb kapóssága : mert éhség,

hiuság és szenvedély az értelem számitásait megzavarni igen

is alkalmasok. - - - *

tes ár-ingadozást, de csak a

4



csokoládénkat aranylevelekbe burkolnók; szóval: az

arany, pénz lenni megszűnnék. S igy minden, a mi

most pénzűl szolgál, hasonló esetekben.

A pénz lényeges minősége tehát, a' conditio sip yeg 8

ne qua nem pénz, annak munka nélkűl szapo

rith at lan sága. * * *

És valóban e jellemét mindenütt megtaláljuk az

egész világon, akár arany, ezüst, réz legyen, akár más

csereeszköz foglalja el a helyét. A legkisebb értekü

pénz Áfrikában és Ázsiában a kauri, egy kis porcze

lán csigafaj, mit csak ki kell merni a tengerből; 's

már ennek is különböző árbecse van. Bengalában, hól

bővebben, tehát kevesebb munkával kapják, 42 tesz

egy pengő kr. érőt; Siamban, hól bajosabb kapni,

20–25. Áfrikában Dahoméban, melly a tenger mel

lékén fekszik, 20–21 kauri ér egy krt. Áfnuban és

Kasnában, hová messziről kell hordani már 8–9.

Vajjon már ha egy bank az ország minden for

gó pénzét tárába gyűjtvén, érette jegyeket adna ki, 's

egyszersmind a' pengőpénz nagy részét is forgásba

inditná, a pénz ezáltali szaporodását, a fölebbi két

rubrica közűl, mellyikbe tennők? Azt mondom mind

kettőbe. Mert a bank öszveállása, szerkesztése, épü

lete, az aláirások megnyitása, pénzváltás, igazgatás,

jegyek nyomása 'sat. mind munkába kerűl , 's mind

azon jegyeket, mellyek e munka értekét képvise

luk, al pari fogja elvehetni és venni a közönség. De

mihelyt e summán fölül hág a bankvállalat, és fel

teszem, annyival, hogy az egész summa kettőződ

nék, ezt mint munka nélküli szaporodást kell tekin

teni, és arany-ezüst- réz- pénz, bankjegy mindegyütt

és egyenlőleg előbbi cserebecsök felére szállanak,

vagy más szóval: minden áru kétannyira drágul. Ol
*
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vasóim egy része emlékezni fog az utobbi velünk

történtekre.

Külőnböztessük meg a dolgot. Ha egy jótékony

tündér, ki egy században egyszer látogatná meg a'

földet, éppen 1842-dik év első napján tekintve be, en

gem kedvébe venne, 's titkon elzárkozva 1000 darab

aranyomat szemem láttára megkettőztetné, én mint ma

gános ember, bizonyosan a kétezer darabbal kétan

nyi szükségemet fogom kielégithetni. De ha az útat,

mellyel hozájutottam, az ország megtudná, arra sem

mi nyereség nem háromolnék, reám és minden ma

gánosra nézve pedig az a veszteség, hogy a forgó

aranyok száma azelőtt 1,000,000 levén, most már

1,001,000; és minden darabarany árbecse '/1000-eddel

azaz: */o °/o-rel kisebbednék. *)

De a bank, a tündér és az aranycsináló eseté

ben van, s így azon az uton, mellyen jegyei a sem

miség felé közelednek; hanem a talisman, mi ettől meg

őrzi, a pénz lényeges minőségétől kölcsönzött azon

15) A „coute qui coute" pénzszaporitó hősök csak azon

kis számvetési igazságot gondolják meg, hogy ha egy arany

darabot ketté vágtam, k e t t ő t csináltam ugyan belőle, de

csak két fel e t. Egy czédulabank miveletét pedig követke

zőleg érzékithetjük. 4. B.nék 100 tallért a tűkör előtt leol

vasván, azt mondja: „a tűkrön kivűl száz tallér, belől is

száz, in summa kétszáz : vidd el." B. elviszi, de a tűkröt is,

és ennek segédével hasonlókép fizet C-nek kétszáz tallért. Lát

ni való, hogy mig a tűkör tart, a kezelést mindig folytat

hatni. De a tűkör csak úgy tartós, ha ércz, 's még ezt is el

foghatja a homály. A hasonlat alkalmazását az olvasóra bi

zom; egyébaránt elismerve, hogy ez is, mint minden hasonlat,

csak némi pontaiban talál.

4*
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biztosság, hogy a bank, ezen munka nélküli szapo

ritást, egy bizonyos ponton túl, nem űzi.*)

Illy feltéttel tehát a' pénz-szaporodás hasznos le

het, azért hogy több ember kezébe jut. De jól meg

fontoljuk, az ingyen szaporodással mindig csak a pénz

darabok, u. m. csereeszközök mennyisége, sohasem

a forgási summa valódi érteke növekszik. Haszna pe

dig ebben áll. Tegyük fel, hogy egy városon, a leg

16) E bizonyos pontot a szemléleti részünk érthetőbben

fogja kifejteni. Előlegesen is azonban röviden és egy elvben

kifejezhetjük: „Egy ország ban a m n y i b a n k j e g y

járhat, a mennyi kész Pengő pénzzel l e h e t n e

m é g sz a p o ri t ni á r c s ö k k e m és n é lk ü l a' b e n n e

m á r for g á sban 1 e v Ő pénz mennyiséget, Hogy ez

még így határozva is, igen isméretlen mennyiség, nagyon szem

betűnő, 's még állhatatlanabb azért, hogy a papiros ollyan

mint a féreg, szűntelen nagyobb nagyobb helyet rág ma

gának. Kép nélkűl szólva, olly országokban, hól az életké

nyelmi és fényűzési czikkek legnagyobb részét a külföld

től veszik, 's a' helyett kevesebb saját termesztményt

vagy készitményt kűldenek ki, azokért emezek mellé tol

dásban nemes érczet kell adni. De a belkereskedésre

szükségkép megkivántatik egy bizonyos mennyiségű forgópénz,

mellyet egy minimumon alól még a fényűzés sem apaszthat,

Ha most már ezen minimum egy részét papiros pótolja, ez

a pótolt rész is nélkülözhetővé lesz, 's a' többi után külföld

re vándoról. Hogy tehát a' bank segéde válóban az ipar”

kellékeire menjen, bizonyos óvakodó rendszabásokra van szük

ség, mellyeknek szerkesztésében a bankalapitó ország min

den viszonyait eleműl kell venni. Magyarhonnak egy vonása

van, melyet egyetlen egy bankkal biró országban sem talá

lunk fel, és ez: az arany b á ny á i. Félve mondom, de csak

nem meggyőződtem, hogy ipari hátramaradásunknak főokát

azokban kell keresni ; 's vigyázzunk, nehogy azok legyenek

a netalán leendő bankunkat leginkább fenyegető szirtek•
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kisebb járó pénz az ezüst huszas, még pedig a mos

tani árbecse szerint. Soha holtabb várost nem láttál

mint azt. Egy háznép gyermekei almáért esdeklenek;

nem kapnak, mert egy ozsonnyára egy huszas ára al

mát nem lehet elkölteni, tehát vagy nehány napra való

provisiot kell venni, vagy 10 háznépnek összeállani, hogy

a gyermekek kivánságát kielégítse. Semmi dolognak,

munkának, fáradságnak, mi egy huszast nem ér, ke

lete nincs, és az adásvevés ebbeli gátoltatása az e

gész város kedvét, fűrgeségét, iparát ólomsulykint

nyomja. Az a bankár tehát, ki ebben a városban je

gyei által a forgó ezüst huszasok számát ötszörösiti,

kétségkivűl oszlopot érdemel tőlök; mert ezáltal ugyan

az ezüst huszas, és az azt képviselő bankjegyek ér

teke csak "/s-re fog csökkenni; de ellenben minden

*/, huszast érő portéka és munka realisalható és for

gásba inditható lesz.

De a bankár érdemét csak egy feltét alatt fog

ják a városiak elismerni: ha t. i. az emlitett ipar és

fürgés valóban léteznék, 's csupán ama pénzkörnyü

let nyomná. Mert ha e helyett philosophiai vagy ori

entalis megelégedés uralkodik ott, ha az aprólékos

szükségeket nem érzik, ha számtalan részletes kényel

mek óhajtása őket nem ösztönzi, a bankár operatioit

csak illynemü sohajtások követik: „boldog idők vol

tak a régiek, akkor egy napszám egy huszas volt, most

ötöt kell adnom érette." Röviden megmondom: az

ipar teremt magának bankot; a bank nem teremt i

part, de igen is segítheti a kifejlését.

Még van egy egész országra is olly forma haszna

a pénzjegyekkeli szaporitásának, millyet fölebb a ma

gánosokra nézve magyarázék. Ángliában bank áll fel,

's a forgó pénz mennyiségét kettözteti, az arany,
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ezüst érteke tehát ott csak felényire száll; a mázsa

gyapjut következőleg, mit a gyáros addig 10 st. fon

ton *) vett, most 20 fonttal kell fizetnie. De más or

szágokban, hól a szaporitás még nem történt, az arany

még teljes árbecsében meg van. A gyáros tehát a tő

pénze egy részét bankjegyekben gyára kezeltetésére

forditja, más részét pengőben idegen országban gyap

ju vételre, 's kétannyit viszen be, mint Angliában ve

hetne; de a mi ott épen azért kétannyi névérteket

is képez; t. i. ha 1000 st. font árrát veszen, 2000 st.

fontot. Ezen úton tehát a műipar rengeteg terjedel

II1et VCSZen.

Azonban itt megint megfontolni-való gördűl előnk

be. A pénz munka nélküli szaporodtával, az áruk

becse a pénzhez képest növekedik, de ha az áruk is

ugyanazon módon (t. i. a készitési módok, gyári ke

zelés sat. tökélyesedtével) szaporodnak, ezzel ismét a'

pénz és áruk, előbbi arányukba (ámbár a közönség'

kényelme nagy nyereségével mindenik nagyobb külön

külön mennyiségben) visszaesnek. Ám de az áruk mun

ka nélküli szaporodása (azaz: ugyanannyi munkával

nagyobb mennyiség előállitása) a műipar készitmé

nyeire nézve sokkal nagyobb fokra hághat, mint a'

termesztésben, mellynek a hely terjedelme 's a do

log természete keskeny korlátokat szab. Ha pénz két

annyi lesz, bizony kést, posztót, kartont, gyolcsot is

lehet ugyanannyi munkával kétannyit késziteni, mint

ezt Anglia példája ellenemondhatlanul bebizonyitotta;

17.) Sterling font; nem pedig font sterling ; mert ez olly

nemü mellékszó, mint nálunk p. o. a „váltó." Nem mond

juk ugyan is: „öt forint váltó", hanem öt váltó forint", ám

bár németesen ez is 5 fl. W. W: – A st- font érteke 9 fl

24"/14 kr. conv.
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, de a búza, gyapju sat. termesztését a gazdaságbeli

jobb módok ha 15 vagy legfölebb 25 %-tel hágtatják,

ez jó rendin a maximum. Innen a következés, hogy a'

készitmények árra a termesztményekéhez mindig arány

talanabb lesz; az öltözet 's t. eff, olcsódik, a kenyér

drágadik.

No már, hogy a felhozott példát ismét elővegyük,

ha a gyárnok Spanyolhonban 10 st. fontért egy má

zsa gyapjut kap, nem lesz bohó, hogy otthon 20-ért

vegye, vagy a beltermesztő is kéntelen a gyapját fél

árrán adni, azaz 10 st. fontért két annyit dolgozni, mint

másszor 20-ért. Láttuk pedig fölebb, hogy igy senki sem

akar; következőleg a gyapju- 's hasonlólag más ter

mesztő ipar is megcsökken. Most a gyárnokok már

kéntelenségből is a kűlföldre szorulnak, 's az arany,

ezüst mind kifoly az országból, ámbár a gyári készit

mények nagy részének is a kűlföld levén a piacza,

ezen a csatornán ismét részszerint, vagy talán mind

– talán több is –visszafoly. Azonban a tenkre jutott

termesztők segédkiáltása a parliament fűlébe hat, ez

hogy a kűltermesztmények árrát a belföldével ki

egyenlitse, nagy vámokat állitfel; a kenyér megdrá

gul, 's most már a gyári munkások nyögnek, s néha

többet is tesznek, a szükség alatt. Az angol bank 's

a cornlaw agitatio közelebbi viszonyban vannak egy

mással, mint futó tekintettel látszanak.

Hát még olly országban, melly a' kűlföldnek nem

ad annyi valódi becsű portékát, a mennyit tőle ve

szen, 's a' mérleget pénzzel kell kiegyenlitnie; mellynél

a kimenő pénz nem productiv anyagokat, hanem csak

unproductiv életkényelmi s gyönyöri vagy hiusági sze

reket cserél be, mi következése van a pénz munka

nélküli szaporitásának?– Fontolja meg az olvasó!
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16. §.

Hitel,

Azt mondók, a 14. §. elején, hogy a bankbirto

kosokat 's jegybirtoklókat öszvekötő kapocs a hitel.

A hitel egy olly előcsapat, mellynek mindig hy

potheca a tartalékserge. Ha ez hiányzik, ama csapat

csak vaklármát csinál, melly elsö pillanatban panicus

terrort okozhat ugyan, de csak azért, hogy megvere

tése annál bizonyosabb legyen. A ki ezt Széchenyitől

*) meg nem tanulta, tőlem alig fogná megtanulni: a

zért csak alkalmazására!

Az utóbbi czikk figyelmes olvasója sejteni fogta,

hogy a banknak két rendbeli hitelre van szüksége,

hogy fennálhasson.

Egyik az: hogy mindenki a bankjegyét, min

den pillanatban mikor neki tetszik, a bank'

pénztárában, vagy akárhol másutt az ország

ban, a' h ó l arany, ezüst pénz van, ezzel fel

válthatja.

Ez a sark, a mi körül a bankügy forog; ez a'

pont, mit szem elől soha sem kell téveszteni; ez a ru

gó, mi az egész erőművet hajtja; ez az oszlop, melly

az épületet tartja, mellyet korunkban Angliára nézve

egy Sámson megakara rázni, de a Philisteusok kezö

ket nyujták ki a menyezet megtartására , 's az épű

let, mint egy római testudo, inga ugyan, de megálla

Mig ez a hitel tart, addig a bank a beváltásra

szánt kész tőpénznek kétszerezetét, háromszorzatát,

18.) A „Hitel" halhatlan irója azon polczon áll, mellyen

több dicsőség „Széchenyinek", mint „gr. Széchenyi Istvánnak"

neveztctnie.



- 5? –

tizszerzetét, 's többszörzetét is elterjesztheti, 's forog

tathatja jegyei által; de az a baj, hogy a galagonya

nem ollyan mint a Mózes bokra, melly égett és nem

emészteték meg, hanem mint az Abiméleké, mellyről

ezt mondá Jothám: „ha királylyá tettétek Ábimélechet,

örűljetek Ábimélechben, és örűljön ő is tibennetek;

ha pedig nem, jőjjön tűz ki Ábimélechből, és emész

sze meg a Sichem urait, és a Millo házát, és jőjjön

tűz ki a Sichem uraiból és a Millo' házából, és e

méssze meg Ábimélechet."

Igen is eljő egy idő, midőn a bankjegyek sza

poritása megemészti a hitelt, 's a' hitel csökkente

megemészti a bankot.

A második nemü hitel tehát az, hogy a bank

r é sz v é n y es ei, a jegyek sze r fe l e t t i s z a

p o r i t á s á val, nem te s z i k m a g u k at az o n

ál la po tba, hogy az első rend be li hitel

c s ö k k e n n i l e g y e n k é n t e l ein.

Fájdalom vannak példák, hogy a bankbirtokosok

ez okos mérséklést nem követték, hanem a' Göthe'

Zauberlehrlingje példájára az elszabaditott seprővel

addig hordották a vizet, mig a közönségnek el kel

le jajdulni : -

- - Stehe! Stehe!

Denn wir haben

Deiner Gaben

Vollgemessen!

– Wehe! Wehe!

És erre annál nagyobb a kisértet, mivel mig az

ár a bankot is érné 's eltemetné, a részvényeseknek

moduk van, a közveszélyben, a jegybirtoklók rová

sára, vagyonkáikat szárazra hordani. Illy környületek

közeledésekor



2.) A bankbirtokosok és jegybirtoklók addig

csak különböző érdeke, most már homlokegyenest áll

szemben.

Ezt Büsch szép számitással világositja; de mig ezt

közölhetnők, beszéljünk egyébről is.

17. §. .

A bankjegyek árbecse.

A bankjegyek által szaporított pénznek az ország

ban termesztett, készitett, vagy kereskedés által be

hozott portékákhoz képesti árbecsén kivűl, van még

a bankjegyeknek a készpénzhez is saját arányu árbe

csök. Ez, mig a bank hitele keményen áll, úgy van

mint 1 : 1. t. i. az 5 ftos bankjegyért minden nehéz

ség nélkűl, akárkitől, nevezetesen pedig a bankpénz

tárából, 5 ftot kapunk. De mihelyt ez valamennyiben

csökkenne, p. o. a bank valami véletlen kárt szen

vedne, vagy rosz gazdáskodás hirébe jőne, vagy a'

bankjegyek igen bőv. kiadása miatt a közönség szük

ségen felűl megtelvén, sűrübben kezdenék felváltatni

a papirosat, mintsem a pénztár eleget tehetne, mind

ezek következésében a bankjegyek árbecse a kész

pénzéhez képest, ama nehezitő környűletek kisebb

nagyobb foka szerint, szálani kezd, 's a' készpénz,

mint mondani szokták, agiot *) kap. T. i. ha úgy

áll a dolog, hogy az én 5 ftos vagy 300 p. krajczá

ros bankjegyemért szomszédom, kihez, mivel apróbb

pénzre van szükségem, váltani viszem, csak 4 f. 57 krt.

ad, a készpénz árbecse úgy van a bank jegyéhez,

19.) Közbeszédben: „lázsit"; – nem látom, miért ne le

hetne e szót, puristáink engedelmével, honositni.
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mint 100 : 99. vagy is a készpénz a gioja 1%; 's így

kell érteni a többi előfordulható esetekben is ezen

viszonyt.

Ha már illy esetben a bankbirtokosok érdeke

egy volna a jegybirtoklókéval, kétségen kivül a je

gyek kevesitésével igyekeznék ezeknek értekét al pa

ri-ra emelni; de mindjárt megmutatjuk, hogy ez épen

nem úgy van : 's itt következik a Büsch fölebb ér

deklett számitása : -

„Felállitnak egy czédula-bankot, egy millió frt. tő

pénzzel, aranyban, ezüstben; 's ugyanannyit kiadnak

biztos zálogra, kamatra 4. századbérrel. Ebben még a'

részvényeseknek olly csekély a hasznuk, hogy válla

latuk meg nem állhat; mert ha a bank kőltségeit,

legfölebb 2%-re tesszük is, a tőpénz jövedelmezésé

re már csak 2% marad. Tehát megint kiadnak egy

milliót bankjegyben 4% kamatra; ezzel a kölcség

semmit sem szaporodik; most hát a bankbirtokosok

nak 6°/o az osztalékuk. Még minden jól megy, mert

a bankban elég készpénz van, az ottan ottan beho

zott bankjegyek beváltására; sőt még szaporodik a'

millió, mert sokan hoznak érczpénzt és beváltják

bankjegyekért, mit kényelmesben használhatnak, úgy

hogy utoljára az eredeti millio ft. csak hever, 's nincs

is kinézés hogy egyhamar szükség legyen hozányul

ni, mert minden ember inkább kap a bankjegyen,

mint a sulyos pénzen. Ez okból a bankbirtokosok ezt

is használni kezdik (p. o. discontóval) 4°/o kamatra;

miszerint az osztalék ezzel 10%-re hág. Majd ismét

jónak látja, még egy millió forintra jegyeket kiadni

elég biztosoknak látszó hypothecákra, 's osztalékát

14%-re hágtatja. De most már egy millióból négyet

csinált, és tegyük fel, hogy a bankjegy igen sok, 's
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a közönség megtelt vele. Kezdik sűrübben hordani

felváltás végett; a bank nem birja mind készpénzzel

fizetni, 's módokat keres a fizetés hátráltatására. Te

gyük ismét fel, hogy ezzel a bankjegyek árbecse a'

készpénzhez képest 4°/o-et csökken. Világos, hogy

minden jegybirtokló ezt a veszteséget egészen hor

dozza, mert telies értékkel vette el a jegyet, 's most

egy 10 ftost 9 ft. 36 xrban kell adnia. De hát a bank

birtokosok mi kárt szenvednek vele? Ha szinte osz

talékukat, mint igen természetes, bankjegyekben kap

ják is ki, egy 1000 ftos részvény után 140 ftot huz

nak, miből 4%-ad bért vesztve, mégis 134 ft. 24 xr.

készpénzt csinálhatnak. Ha pedig áz utóbbi 4-dik mil

liót, melly a' bajt okozta, ki nem adták volna, csak

100 ft. jőtt volna egy részvényre osztalékul. Lehet-e

gondolni, hogy ők a nagyobb nyereséget a közön

ség veszteségiért megvessék? Sőt ujra kiadnak egy

milliót, miáltal a bankjegyek, mint feltehetjük, 10%

agiot vesztenek; az osztalék ellenben ismét 4%-el hág,

és név-értékben 18%-re, azaz egy részvény után 180

ftra megy. A jegybirtokló megint egészen érzi a 10%

veszteségét; a részvényes ellenben az agiot lehuzva

is, 162 ft. 12 krt. kap; 's ez jobb neki a fölebbi

134 ft. 24 krnál. A részvények is tehát még mind

kapósabbak lesznek, 's folyam-áruk hág, ámbár a'

jegyek folyvást csökkennek. De tegyük fel végre, hogy

a bank mind tovább űzvén a nyerészkedést, jegyei

csökkenjenek 20%-el, 's az osztalék is emelkedjék

20°/o-re, azaz egy részvény után 200 ftra. Most már

a 200 ft. bankjegy a 40 ft. agio vesztéssel csak 160

ftot ér, következőleg 2 ft. 12 krral alább szállott a'

már volt 162 ft. 12 krnál, 's ezentúl kárát érezvén,

megszűnik a bankjegyek további szaporitásától.”
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Quod erat demonstrandum.

Csökken még a bankjegy árbecse akkor is, ha

az országban a vert pénz megrosszul, azaz, ha az

aranyat, ezüstöt jobban megelegyitik, vagy a marca

ezüstből, miből eddig 20 ftot vertek, 24 ftot kezde

nek kiverni, vagy pedig ha a pénzt nyirbálják. Csök

kennie kell azért, mivel igen ritka (csak nem bódu

lási) eseteket kivéve, a bankjegy árbecse a sulyos

pénz értekénél fölebb nem hághat; ha tehát amaz

száll, emennek is követnie kell.

A bankjegyek illy csökkent állapotában kötött

egyezmények, kötelezvények, kölcsönzések, jövendőre,

hogyha az egyező felek a pénz- és bank-ügyről vilá

gos fogalmakkal nem birnak, 's még sokszor e mel

lett is temérdek károkat és zavarokat okozhatnak. –

Ezen tanuságon már több mint egy nemzet átment;

és mi is elmondhatjuk, hogy „Arcadiában születtünk.”

18 §.

A bank viszonya a kormányhoz,

A bankok legnagyobb része kormányzási czélok

ból állittatott, vagy azért, hogy az országnak bizonyos

szükségében, p. o. háboru idején, vagy talán ipari válla

latokra kölcsönzésével segédkezet nyujtson, vagy hogy

rendetlenségbe jőtt pénzügyét szabályozza, adosságait

apasztani, vagy kamatjait pontosban fizetni segitse,

avagy végre az országos jövedelmek felszedését és

tömegitését kezelje.

Ha már magában is a bankbirtokosok visszaélé

se, nyereségen kapása, elég bajt okozhat, mennyivel

több a lehető eset arra, és mennyivel bonyolodtabb

viszonyokba keveri őket ezen terhes kapocs. Ha ha



tártalan (már a mit úgy neveznek) monarchiában a'

fejedelemmel, respublicákban a kormányon űlőkkel

kölcsönös alkukra, kedvezményekre lépnek, mellyek

nél a közönség, vagy is jegybirtoklók érdeke rend

szerint háttérbe vonul. Majd a banktára áll készen az

igazgatás szeszélyei szolgálatára, majd a bank em

barras-iban felsőbb hatalommal a bankjegyek pénz

zeli felváltása elakasztatik, azoknak erőltetett forgása

törvényesittetik. Néhol a kormány köti le a bank

igazgatóságot vas-, néhol ez amazt arany-lánczokkal.

19. §.

Óvakodások.

A közelebbi S-ek szerint békövetkezhető vissza

élések ellen sem javaslatok, sem kisérletek nem hi

ányzottak, sőt a speculatio is beléelegyedett a theo

riáival. Igen is theoriákra vagy inkább hypothesisek

re akartak alapitani egy ezer oldalu jelenséget, mely

nek minden korok történetei alig mutathatják 50pél

dáját, 's ezek is mindig más más elemekkel, környü

letekkel, kimenetelekkel fordulnak elő; holott ezt a'

meteorologia mindennapi, csupán a természet örö

kös, nem pedig az emberi szeszélyek és indulatok'

változékony törvényei által szabályzott, ezrek óta vizs

gált tényeire nézve sem merték a természetvizsgálók.

Kisérleteket tenni pedig olly tárgyakkal, mikkel ki

csinyben nem lehet, nagyban pedig milliók jóléte

vagy legalább tetemes vagyonbeli vesztesége forog

fenn, sem tanácsos, sem szabados.

Ezért beszélni hagyjuk azokat, kiknek ajánlatait

a historia 's a tapasztalás minden nyomon hazudtol

ja; azokat, kik a legnagyobb mennyiségü bankjegyet,
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mit egy nemzet elbirhat, megakarják határozni; kik

még képtelenebbül számitásuk alapjául az országban

forgó készpénzt, egy hasonlókép némelly statisticu

sok tűkörjátszodtatása daczára is , ismeretlen men

nyiséget, akarják venni. Beszélni hagyjuk azokat is,

kik a czédulák, kibocsátott bankjegyek számát tilal

makkal kivánják szabályoztatni; mintha biz' illy szinü

dologban lehetséges volna, a nélkül hogy ártalmas le

gyen, az ellenőrködés. Nem volt tartósabb az a theo

ria is, melly azt állitá, hogy ha a bank, discontózá

sában arra vigyáz, miszerint csak elismert soliditásu

papirosokat vegyen be, úgy határtalanul nyomathat

reá jegyeket; mert részint a czédulák szerfeletti sza

poritása, ha a kapósságuk csökken, becsöket is leg

ott csökkenti, hitelök bármely biztos zálogon nyu

godjék; részint ha a belföldi pénzügy a bank pénz

tárával békében 's egyetértésben van is, a kereske

dési mérleg egy billenésével a külföldről érkező vál

tók egyszerre megtámadhatják, sőt ki is ürithetik a'

bank pinczéit, 's ekkor a belsők megrohanása sem

késik. Ha már a tőkéket kevés ideig tartó váltóleve

lek sem elég biztos zálogai a bank ingatlan állásának,

mikép lehet azt várni, hogy a fekvőjókbeli zálogok,

mellyek a legkedvezőbb adóssági törvények mellett is

pénzzé hirtelen nem tétethetnek, crisis pillanatában

a bankon segitsenek? -

Bizonyosabb óvószer illy házárdjátékban, a bank

tervet olly egyszerüen, miként lehet, és sokféle czé

lok belézavarása nélkül, a jelen és jövő környületek'

józan és nem sangvinicus megfontolásával alakitni;

kivitelét arra az osztályra, melly a pénzügyi és fo

lyami számitásokban legjártasabb, bizni; 's az ellen

örködést úgy intézni, (mi csak alkotmányos ország
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ban, 's még itt is, a hól az országgyűlés, sem a fe

jedelmet pictus masculussá nem tette, sem az ország'

pénzügyi szabályozását kezéből ki nem szalasztotta,

eshetik meg), hogy sem a kormány, sem a rendek

önkényileg a bank' üstökét ne foghassák meg, keze

alá ne kontárkodjanak, de magukat is a bankrészvé

nyesek önző terveinek kelepczéjébe ne ejtessék. Vég

re a részvényeseket nem csak részvényök' értekéig,

hanem minden vagyonukig a kiadott jegyek beváltá

sára nézve felelősekké tenni.

Mi az igazgatóságot illeti, ennek különösen ajánl

ható, hogy a jegyek kiadásában fő sinormértékül a'

külföldi váltókat untalan szeme előtt tartsa, 's ezek'

sűrübben jőttével a féket legott huzza meg. De ugyan

ebből kitetszik, hogy ezen igazgatóságnak csak, vagy

legnagyobbára, kereskedőinek kell lennie, mert illy

kényes és szemfülességet kivánó álláson, – hól a ke

reskedési mérleg ingásait szüntelen a legélénkebb

figyelemmel kisérni és rendszabásait ahhoz alkalmaz

ni olly kikerülhetlenül szükséges, – fixumért és hiva

talos kötelességből szolgáló gondnokok mellett, az in

tézet egy ephemeris éltét igérheti magának.

20 §.

Végszó.

Elégnek tartám ezeket bevezetéseül a mindjárt

következő bank-ismertetéseknek és történeteknek. A'

bennöki homályt emezek nagyobb részint elfogják osz

latni; addig is öszvevéve az eddigi elveket, bátor

vagyok figyelmeztetni a tűrelmes olvasót:

A.) Hogy a bank sem pénzt, sem ipart, sem ke

reskedést teremteni nem képes; hanem csak a már

meglevőt vagy fejlőt kötelékeitől szabaditani.
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B.) Hogy annak egyedüli haszna a közönségre

nézve a pénz-adás vevés tartásbani kényelem, és az

hogy a bank a meglevő forgó pénzt mintegy elap

rózván és szélesitvén, többeknek juttat. Eszerint az

emberek, ha kisebb értekü summákat is, de könnyeb

ben kapván, az uzsora terhétől menekszenek.

C.) Hogy a legjobban és lelkiesméretesben foly

tatott banknak is a dolog természetéből folyó mul

hatlan következése az: hogy az arany, ezüst pénzt

az országból kihajtja"); kihajtja pedig három úton,

u. m. kereskedés, fényüzés, és hadi költség útján.

Visszatértéhez ellenben csak azon nemzetnek le

het reménye, melly műipar és minden oldalu mivelt

ség tekintetében szomszédainál, legalább némellyek

nél, fölebb áll, velök élénk közlekedésben van, 's a'

kereskedési mérleget maga felé tudja hajtani.

D.) Hogy a legvirágzóbb bankot is egy beütő

ellenséges sereg, vagy forradalom, azonnal tenkre te

szi, 's annyival nagyobb kárt okozhat, minél nagyobb

hajlammal és sürgődéssel választá azt a nemzet, kin

cses ládájának. Azonban e sokkal kisebb veszély, mint

a mennyit a bank, a közönség javát nem néző és csak

a részvényesek zsebét tömő rosz kezeltetése okozhat.

Amaz egy, két milliót elvisz, de ezzel egy iparos nemzet

nem szegényedik meg; emez a nemzeti jóllét legmaga

sabbnak vélt pontján, olly contusiot adhat, s mellytől

még egésséges test is, tizedek alatt alig épülhet ki.

20) Olly forma viszony ez, mint midőn otthon rongyos öltönyünk

ben járunk, 's utczára a jót visszük.
-
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M Á S O D I K R É S Z.

Szemléleti.

1. §.

A világ történetei a bankok szempontjából.

A pénz sűrübb forgása a tüzesebb kereskedés kö

vetkezése levén, a bank is, mint amannak eszköze,

ugyanazon ipar másodrendü eredménye. Az ősvilág'

népei közül tehát banki tekintetben csak azok érde

kelhetnek, mellyeknek kereskedési viszonyaik a bel

és legnélkülözhetlenebb kül-csereberék korlátain túl

$éptek. China, India, Egyiptom, vagy egészen elrekesz

kedtek a kűlföldtől, vagy igazi keleti úriasan má

sokkal hordatták helyből a felesleges és helybe a'

szükséges árukat. A zsidók, kik ma a bankügyben a'

legnagyobb szerepet viselik, a téjjel mézzel folyó

földön nem láták magukat olly kénteleneknek, az

élelemkeresés mesterségesebb erőműveihez folyamod

ni, mint ma, 's függetlenségkori kereskedési fénysza

kuk rövidebb volt, mintsem szélesb tervü, szövényesb
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alkatu intézetekre nyujthatott volna alkalmat. Mind

azáltal jelenben ismert ügyességök kovásza már ak

kor is látszék, 's a pénzváltók létéről 's közhelye

keni működéséről adataink vannak az evangelisták irá

saiban, névszerint Máté. XXI.12. hogy Jésus a templom

ba bemenvén, minden adókat és vevőket a templom

ból kivete, 's a „pénzváltók”**) asztalait felforgatá.

Foglalkodásuk is emlittetik (XXV. 27.) miszerint a tő

pénzesek pénzvagyonát kamatra felvették, 's maguk

hihetőkép magasabb kamatra vagy más nyerészkedés

re használták. A bankállitás egyik alapját, a kűlön

helyeken vert, különböző értekü 's hitelü pénzek ki

cserélését, 's a' tárbank első vonalait tehát már a'

zsidóknál felfedezhetjük.

A perzsák olly félelmes oldalról vonák magukra

korosaik figyelmét, melly a polgári élet véknyabb,

sőt gyakran nagyitóval vizsgálandó vonásait felfogni

nem engedé; egyébaránt a hól a vagyoni bátorság

egy kéjur szőrszálon függő pallosa alatt rebeg, ott a'

hitel félékeny nemtője tanyát nem üt. -

A phoenixiaknál, görögöknél, és rómaiaknál több

okunk volna a pénzváltási 's forgatási könnyebbséges

módok nyomait puhatolni. De itt is az elsőket az az

áthatatlan homály fedi, mellynek fátyolát nem csak az

irók 's tudósitók járatlansága vagy hanyagsága hanem

méginkább ama' kirekesztőleg kalmárnép egyedárusifél

tékeny titkolódzása szövé. Minden hajókázást, kereske

dést, országismeretet illető felfedezéseik nagyobbára Ty

rus és Sydon romjaiba temetkeztek, 's a' mi világ tulaj

donává lett, vasszeg volt, a mit zsákbanem lehete rejteni.

21) KoxAvßtor *, re***r*, nevek alatt emlegettetnek az Evan

geliumban a pénzváltók,
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Mint világkereskedés birtoklói, a phoenixiak le

hetnének a hajdonkor ángolai ; de ha a szellemi ha

sonlatot nézzük, inkább a görögöket, ezen szintolly

sokoldali miveltségü népet, vethetjük a Brittsziget'

bámult lakóival mérlegbe, a mennyiben a democra

tiai nyilvánosságot a kalmárság szűkkeblü pénzaristo

cratiajával olly meglepőleg tudák egyeztetni. Hogy a'

hasonlatból a pénzviszonyok szabályozottabb alakja

sem marad ki, önkint vélhető.

Athenaeben (mert mihelyt Göröghonról van szó,

szemünk kénytelenül is ama nagy erkölcsi tűkör gyú

pontára szegződik) azon városban, melly, mint az ala

pitása feletti vetély mythusa olly jelesen képezi, szá

razföldi fekvése és termékei mellett egy szigetnek

csaknem minden kéjelmeivel birt: az élénk kereske

dés és annyi országok ezáltal öszvefolyt pénze a

bankárokat nemcsak szükségesekké tette, hanem való

sággal, a mennyiben az irók elszort tudósításaiból

kivehetjük, létre is hozta.

„Az athenaeiek” – úgymond az ifju Anacharsis'

utazásának ügyes szerkesztője – „az athenaeiek na

gyobb része, pénzét nyereségre használja , kereske

dőkkel alkura lép, uzsorát veszen belőle, s az egye

ző levelet vagy valamelly pénzváltóhoz, vagy kö

zös baráthoz leteszik. -- A ki pénzét a kereskedés'

bizonytalanságára kitenni nem akarja, vagy pénz vál

tóhoz teszi le, vagy más személyekhez, egy évig 12

századbérre. – A ki útra megy vagy nem mér ma

gánál igen nagy summa pénzt tartani, pénzét a pénz

váltókhoz teszi le, majd csupán tartás végett kamat

nélkül, majd olly feltéttel, hogy a belőle jövő hasz

mot osszák meg. A pénzváltók adnak kölcsön a tá

borba menő személyeknek,
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„A' velök kötött alkuknak nagyobb részében nem

hivnak tanut: elég, ha könyvökbe felirják hogy ez

's ez, ennyit 's ennyit náluk letett, 's tartoznak azt

ennek 's ennek átadni**). Gyakran nagyon nehéz lenne

valakinek megbizonyitni, hogy náluk valamit letett, de

ha csak egyszer tennék is ki magukat illy vádaknak,

hitöket, mellytől előmentök függ, elvesztenék.

„Ők a náluk letett pénzzel kereskednek; nagyobb

kamatra adnak ki, mint a mennyire bevesznek; igy

meggazdagodnak, 's gyakori szolgálataikkal maguknak

barátokat, pártfogókat szereznek.

„Midőn valaki az idegen pénzeket fel akarja vál

tani, a pénzváltókhoz folyamodik, kik különböző esz

közökkel, mint próbakővel, mérleggel megvizsgálják:

nem hamisak-e? ütik-e a mértéket? – Sok város

ban az ezüst pénzek elegyitése szokás levén, az Athe

maeiek pénze **) becsesebb, 's a váltás vele hasznosabb.”

Ezekből kitetszik, hogy a bankok négy elemei,

a hitel, a pénzek igazi becsének meghatározása, a'

letétel, 's a pénzzeli kereskedés, a görögöknél meg

volt. – De tervgyártók sem hibáztak. Kezünknél van

a jobb philosophus, mint politico-oeconomicus Xeno

phonnak egy temérdek javaslata *) mellyben egész At

tica népét egy nagy részvényes társasággá alakitni,

's az így öszvegyűlendő pénzt nyerészkedésre fordit

ni ajánlá. A nyereség állott volna szerinte a keres

kedői vállalatokra kiadott pénz uzsorájából 's az at

ticai ezüst bányák élénkebb mivelésére öszszevásár

lott rabszolgák haszonbéréből. Ezen utóbbi pont al

22) Demosthenesnél és Isocratesnél számos beszédek pénzváltói űgye

ket érdeklenck, föleg vagy mellékesen.

25) Telies értekénél fogva

24) Etvo povros rokoi i **** ***** b*r.
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kalmával a pénz minőségei leirására ereszkedik ki

Xenophon, melly magyarbanktervezőink eszméivel olly

öszhangzatban van, hogy hasonlitás kedviért ide át

tevését meg nem állhatom.

„Ha” (a bányákban) ugymond, kevesen ásnak és

keresnek, úgy vélem, kevés vagyont is kapnak; ha

pedig sokan, sokszerü lesz az ezüstbeli jövedelem is.

Ugy hogy, a mennyiben tudom, csak ez az egy mun

ka az, mellyhez a készületek soha sem lehetnek fe

leslegesek. Már, mint a földbirtokosok, mindnyájan

megtudják mondani, hány igás marha , és hány nap

számos kell egy bizonyos helyre, s ha valaki az elég

nél többet alkalmaz, károsnak itélik: az ezüst bányá

szatban ellenben örökké szűkösnek mondják a mun

kást. És nem úgy van ez, mint, hogy ha sokra sza

porodnak a rézmivesek, megolcsódván a rézmunka,

megbuknak a mívesek; és ha sok gabona és bor te

rem , megolcsódván a termék, a gazdaság nem fog

hasznot hajtani; úgy hogy sokan elhagyván a földmi

velést, magukat kereskedésre, korcsmásságra, és uzso

rára adják. Hanem az ezüstbeli bőség mennél nagyobb

nak mutatkozik, 's mennél több pénz áll elő, annál

többen gyűlnek a munkájára. Házieszközt is ha vala

ki eleget bir a házánál, nem igen veszen hozá töb

bet; ezüstöt soha sem birt senki olly sokat, hogy ne

kellett volna neki még több; és ha valakinek temér

dek van is, a feleslegest elásván, mégis örvend neki és

elveszi. ––Ezeket pedig azért nyilvánitám, hogy bátran

minél több embert hajtsunk a bányákra; bátran tehet"

jük pedig reá a készületeket, minthogy sem az ezüst

ki nem apad, sem az ezüst pénz a becsét el nem veszti.”

E felszinesség remekében tegyünk az ezüst helyett

bankjegyet, 's F. és Comp. azonnal sajátuknak vallhatják"
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Xenophon, hogy terve iránt honfiait annálinkább meg

nyerhesse, a várandó haszon egy részéből hajógyárokat,

kikötőket, dock-okat, kereskedési teremeket, piaczokat,

vendégfogadókat javasol készitetni, mellyeknek vámai,

haszonbérei megint hasznot hajtsanak; ajánlja végre, hogy

mint hadihajókat addigelé, úgy most kereskedö hajókat

épitsenek, 's adjákki bérben a kereskedőknek, sat.

Lacedaemonra, hól Lycurgus a pénznek, arány

talan sulyositásával, forgását nem előmozditni, hanem

éppen gátlani törekedett, a bank historiájában szót

vesztegetni, kár volna.

Rómában, hól a remekűl kifejlett jogrendszer szin

úgy mint a mai Frankhonban a centralisatio feléi i

rányzatot sejteti, a bankárok (mensarii, argentarii, num

mularii) már hivatalos képben tünnek fel. Reájok volt

bizva, 's igen hihetőleg nekik haszonbérbe kiadva a'

nyilvános jövedelmek felszedése. Voltak azonban más

magános pénzváltók is, kik a nevöknek megfelelő

foglalkodáson kivűl, czimboráik utasitmányára a pro

vinciákban lakó rómaiakért a fővárosban a fizetése

ket megtették. Voltak itt ollyak is, kik a kamatokkal ke

reskedtek; de az uzsora ellen olly nagy volt az elfogult

ság Rómában, hogy ezen kereset nemét (foeneratores)

becstelennek tarták. E tekintetből kölcsönbankot is lá

tunk felállittatni Augustus uralkodása alatt, mellynek a

laptőkéül a politicai bűnösök elkobzottjavai szolgáltak.

Ebből adtak a szűkös római polgárnak, ha az adós

ság bátorságositására elégséges zálogot tuda lekötni.

2. §

Folytatás. Az újabb kor.

A népek vándorlása, a római birodalom felda

rabolása, az új urak miveletlensége, a nép- sőt csa



lád-tömegek mind ezek által okozott elszigetűlése a'

kereskedési folyamot a középkorban olly apró ren

detlen és gyengén szivárgó árkokra szaggatták, hogy

szabályozásukra közönségesebb csatornák alig szüksé

gesek, és bizony csaknem lehetlenek voltak. De a 12.

száz táján, miután a keresztes háboru, mint egy rop

pant villámfogó Europa lovagi nemleges villanyát ki

's helyette vagy neutralizálására kelet műipari tette

ges villanyát bevezette, a néptársalkodás nemtője min

den kisérőivel együtt ujra megjelent, 's első lakát O

laszhonba helyzé. A pénzváltás és hitel különböző

alakokban, ollykor nagyszerü vonásokban jelennek meg,

's a' mi Xenophonnál csak philosophus álmodozása,

az a duzs Velenczében, bár változtatott színnel, élet

be lépő vállalat.

Középkorban, a kiváltságok ezen aranyidejében,

midőn minden tartományka, minden városka saját pénz

verői joggal birt, a vásárokban öszvegyűlő sokféle

idegen pénznek teméntelen alkalmatlanságot 's a' do

loghoz nem értőnek veszteséget is kellett szereznie.

Ezért a pénzváltók szintolly szükséges tartozékai vol

tak a vásároknak mint a pénz maga. A piaczon leg

szembetűnőbb helyet foglaltak, 's űlő, vagy ha úgy

tetszik, számláló padjaiktól jőn a banco név. Fog

lalkodásuk magános vala, de hitelökre nézve országos,

legalább hivatalos ellenőrség alatt voltak. Ha valamely

lyikök megbukott, többé mesterségét folytatnia sza

bad nem volt, s ennek jeléül padját a nyilvános pia

czon öszveronták. Innen szármozott a b an co rotto,

frankul b an que route, mi egész Europa kereskedői:

nyelvébe átment. -

A kereskedés és műipar ujjá éledésének, mint

később a tudományok és szépművekének első játék
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színe Olaszhon vala. Majd az olasz kereskedők l o m

b á r d o k neve alatt, Europában mindenfelé elszéled

ve, Londonig, akkor már élénk kereskedő városig,

hól a bankárok” főutczája ma is nevöket viseli, elha

tottak, s magukkal mesterségök minden segédeszkö

zeit elterjesztették. Némelly szerzők nekik tulajdonit

ják a váltólevelek feltalálását is, de ezek részint a'

letett pénz fizetéseiről szóló utasitmányok természe

tes szüleményei valának, részint eredetök a követke

ző környűletből magyarázható. A római jog és a ke

resztény vallás akkor divatozó elvei a pénzkamattali

nyerészkedést egyformán hibáztaták; ezen keresetmód

tehát csaknem egészen a zsidók kezébe volt. Az üldözött

nép vagyonát minden, ki rajtuk büntetlenűl erőszakos

kodhatott, mint ebűl gyűlt szerdéket, szabados és nem

szabados módon kezekből kicsikarni alig tartá véteknek,

's így ők kéntelenek voltak annyira titkolódzni vele, a'

mennyire csak lehetett. Ha zsidótól kértek pénzt köl

csön , soha sem volt neki, hanem „talán reávehetné

egy ismerősét más városban, hogy összecsináljon an

nyi summát, 's adjon a kérelmesnek az ő becsületé

re"; ez az ismerős rendszerint más helységben lakott,

's a zsidó egy utasitmányt ada, mellyért a szűkös a'

kijelelt helyen legott készpénzt vehete fel. Igy szűlé

a lelketlen zsarolás korunk kereskedési éltének leg

nagyobb emelcsőjét.

Bank, mint nyilvános intézet, legelsőben Velen

czében jött létre. Eredetét Anderson, a kereskedés”

historiographusa, gyanitásból 1157-re teszi. Ezen inté

zet girobank volt, de csak eszmebeli tőpénzzel, 's

1796-ban a köztársaság önállásával együtt megbukott.

1350-ben a barcelonai posztóárusok akkoriban

igen gazdag testűlete egyéb űzérségével egy bank ál
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litását is egybecsatolá, s erre az arragoniai királytól

szabadalmat nyert, azon igen fontos feltétel alatt, hogy

a részvényesek a bank köteleztetéseinek teliesitésé

ről minden vagyonaikkal felelősök legyenek. Ez a ki

rály az erét találta. Ötven évvel azután a v ros tiszt

viselői állitottak egy tár- és forgató bankot, 's bátor

ságul a közpénztárt köték le.

A genuai bank, mellyet 1345-ben terveztek, de

bevégzőleg 1407-ben állitottak fel, a velenczeivel e

gyütt a XVII. század elejéig a leghiresebb bankja

vala Europának. Nehány izben kirabolták, 's ma már

ha létez is, csak úgy szédeleg, mint a rózsaszin lé

lek, hogy saját temetését szemlélje.

A XVI. század két nevezetes bankkal nyilt meg,

u. m. az amsterdámival és hamburgival. Mind kettőt

a sok elegyitett idegen, a kopott, reszelt belfőldi

pénzdarabok beváltása 's ujraveretése végett alapiták

tár- és forgató bankul, amazt 1609-ben, ezt 1619-ben

Amazt a belféreg emészté meg, ezt a legmostohább

kűlviszályok sem tudták tenkre tenni. Méltán; mert az

amsterdámi csak az előcsapattal akart táborozni , a'

hamburgi pedig a reserváról is gondoskodott. –Hol

landban Rotterdam követte 1635-ben Amsterdám pél

dáját. –Némethonban a műrnberginek, mellyet ezek

kel egytervileg nyitottak meg 1621-ben, sorsáról 's

tartásáról nincsenek biztos tudósitásaink; úgy látszik,

hogy ezen nagy iparu, de aprógyáros és kézmives vá

roskában ama nagykereskedésű városokra számitott

intézet nem volt elemében, 's még gyenge palánt ko

rában odahervadt. – Lipsiában hasonlókép állott fel

(1700) egy tárbank a kormány befolyásával 120,000

Rthlr alaptőpénzzel; ez mint látszik, a betett pénzek



ről nagy kamatot fizetett, de a kereskedés történetei

hallgatnak róla.

A bécsi városi banco-t is forgató banknak alapiták

1703-ban, de nem sokára a kormány financziai erőműjé

vé levén, a XVIII. század kőzepe táján bankjegyeket

kezde kiadni, 's az 1811-beli űstökös, sirjára világita.

A czédula bankok Nestora 's remeke az ángol

bank, mellyet 1694-ben aláirással 1,200,000 st. font tő

kére alapitának; kiváltságát 1705-ig adták, de ottan

ottan megújították, legutoljára 1833-ban még 22 évre.

Ezen óriási intézet az angol pénzűgy jobbkeze, 's

egyszersmind tár- forgató- discontó- és czédula-bank.

Europa bámuló népei ekkor láták elsőben, hogy az

annyira óhajtozott, az olly sűrű veritékkel 's veszély

lyel szerzendő aranyot és ezüstöt egy darab rongy

gyal felcserélhetni. Félig kiváncsilag, félig tartózko

dással szemlélék az új tűneményt, mint egy természet

tudatlan a villanyos erőmű bűvös hatását; a frank

mohon neki kapott a hő eledelnek, de csak hamar

követő kinos vonaglásai, a rögtöni utánkisérlettől a'

többieket, némellyeket egy egész századig, elrettenték.

Paterson, a londoni bank tervezője, mindjárt

más éven Scotiába is átülteté az alig próbált termé

ket, 's a századok viharain okult Szkót olly űgyesen

's óvakodva tudá használni, hogy kezei közt áldással

gyümőlcsöző fává gyarapult, sőt 1727-ben és 1746-ban

más hasonló nyilvános nagy intézeteknek kelle a nö

vekedő szűkséget pótolniok. Ezen kivűl más kisebb

társaságok és magános bankárok élénken folytatnak

bankűzérséget. -

Ezt látva egy szkót pénzűzér, kinek a frankok

Sieur Law nevet adnak, Frankhon Patersona akara

lenni. A jó tyúk itt is megtojta az aranytojást, de a'



frank kormány, mint az Aesopus özvegye, hogy tö

megben kapja a kincset, a tyúkot ölé meg, 's azzal

a nemzet jóllétét tizedekrc. Ám de a tűz, ha olly

kor szelességgel párosul is, élénk jó vérre mutat, 's

ezzel biró egésséges testben a seb hamar 's többnyi

re tökélyesen kigyógyul. Frankhon a fordúlat alatti

második szerencsétlen papiroskisérlettől sem engedé

magát elcsüggesztetni, hanem a jelen század elején,

biztos alapokra egy új bankintézetet állita, mellynek

óvakodó kezelése hosszu éltet igér. Ez Párizsban ál

litatott, mint vélhető, és kirekesztő szabadalma van,

de kivételkép Rouen , Nantes és Bordeaux is birnak

hasonnemü intézetekkel. Rouenban az ott folyó fon

tos és kiterjedt kereskedés már 1798-ban szűkségessé

tevé, hogy az addig fennállott Caisse d' es compte

ot bankká változtassák. Az intézet neve: Société libre

pour concourir au progrés de commerce et d' indu

strie. Tőpénze 1000 livre-es részvényekből gyűlt, és

terve szerint, inkább csak tár- mint discontó-banknak

tarthatjuk ; mivel jegyeinek száma és forgása nagyon

korlátolt vala. Még 1805-ben állott; de úgy látszik,

hogy a Frankhont azon 's azutáni időközben nyom

masztó mostoha környűletek elfojtották; mert 1819-ben

újra alakitának egy bankot 3 millió franc tőpénzzel,

melly a' Rouent kőrnyező műiparos népségnek hasz

nos szolgálatokat teszen. Nantes 1819-ben látá bank

ját születni 1,500,000 franc alaptőkével.

Mint emlitők, az első frankhoni bank szomoru

sorsa sokáig rémképűl állott Europa országai előtt;

lassankint azonban eltompult az első behatás, és leg

hamarább Dánhon kisérté meg a szerencsét 1736-ban

alapitott czédulabankjával, melly nem sokára az ércz

szegény országnak annyira nélkülözhetlen lett, hogy
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ismételt bukásai után, áldozatokkal is, mindig lábra

emelék; 's ha saját kárán okult, és mint egy nyavaly

gós ember, jó diétát tart, még hosszas életre tart

hat számot.

Utána mindjárt (1741) Svédország alakitá czédu

labanknak e' nevü, de eddigelő más tervszerint szer

kesztett intézetét. Ez is sokszor volt már sirja szélén,

's nyavalyájában több mint 3 millió ember mindannyi

szor keservesen osztozék. Pathologiája másokra 's ne

vezetesen reánk nézve olly tanuságos, hogy részletes

előadását könyvecskénk egyik leghasznosabb részé

nek vagyunk merészek tartani. - -

A burgus bank ellenben, mellyet 1765-ben alapi

tának, olly érdekes vonást , millyért külön czikk tár

gyává tehetnők, keveset nyujt; azért ezen közönsé

ges átnézetben elmondjuk róla, a mennyi rövid is

mertetésére elégséges. Ez tulajdonkép csak tár- és

discontó-bank, de ád ki pénztár-utasitmányokat *) is,

mellyeket előmutatáskor legott bevált. A beteendő

pénzsummákat, hanem 50 tallérnál nem kevesebbet,

burgus pénznemekben veszi be ; a magánosoknak 2%-

rel, gyámság alattiaknak 2"/,%-rel, kegyes vagy jóté

kony intézeteknek 3%-rel kamatolja; 's minden pilla

natban visszaadni kész. Jó váltólevelek discontózásan

kivül ad is kölcsön burgusországi nyilvános kötelez

vényekre évenkint 3"/3, 4, és 4"/2°/o kamatra ; továb

bá vásárol és ad el külföldi kereskedő helyekre szó

ló váltóleveleket, és vásárol ezüstöt, aranyot és or

szágos kötelezvényeket. Az üzérségek könyitésére

100, 200, 300, 500, és 1000 talléros pénzjegyeket*)

osztogat, mellyek készpénzül forognak. A bankért a'

*~*
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kormány kezeskedik, s minden tartományi főváros

ban comptoir-jai vannak, mellyek által pénzforgatási

hatóságát az egész országra kiterjeszti. Ezen műkö

désben osztozik vele a tengeri kereskedési tár

saság igazgat ósága, melly ugyan nem tulajdon

képi bank, de a berlini főbankkal szoross kapcsolat

ban az ország pénzügyére tettleges befolyással van;

magánosoktól 3*/**/o kamatra tőpénzeket veszen be,

(de csak 6 hónapi felmondásra adja ki), 's pénzjegye

ket forogtat. Ezen egyesület vásároltat kűlföldi sót

az ország rovására, beszedi a sóárulási nyereséget

ó Poroszországban és Silesiában, gondoskodik az or

szág pénzügyéről kűl és belföldön (a mennyiben

kereskedői segéd kell hozá), a kűlföldön felvett or

szága adósságok 's kamataik fizetéséről, az ország”

költségeire való pénzek felszedéséről, 's az ország”

szükségére megkivántató földi termékek bevásárlásá

ról. Maga rovására burgus gyárkészitményeket szét

küldöz minden földrészekbe, 's ez által a honi ipar'

terjesztésén dolgozik; a gyapjukereskedőkre nézve

raktárai vannak, mellyekben a termesztők eladatlan

maradott gyapjujokat lerakják, kiválogattatják, reá elő

legesen pénzt kapnak, 's igy eladását békén elvárhat

ják 'sa' t. Legújabb szabályzatát a berlini bank 1817

ben, a tengeri kereskedési társulat 1820-ban, kapá a'

kormánytól.

A szomszéd Oroszország, ez a koruuk gyakor

lati paradoxona, melly a' legrengetebb terjedelmet a'

legszigorubb centralisatioval, a' miveltség 's haladás”

követelését chinai elszigetlődéssel, önérző honfiságot

rabszolgai engedelmességgel igyekszik párositni, az

önkénynek sokkal hatósb emelcsőjét látá a bankok

ban, mintsem azokat belzavarai csillapodtával a zsar
6
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nokság búja földére áthonositni ne sietett volna. A'

pénzügy gyeplőzése, a nagyoknak aranylánczokba

vetése, 's egy mindig kész és szükségben segitő va

gyonforrás teremtése vala a hármas czél, mire há

rom intézet, u. m. II. Katalin korában az assignatios

bank, Pál uralkodása alatt két kölcsönző-bank, 's az

európai béke helyreállása után nem sokára a com

merce-bank alapittatának. Gyümölcseit mindenik meg

termette, de az eszközökről, mivel virágzásukat elő

segitették, a szentpétervári féltékeny titkolódzás na

gyon keveset enged tudnunk.

Az idő sora egy nagy ugrásra kéntet. Európa'

másik sarkára, a pyréni félszigetre. Itt hoszszas (u. m.

másfélszázados) vájudás után világra jőtt a S. Carlos

bank 1782-ben. Alaptőkéje 15 millio piasterre**) lön

határozva, melly summának 150,000 részvényből kelle

begyűlni. Szabadalma 20 évre volt adva; főczélja dis

contózásra irányozva. Az átalános kezelés a részvé

nyes társaságé volt, melly e végre közgyűléseket tar

tott; a közidőkre egy igazgatóság vala kinevezve. Ez

azonban a bank XXXV. törvényczikkei daczára is

meglehetős rosszul vitte a dolgát, mert egyszerre csak

azon vették észre, kogy a bank egész alaptőkéje a'

kormánynak van kőlcsön adva. E kölcsönt 1829-ben

liquidálták 40 millió realra") 's ezen alapra álliták

a ma fennálló S. Fernando bankot, melly 1830

óta jegyeket ad ki 500, 1000, 2000 realra szólókat.

26) A spanyol piaster tallérképü ezüst pénz, érteke 2 ft. 4–5

kr. conv.

27) Ha real de la platat értenek alatta, mintegy 8 millió, – ha

real de vellont, úgy csak 4 millió conv. forintot teszen a'

textusbeli öszveg
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A jegyeket 1832 körül mintegy tizenkét millió érőre

veték. – -

A millyen mostoha gyermeke Spanyolhon az újabb

korban a szerencsének, olly kevéssé szeretett testvé

re Irland Angliának. Még csak a bank kétséges jó

téteményeiben sem engedék 1783-ig részt venni, 's

ekkor is olly feltétekkel, mellyek a nyomorult ország

felett nehézlő vallási gyűlőlségből 's népi alánézésből

forrott ólomsulylyal harmoniában vannak. Bővebb is

mertetését alábbra hagyjuk.

A Yankee , kiben a nyerészkedő dűh közmon

dássá vált fokra hágott, tartalék nélkül neki rugta

ta a banknak is. Köztársasági féktelenséggel búttak

fel 's buktak le az első után, melly 1791 Philadelphiá

ban alapult, százak meg százak, 's az E. Országok

beli pénzrendszert annyira megrázták, hogy rendülé

seit Európa sulymérői is megérzék. De ha Leander

és Byron keresztül úszák a Bosporust, ezt más gyen

gébb inu, ha esze van, nem kisérti utánuk, 's ha Ame

rika fiatal ereje a sebeket kigyógyulta is, az időjárás'

befolyását még ottan ottan fájdalmason sejti. Megjegy

zendő, hogy a bankűgy , ha szinte másutt olly szo

ross kapcsolatban van is a társasági élettel, hogy

majd nem egyedül szabályozza vérkerengésit, de se

hol nyilvános politikai jelszóvá nem vált, hanem e'

dicsőség az Egyesült Országoknak vala fönntartva. A'

katona-elnök bank elleni táborozása minden ujság

olvasónak friss emlékében van. -

Térjünk vissza a vén Európába.

A XIX. században Würtemberg kezdé meg a bankok

sorát. Fridrik, utolsó herczeg, de első király, 1802-ben

alapita egy „királyi udvari bankot,” mellynek igaz

gatója mellett nehány gazdag családnak, mint főrész

6 *
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vényeseknek, meghatalmazottai ellenőrködnek. A leg

főbb ügyelést mindazáltal a királytól nevezett ható

ság viszi, és fontos esetekben mindig ennek határza

ta dönti el a kérdést. I. Vilmos 1817-ben újra meg

erősité ezen intézetet, 's kezes lőn érette. Foglalko

dásai igen sok félék, és mondhatni, hogy a keres

kedés egész körét beölelik. Váltókat ad ki, és dis

contóz, kereskedik pénzzel és portékával, tőpénzeket

fogad el letétül, és ad másokat kölcsön. Würtember

gi tudósítóm azt állítja, hogy igen jó hitelben áll kül

és belfőldön.

Kis szünet után a Vesuv classicus aljára is el

sütött a kereskedés napja, midőn a frankok pris

mája, sugárait oda töré. Murat alatt keletkezék az el

ső nagy intézete Nápolynak, a két Sicilia nem

zeti bankja. Alaptőkéje 4000 részvényből gyűlt 250

nápolyi ducatijával")'s e szerint egy millio ducatira

megy. A bank discontóz, kölcsönöz aranyra ezüstre,

ország kötelezvényeire, és árukra is, saját űzérséget

folytat, és tőpénzeket vesz be, mellyekről kamatot

fizet. 1827-ben megint állott egy bank 60 millio duca

ti alaptőkével, (hihetőkép papirosan), mellynek czélja,

jószágok és telkek birtokosainak, gyárvállalóknak il

jő biztosságra és kamatra pénzt kölcsönözni, minden

nemü kereskedési vállalatokat elősegélleni, sőt affé

lékbe belé is ereszkedni 's a' t. -

A déli colossus megbuktával (melly talán csak

azért tünt el a szinről, hogy az éjszakinak helyet ad

jon) egy béke időszak kezdődék, mellyet egyszersmind

a bankok időszakának is nevezhetnénk, vagy Büsch

-~-~*

28) A napolü ducato, mintegy 1 ft. 57 kr. conv. értekü.
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schel a papiroskornak, mert ezen 25 év alatt csak

nem annyi nyilvános bank alapult vagy újult meg, mint

a mennyit addig elő 3–4. század látott létesülni. Vaj

jon a szaporodó kereskedési közlekedés, vagy a'

hosszas háborukkal megkínzott országos pénzügyek'

érdeke kivánta-e hatósban ama segédeszközök sűrübb

használatát, elhatározni bajos; tőlünk elég is az olva

sót mindkét környületre figyeltetni; elég, hogy 1816

ban a bécsi nemzeti bank alapult, 1818-ban a dániai

újult meg, 's a' sz. pétervári kereskedői bank állott

fel; a következő éven Altonában a Schleswig-Holstein

herczegségek számára, aztán Norvegiában, Lisboá

ban, Brüsselben, Antwerpenben, Amsterdámban, Var- -

sóban, Rómában, és Münchenben látánk sorban hitel

gyárokat támadni. -

Első volt Norvegia, melly 1816-ban az új Eldora

dot keresni indult. A bank főhelyéül Drontheimot

választák, 's pinczéjébe rovatal útján kénszeritőleg

gyűjtött 2 millió species tallért raktak le. A betevők

másoknak eladható részvényeket kaptak, mellyek, ám

bár a bankjegyeknek csökkent árfolyamuk van, még

is érteköken fölül 30%-el mennek el.*) A gondno

kokat a storthing választja és számoltatja. A bank

jegyek névértékei egy tallérig leszállanak, de vannak

10, 50 és 100 tallérosok is. Előmutatásra be kellene

váltatniok, de a bank csak árfolyam szerint ád pen

gő pénzt érettök; nem csuda, mert Norvegiának egy

millió lakosai közt 40 millió tallér névértekü jegy forog.

A bank discontóz váltókat 6%-el; kölcsönöz zálogra

4% kamattal; 's átalában a rendes bankfoglalkodást

űzi. A letett pénzekről nem ad kamatot. Osztaléka

29) Jusson itt eszünkbe a Büschi okoskodása Eszm. R. 17. §
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6*/a–7%. Comptoirjai vannak Bergenben, Christianiá

ban és Christiansandban.

Portugal 1821 óta, melly korban minden politicai

panaceat elpróbála beteg testén, bir nemzeti bank

k a l, mellyre az alaptőke 5000 con to de Reis **)

10,000 részvényre felosztva. Eleinte a lisboai élénk

pénzforgás mellett a discontó szép nyereséget hajtott

a banknak, 's jegyeit mindenki örömest elvette, mert

1828-ig minden pillanatban készpénzzel felválthatók

voltak. De ezen időszakon túl a polgárháboruk, a'

kereskedés csökkente, a kormány erőltetett kölcsö

nei, a bank dolgát olly zavarba hozák, hogy a fize

tésekkel megkellett állanja; miért jegyeinek 's részvé

nyeinek árfolyama egyenlő alfokon áll,

Szerencsésebben folyt dolga a brüsselinek, mit

olly iparteli országban, mint Németalfőld, természete

sen is várhatni. Németalfőldnek mondjuk, mert ezen

intézet alapitása még Holland-Belgium rövid házas

sági éltébe esik, névszerint 1823-ba. Alaptőkéje 50

millió for. 500 ftos részvényekre osztva, mellyek az

oszlékon kivűl 5%-t hajtanak. Válás közben kisség u

riasan viselé magát e bank az új belga kormányhoz,

mi könnyen magyarázható azon környületből, hogy

Vilmos hollandi király a részvények *"/ga-át birá. A'

bank magatartása annál érezhetőbb vala Belgiumra

nézve, hogy az országjövedelmek kezelése reá levén

bizva, computus következtében a bank részéről 13

50) A' re e, r ea, többesben r e es, vagy re is, a legki

sebb pénzfajta Europában, mint a' mellyből 7–8 tcszen egy

conv. krajczárt. Rendszerint ezerével számitják, mi l l e r e e s

vagy m i I re is név alatt. A millerecs 2 f. 22 krt. ér. Na

gyobb öszveget conto de reissel fejeznek ki, mi 1000 milreist

azaz 1 millió reest (2566 f. 40 kr.) teszen

*
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millió tartozás üté ki magát. Ennek kifizetéséről a'

válóper eldőltéig semmit sem akara tudni, sőt a' jö

vedelmek kezelésében sem akará a belgiumi kincs

tári szorosb ellenőrséget, és számadási rendszert el

fogadni. A belga ministerium a legtermészetesben se

gite a dolgon, 's egy új bank alapítására nyita alá

irást, mellynek íve hihetlen gyorsasággal megtőlt, 's

a régi intézet az igen nyereséges kezelést **) kezéből

kisuhanni szemlélé. Az uj „b elg a bank" 1835-ben

állott 20 millio for. tőkére, 's foglalkodásait részint

nagy-kereskedési vállalatokra is terjeszté. Erre a ve

tély szelleme kettőztetett erővel megszállá a régi ban

kot, ajánlkozék de sűker nélkűl a korábban megve

tett feltétekre, 's egyszersmind egy kereskedési tár

saságot terveze, belga készitmények széthordására;

mire 128 millio for. alaptőke hat óra alatt alá volt

írva. Illy ország dolga tenger, mig másé patakkal sem

folyhat. Pedig Belgiumnak nincs Dunája! Antwerpen

is kapott 1827-ben külön bankot; Amsterdam pedig

még 1824-ben új őltönyt ada az elszerencsétlenedett

ó bank csontvázára.

Lengyelhon 1825-től fogva bír bankkal 40 millio

lengyel forintra. Tőkéje uradalmakban 's zálogos le

velekben fekszik, 's 1832-ben 16 millio lengyel forint

ra volt bankjegye (mellyek 5 lengyel forint névértek

re leszálvák) forgásban, részvényei 500 lengyel forin

tosok és 5% kamatot hajtanak. A zendülés alatt fi

zetéseit nem szűntette volt meg, de azótai sorsa előt

tünk bizonytalan.

*

51 A bank t. i. az adószedőket saját űgyészeinek is

használta, 's e szerint fizetésök nem került semmi költségéb**



– 88 –

1834-ben Róma is bankot láta falai közt születni,

melly kétséges, lesz-e olly jövedelmes, mint a X. Leo

alatti, mellynek alaptőkéjét a Sz. Péter basilicája alko

tá, 's bankjegyeit Tetzel hordá szét. A jelen intézet 21

évre van szabadalmazva, alaptőkéje (frank lapok sze

rint) 10,000,000 frank (mintegy 4,000,000 conv. for.)

's jegyei 25 scudira *) szólanak.

Legterjedelmesebb alkotmány a bájor „zálog és

váltó bank", melly 1835-ben alapult, és a bank

foglalkodások minden ismeretes nemeit űzi. Bővebb

ismertetését a többiek után alábbra igérjük.

Közleményeink sorát bérekeszti az 1838-ban ter

vezett szászbank, melly az előbbit vette mintául.

Leérkezve a történtek vezérfonalával , korunkig,

's még egyszer az átfutott utra visszapillantva, egyéb

észrevételünk nincs, csak az, a mi minden olvasónak,

nem kétlem, önkénytelenül eszébe tolódik. Mí t. i. ezen

intézetet, melly felé a világ gyorsított mozgással lát

szik rohanni, egy saját nemü chamaeleonnak látjuk,

melly nem a tárgyaknak, mint amaz igazi, hanem a'

nézőnek szineit ölti magára. Egy büvös tűkörnek, melly

ben a politicai oeconomus, a patriota, a kereskedő,

a philantropus, a socialista, a centralisaló, a kéjúr,

a demagogus, és ki tudja még hány más áru- vagy

eszme-speculans – gyakran túlfeszitett – terveit,

észképeit létesűlve szemléli. De ne feledjük, hogy a'

tükröt egy bűvös mester tartja, ki, míg mi saját ál

maink képeibe merengve, a jövendőt anticipaljuk, az

alatt talán zsebünkből a jelent kivette, és késő éb

redtünket igen is keservessé teheti.

32.) A scudo számitási pénz Rómában. Érteke 2 ft 6. kr.

conv. Feloszlik 10 paolira; egy paoli, 10 bajocchira.



– S9 –

3. §.

A velenczei bank.

A mások dolgaivali bibelődés, mit a felszines mo

ralisták „pletyka" név alatt olly rosz hirbe hoztak,

nem sejtve, hogy ugyanazt szélesebb kőrben „histo

riának" nevezik, igen hasznos egy dolog. A társasági

mivelődéssel, a közlekedés könnyüségével arányban

nő az, és ha a XII. században életműveivel, a hirla

pokkal együtt létezik, ma nem kellene jelen czikkünk'

elejét gyanitásokkal pótolnunk. De már az úgy van:

mindennel, a' minek eredete a középkor sőtét szá

zadaiban gyökeredzik, egyszerre csak „in mediis re

bus" találjuk magunkat, 's a velenczei bank is telies

erejü 's munkásságu férjfi képében jelenik meg előt

tünk, mellynek gyermekkorából alig vannak homályos

emlékvonásai. E kevés számu emlékvonások még is

tanuságosok; mert mutatják, hogy egy aczél követ

- kezetességgel szerkesztett és fenntartott erkőlcsi

alkotmány hatósb az Archimedes' hires erőművénél,

mert ennek ő szilárd alapot kivánt, amaz, úgy szólva,

csak szelleten lebegett. Igen is szelleten; mert kép

zeljen magának az olvasó egy pénztárt, mellyben egy

fillér sincs, 's a' melly még is ezreket gazdagit, melly

nek tőpénzeí szüntelen forognak kézről kézre, nem

kevésbé biztos birtokul, mintha a magyarhon termék

dúzs holdjai lennének, 's még valamivel biztosabb jö

vedelemmel; melly illyen tündéres alakjában százado

kig tud tartani, és hanyatló korában is csak a leg

erőszakosb fordulat tudá tenkre tenni. Ez a velenczi

bank hű képe. Alaptőkéje a köztársaság egyik leg

viszályosb korában, midőn kűlháboruk s belfordulat

egyszerre ingatá, a vagyonos polgárokra kivetett eről



– 9Q –

tetett kölcsönből álla. A kölcsönzők- tőpénzeiket so

ha vissza nem kapták, hanem ők és családaik mind a'

kölcsönsummákhozi jogot, mind ezek kamatait firól

fira örökölték, másokra átszállíthatták, 's így a köz

társaság jövedelmének nem kis részében osztoztak.

Ezen intézetbe letett tőpénzek mindenkori birtoko

sainak számba-, a kamatok át-vételére és kiosztására

egy bureaunak kelle öszveállani, melly „monte vecchio"

név alatt (Olaszhonban a nyilvános kölcsöntárak „mon

te" nevet viselnek) emlegettetik. A tőpénzek 's a va

lóban pontosan fizetett 4% kamatok biztositására a Sig

noria jövedelmei valának lekötve. Majd a kormány"

újult szükségeivel a monte is tervében 's tárában vál

toztatásokat, nagyobb terjedelmet kapott, s így támad

tak egymás után a „monte nuovo" és „monte nuo

vissimo". E változások időpontait meghatározni, első

rangu kútfők hiányában, képes nem vagyok, mert a'

kiirók az évszámokat kibonyolithatlan zavarba hozták.

Elég az, hogy az idő folytában a monte-k banki

foglalkodásai kifejlést nyertek, 's a kormány nagyobb

befolyást, erőt, és hasznot látott bennök, mintsem ne

sietett volna, egészen hatalma alá keritni. Léteztek a'

montekon kivűl magános bankűzérségek is; de a' XVI.

század második felében a velenczei patricius a ke

reskedéstől eltiltaték, 's ezzel a kormány ürügyet és al

kalmat kapa, a többnyire nemesek által tartott magá

nos bankok elnyomására. Igy alakult végkép megha

tárzott szerkezettel 1587-ben az egyetlen egy „banco

di Venezia", mint egy nemzeti intézet, mellynek tárá

ról 's a' betett summák bátorságáról az ország ke

zeskedék. -

Mennyiben folytak be ide a korábbi kamatozó

kölcsőn-summák, meg nem mondhatjuk; annyi igaz,

:
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hogy az új terv kivitelére tetemesen gyarapittatniok

kelle. Az új szerkezet utáni betételek azonban sem ka

matot nem követelhettek, sem tartási vagy kezelési

dijjat nem fizettek. Mi biztatá tehát reá a tőpénzese

ket, hogy vagyonukat oda letegyék? Kétségkivűl csak

a fizetésekbeli kényelem; következőleg csupán azo

kat, kiknél a gyakori fizetés e kényelmet szüksége

sité, t. i. a kereskedőket. De e végre a bankbeli át

iratásokat, a bank rendszabásai 's hitele által, a kész

pénzbeli fizetéssel egy rangba kelle emelni. A rend

szabások a következők valának:

Elsőben is egy úgynevezett „fizető tárt" állitá

nak, mellynek kötelessége volt, a bemutatott követe

léseket azon pillanatban kész pengő pénzben kifizetni.

Ennélfogva kiki biztositva volt, hogy betett pénzét,

ha valami idegennel kötendő alkuja, vagy akármi más

terve vagy vállalata szükségesiti, aranyokban vagy más

jó pénzben azonnal kiveheti. Ez a lehetőség, 's min

den esetre az arroli meggyőződés, azt mivelé, hogy a'

kereskedő, mig csak kerűlhette, a kivétellel nem nyű

gölődött.

Velenczében különféle pénznemek jártak; a ban

kénak a legjobbat választák. A bank minden summát

valódi finom, elegyitetlen, és reszeletlen aranyokban

vett be, számitott, és fizetett. Innen a következett,

hogy minden, a ki egy lejárt váltólevél értekét fel

akará venni, örömestebb vette fel a bankban, hól teli

es sulyu aranyot kapott, mint a kiadótól, hól elegyi

tett hitványabb pénznemekkel is meg kelle elégednie

's ebből az okból a kiadóval is, ha csak lehet, a vál

tót a bankra iratá. További eredmény a bankpénz

agioja vala a közforgási pénz felett.
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Lassankint bejött az a szokás, hogy a váltó vagy

más utasitmány kifizetésekor a levél birtokosa a'

summát nem vevé ki a pénztárból, hanem csak maga

nevére feliratá. Innen az átirás rendszerére már csak

egy kis lépés volt. Ebben is a kormány a példával

előlment, 's a' maga pénztáraira nézve minden banki

átiratást készséggel elfogadott, 's mihelyt a bankbeli

fizetés és átirás jól divatba jött, törvényül lehete hoz

ni, 's valóban hozák is, hogy a nagy-kereskedési á

ruk és váltólevelek fizetéseit csupán bancoban le

hessen megejteni, hogy az adósok pénzeiket a ban

coba vinni, 's a hitelezők azt a b an coban átven

ni tartozzanak; úgy hogy minden fizetések csupán csak

a banco-könyv egyik leveléről a másikra átirás által

essenek meg. Ezzel a bankérteknek mintegy erölte

tett folyamat adának; de mivel hitel 's kivánság elő

zé meg, a bizalom vele legkisebbé sem csökkent.

Édesitő kedvezményül még azon kiváltságot is hozá

tették, hogy a bankra adott utasitmányokat sem le

foglalni sem elzálogolni nem szabadott.

Igy adának a bankértekeknek pénzbecset és hasz

nálatot; 's hitelöket a kivánt kifizetések pontosságá

val, a használt pénznemek telies becsével, a fizetők”

és kapók kényelmével, a banki fizetésekhez ragasz

tott kiváltsággal állandóan fenntarták. Ezen elsősége

kért a kormány jókora tőpénzt kapa keze közé, mit

alkalom szerint kamat-tereh nélkül hasznára forditha

tott. Egyetemi bankárrá lett, minden magánosok pénz

ügyéről tudomást vett, 's hitelét olly tántoríthatatla

mul felállitá, hogy ámbár későbbre a tőpénzek más

hová forditását mindenki tudta, sőt a pénz hiánya

1690-ben és 1717-ben a fizető tárt bezárni 's a' kész

pénzfizetéseket évekig felfüggesztetni kénytette, mégis
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a bankértekek árfolyama 's kapóssága legkisebbé sem

csökkent, 's forgásuk szakadatlan folyt; mert erősen

hitték, hogy a készpénzfizetés nem sokára megindu

land; mi úgy is történt, 's a' kormány maga is az át

irást mindig nehézség nélkül elfogadta. Végre olly

erős lábra állottnak vélé a kormány a bankértekeket,

hogy nem félt, két terhet akasztani reájok. Egy ren

delet, magtalanul elholt bankrészvényes mellékes örö

köseitől, a kimultnak bankbeli javairól 10% átszál

litási dijjat követelt. Egy más, a természetes örökösök

és véghagyomány nélkül elholt birtokos banki részvé

nyeinek örökösévé a köztársaságot tevé.

Mi volt ezen kereskedési középponti pénztárban

a tőpénzek egész öszvege ? kipuhatolni bajos; külön

böző időkben szükségkép különbözőnek is kelle len

ni. – A XVIII. század közepén 5 millió, azon szá

zad vége felé 14–15 millio ducatira *) veték ; de

nem sokára a bank, a század, és a köztársaság együtt

elenyészének; 's az ausztriai kormány minden ked

vező, gondos rendszabásai a bankkönyv levelein ál

ló számjegyeket többé meg nem aranyozhaták. –

Ezen könyvekben a számitást fontokban, soldokban,

és denari di grossokban vitték. 12 denari teve egy

soldót, 20 soldó egy fontot, vagy lirát.*)

Az úgynevezett ducatón a bancóban a lira ti

zedrészét érték, 's ez, a közéletben folyamban levő vert

ducatonál 20%-el többet ért. Ha valaki másnak 120 du

catit akart fizetni a bankkönyvben csak 100-at iratott át.

55) A ducato di banco 1 ft. 56. kr.; a' ducato di piccola cor

rente 1 ft. 15 krt. teszen; mindkettő csak számitási pénz.

54) A denaro di grosso – 5 kr.; a' soldo – 1 ft.; a liva di

banco – 20 ft. tőn kerekszámban.
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A banco, évfolytában négy izben bezáraték, u.m.

martiusban, juniusban, septemberben, és decemberben,

mindeniknek 20-ikán, 's mindig 20 napig. Azalatt azon

ban nem hogy a készpénzsummák', hanem még a bank

beli tőpénzek cserélgetése sem szűnt a kereskedők

közt, 's a bezárás ideje alatt ejtett alkukat a bank'

kinyitásakor átiraták. Ezen kivül nyúgodt a bank a'

Carnevale alatt 8–10 napig, 's a' szenthéten. A pén

tekek is ki voltak véve, mert a hét ezen napján szá

miták ki, (ha innep nem volt) a bank könyveiben

a debet és credit közt a mérleget.

A velenczei piaczra szóló váltókat mind banco

ban kelle fizetni, 's mindeniknek határnapja után hat

napi risp e t t o di b an co ja volt szabva, mellynek

elteléseig az intézvényezett sem fizetni, sem protestálni

nem tartozék. -

Az áruk feletti alkukat lehete kötni bancoban

vagy folyópénzben, kivevén az olajat és kényesőt,

mellyekkel szabály szerint nagyban mindig bancoban

kelle tráfikálni. Ha az áruk feletti alkuban a folyó

pénzzeli fizetés világosan kikötve nem volt, 's a vá

sárló bancoban akart fizetni, az eladó tartozott elfo

gadni. – -

A banco' bezárata pillanatától fogva az adóst,

váltólevelei fizetésére sem folyó pénzben, sem ban

coban, a kinyitásig kénszeritni nem lehete, 's min

den esetre a hatodik napot elvárva; kivéve mindaz

által a bukás esetét, midőn a hitelező tüstént nya

kon ragadhatta az adóst, kitelt váltólevelei fizetésére.

Igy állott a velenczei hires bank, nem mint Büsch

mondja, cserépalapon, hanem beléforrasztva azon in

gatlan érczalkotmányba, mi a legbevégzettebb aristo

cratiai kényuraságot képzi. Ámde a rozsda csak az
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aranyat nem fogja: a velenczei Signoriának volt ugyan

aranykönyve, de nem volt aranytőkéje, és 1796-ban

midőn a frankok benyomulának, 's a' köztársaság”

hajóját a vész felforditá, a bank azt mondhatá, mit

Bias, a phlegmaticus bőlcs,: „mindenemet magammal

viszem," könyveit nyalábra raká, 's a szárazra ki

szálla. –

Mondják ugyan, hogy a tőpénzek átiratását ma

is folytatják, de ez, mint ugyan Büsch szépen jegyzi

meg, azon dicsőség cserélgetése, hogy ki legyen egy

elenyészett kormánynak tiszteletbeli hitelezője.

4. §.

A' genuai bank, Banco di S. Giorgio.

Genua, Velencze' vetélytársa, a kezünk alatti

tárgyban sem akart hátrább maradni. Bankját részint

már 1345-ben tervezék, de csak 1407-ben alapiták

meg és szabályozák végképileg. Tőkéje ennek is csak

névbeli volt, 's a kormány kölcsöneiből állott. Biz.

tositásukra azonban nem csupa szó, hanem a köztár

saság fekvő javai (mik közt Corsica szigetét is szám

lálják) valának adva, 's ezeknek kezelése a hitelezők

(most már bankrészvényesek)kebléből kinevezett igaz

gatókra bizva. E testületet és bureauját Sz. György

kamrájának nevezék. Ügykezelésöket a jó rend és

őnhaszonkeresetlenség bélyegzé; de ez, úgy látszik,

nem vala elég a részvényesek tömege megnyugtatá

sára, mert későbbre az igazgatói tanácsot szász sze

mélyre szaporiták. A bank pénztárát mindig szentűl

megőrzék, úgy hogy a legnagyobb szorultságban is,

mint az 1684-beli lődöztetés alkalmával, hozá nem

nyultak, sőt még a szózatot is, melly e végre emel
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kedni merészle , nagy hatállyal elútasiták. Az idege

nek nem voltak illy kimélők; az osztrákok kirablák

1646-ban; azután megint a frankok, midőn 1800-ban

oda bérekedve ostrom alatt valának, a bankbeli pénzt

csapataik fizetésére forditák.

A genuai bank egyébaránt eredeti rendeltetésé

hez hivebb maradt, mint a velenczei , 's inkább a'

köztársaság jövedelmei kezelésével, mint a kereske

dés előmozditásával foglalkodott. Az 1800-beli csa

pást soha sem tudta kiépülni; azután senki a pénzét

betenni nem merte; legfőbb záloga, Corsica, a fran

kok birtokába ment; 's végre a köztársaság" függet

lensége elvesztével megszünt az új kormány gondjai

nak középpontja lenni. Szóval ezen intézet ma való

di banco rotto, 's a részvényeseknek a város jö

vedelmeiből kimutatott részecske, temérdek veszte

ségeik után, nagyon csekély kárpótlás. Sic vos non

vobis –. A genuai bankot többnyire a czédulaban

kok közé számitják, de mivel szerkezete részleteiről

sehol kimeritő tudomást magunknak szerezni nem tu

dánk, az olvasót félvilágba vezetni, tanácsosnak nem

tartjuk.

5. s.

Az amsterdami giróbank.

A legelső bankot, mi, minden mellék érdekek és

kinézések nélkül, egyenesen csak a kereskedés szol

gálatára lön szentelve , Amsterdám állitá. Holland

mondhatá ellenségeinek ama hajdani Józseffel: „Ti

gondoltatok ellenem gonoszt, de Isten gondolta azt

jóra forditani." Mert a spanyolok a Németalföld el

len folytatott háborura America bőven folyó kincsei:
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ből temérdek jó ezüst pénzt verettek, mellyeknek du

caton nevet adának, 's ezek részint a háboru, részint

kereskedés útán milliónkint takarodtak Hollandba,

hól az iparos markok keményen megszoriták. Az utrech

ti egyezés 1609-ben megköttetvén, az egyik pénzfor

rás megszakadt, 's a' hollandiak sajnálák, hogy a jó

ezüst kereskedés útján a világ minden részeiből

odagyűlő, gyakran elegyitett, hitvány, kopott pénzzel

összevegyűljön és felcserélődjék. Egy kis kamarács

kát épitének tehát, hová a könnyen elsikámló fényes

foglycskákat bátorságba helyezzék, 's ezt a fogházat

b a n k nak nevezék. A bank szerkezete, kezelése és

szabályai átalánosan véve azok voltak, miket az esz

méleti részben az országos forgató bankok czime a

latt megirtunk. - Csupán némi részleti különbségeire

tartjuk még szűkségesnek az olvasót figyeltetni.

A spanyol ducaton Hollandban 3 fl. 3 stüverben,

*) tehát 63 stüverben, járt. A bankba ellenben csak 60

stüverre számitva vették be, úgy hogy ha valaki 100

ducatont betett, 6300 stűver azaz 305 ft. helyett csak

300-at irtak a bank foliojára. A bank forintja tehát

1*/,%el többet ért, mint a' künnforgó forint, vagy is

1 forint bankpénz 1 ft. és 1 stűver bankkivűli pénzt

húzott. Ezt nevezék az amsterdami bank agiojának,

mi annak idejében sok embernek szeget ütött a fe

jébe. Hogy olvasómnal is a ne történjék, meg kell

magyaráznom, hogy ebben a betevőnek semmi kára

nem volt, mert a bankbeli 60 stűver annyit érvén,

mint a bankon kivűl 63, ha, p. o. Van Vliet van der

55.) A ducaton érteke 2 f. 50 kr. volt. – A hollandi forint koráb

ban 20 stűverre, a stűver 2 grootra, oszlának. A stűver' érteke

közel 2"/s conv. kr., a forinté tehát 49% kr. conv.

7
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No ot nak 63 forintot akart vagy tartozott fizetni, akár

a maga bankfoliojáról átiratott emennek foliojára 60

ftot, mind egy volt, mert ez megint csak annyit tett,

hogy ő a bank pinczéjében fekvő ducatonjaiból 20

darabot emennek átadott. Ha pedig pénzét kiakarta

venni valaki a bankból, minden 60 stűveriért egy egy

ducatont számitottak és adtak ki. Ha már ezen különb

ség okát vizsgáljuk, valóban semmi egyebet nem ta

lálunk, mint a számitásbeli könnyebbséget, miszerint

kényelmesb vala, 60-nal, mint 63-mal osztani. A du

catonok árfolyamának csökkentése czél nem lehetett,

mert az, mig a ducatonok jó ezüstből valók és telies

sulyuak valának, a banknak hatalmában sem állott,

szükség sem volt reá. Haszna pedig úgy keletkezett,

hogy a pénznemeknek nem csak Hollandra, hanem majd

az egész kereskedő világra nézve átalános és válto

zatlan ármértékévé vált, mert 3 bank forint egy telies

sulyu ducaton tiszta ezüst tartalmát tevé. *) Ezen ár

mérték nemcsak a ducatonra, hanem minden Amster

damban forgó arany-, ezüst-pénzekre kiterjedt, és min

deniknek ezüst-tartalmához képesti agi oja volt a'

bankban. Mihelyt ez a rendszabás kitalálva és elha

tározva vala, lehete más pénzt (de csak nagy dara

bokat) sőt ezüst-, arany-rúdakat is bevenni a bankba

letét és forgatás végett, a mit az amsterdámi később

re valóban meg is tett; de úgy hogy a pénzek ezüst

vagy arany próbáját felvéve, mérlegbeli sulyuk szerint

számitotta be. . . *

Egyedűl a telies sulyu ducaton ezüst tartalma le

vén változatlan mennyiség, önként következik, hogy

56.) Ezen ezüst tartalom középszámban 602 holl. As; vagyis 8111

köllni Richtpf.
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minden más pénzdarabok névérteke ahhoz mérve vál

tozó volt és agiot kapott, még pedig kisebb nagyobb

becses ércz tartalmához, új vagy kopott, ép vagy re

szelt voltához, a készpénz kisebb vagy nagyobb szük

ségéhez és kapósságához képest különbözőt; szóval a'

bank érvényén kivűl minden más pénzé magát a ke

reskedés phasisaihoz szabta, de soha (rendkivüli, or

szágos csapásokat kivéve) a bankét meg nem haladhatá.

A bank alapitásakor szintolly kénszeritő rend

szabásokat hoztak, mint a velenczeire nézve, misze

rint 300 ftot meghaladó nagy kereskedési és váltóbeli

summákat mind a bank által kelle. fizetni. A 300 ft.

egyszersmind minimum is volt; 's a' ki ezen alóli ösz

veget akart a bank foliojára iratni, csak 6 stűver

dij mellett teheté. A bank rövid időn nagy hírre kap

ván 's nagy bizalmat gerjesztvén, ama szabály kén

szeritő erejére többé szükség nem volt, mert az egész

kereskedőség örömest használá örökös pénztárának. -

Állitják, hogy volt idő, midőn 300 millió forint is fe

küdt benne nemes érczekben. Ekkor Amsterdam Eu

ropa legelső ezüstpiacza vala. A bankpénztár sért

hetetlenségéről 's a' könyvek hiteléről a magistratus

kezeskedett, s ezért igazgatását is maga vette kezé

hez, de olly titkolódzással, hogy még az igazgatókat

sem lehete jó móddal tudni, 's az 1790-beli majd em

litendő bankrendelés csak „Am s t e r d á m városa”

polgármesterei 's igazgatói" alirással vala ki

adva. Mennyire kipuhatolható, két polgármesterből és

négy magistratualis biztosból álla a bankigazgatás, kik

munkálódásuk eredményét azon intézet birtokosaival,

a kereskedőkkel nem is közlék, hanem ezeknek csak

következéseit kelle sejteniök 's érezniök.

7 +
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Az amsterdámi banknak nem vala tulajdonképi

készpénz forgató nyitott pénztára, de elnézésből kap

csoltak hozá egy illyes hivatalt, mellyben a ki részt

akart venni, egyszer mindenkorra 10 ftot fizete. Ezen

részszerinti kivételeket nem kell öszvevétni azon sza

badsággal, miszerint minden bankrészvényes az oda

letett pénzét jó ezüstben és aranyban mikor tetszett

mind (oda és leszámitván t. i. a másoktól reá- vagy

a tőle másokra irt summákat) kivehette, miért tar

tásköltségben "/16"/oet, és ha az a gi o 5%en alól volt,

a különbséget reá kelle fizetnie. *)

Midőn valaki egy kitelt váltólevelet kiakara a'

bankban fizettetni, a hátára irá: T e s s é k sz á m o m

ra a b an kb a n a' j e l e n l e v é l fog lal a t á t

átirni. A m st. datum. A ki pedig másnak egy vál

tólevelet átengede, illy hátiratot tőn: T e s s é k a'

bankban e n nek 's e n n e k sz á m á ra a túloldali

tartalmat, minek értekét tőle megkaptam,

átirni. Amst. sat.

A' ki többet talált iratni a maga számára, mint

a mennyit követelni joga volt, 3 forint birságot fizete.

A bankot bezárák rendesen évenkint kétszer, u.

m. januariusban vagy februariusban, és ismét julius

ban vagy augustusban mindig 8–10–15 napig, mi

alatt a mérlegek kiegyenlitésen dolgoztak. Zárva volt

még húsvét, pünköst, karácson innepein, a' bőjtna

pokon és a septemberi nagy vásár kezdő napján.

Ha két kereskedő közt a bankra nézve valami

bajoskodás támada, a magistratustól kinevezett két

biztos látá el rövid perrel.

57.) Ha t. i. a ducaton piacziára 65 stűver helyett pl. csak 62/

lett, minden kivett ducatonra a fél stűvert reá kellett fizetni. "
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Ezek voltak nagyjában az amsterdami bank ke

zelésének életműi müködései mellyeknek erőt és él

tet azon, egyfelől biztositás másfelől meggyőződés ada,

hogy a bank könyvein forgó minden forintnak meg

felelőleg egy valódi ezüst vagy arany forint van a'

bank pinczéiben letéve. Ezen renditetlennek tartott

oszlop csaknem renditetlen tartá az egész épűletet 180

évig; mert még 1672-ben is, midőn a frankok beüté

se az Alfőldi Szövetséges Országokat öszvetiprással fe

nyegette, a rémülésnek egyéb következése nem vala,

hanem hogy az agio kevés időre a bank ellen for

dult *). Minden azt hitte, hogy a már közel érkezett

ellenség első gondja a bank feldulása lesz, és sokan

siettek részöket kivenni, mit legott ki is kaptak, mert

a bank a fizetéseket még egy pillanatra sem függesz

té fel. Az erősb hitüek hasznukra forditák a gyana

kodóbbak ijedtségét, t. i. a bankbeli summáikat bi

zonyos % lehuzásával nekik készpénzben kifizeték, és

magukra átiraták. Azonban a jég nem a bank, hanem

a frankok alatt törék be , 's az ellenség távoztával

minden a régi lábra állott. Más crisistől lehete talán

félni az örökös helytartó telies jogaiba burgus fegy

verek általi visszaállitása alkalmával 1787-ben, de Vil

mos azt mondá, mit későbbre a hasonló módon visz

szaállitott Bourbon király: „Csak egy hollandival van

több", 's ez minden aggályt elenyésztete. Hanem a'

belső féreg veszélyesb vala a kűlviszályoknál, a tit

kolódzó kezelés gyümölcsei megérvén, szembetűntek,

58.) Azaz: a bankfoliora irt forint, miből 100, piaczi 105-öt ért;

most 100-an alól iratott át, vagy is ha X kereskedő Vnak

980 forinttal tartozott, V azt kivánta, hogy a bankban 1000-et

irasson át neki; holott az előtt a banki 1000 forintot 1050

ben vette,
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's az igazgatóság 1790-ben kéntelen vala kivallani, hogy

részint az országnak, részint a keletindiai társaságnak

milliókat (mint hire volt, – mert tisztán akkor sem ál

lottak elő vele– tizen fölűl) kölcsönőztek.

Ezen felfedezés az 1672-belinél nagyobb rémülést

és bankrai csődűlést okozott, mindenki sietett, letett

pénziért ezűstöt venni ki a szabott árron, u. m. finom

márkáját 24 f. 3 stűveren számitva, 's a bank a leg

nagyobb veszélyben forgott, hogy majd nem lesz, mi

... vel fizessen, mivel a kölcsön adott milliók rögtöni

visszakapásáról szó sem lehete. Ezen kétségekben az

igazgatóság váratlanul egy rendelményt teve hírré, mi- -

szerint:

1) Az ezüstnek márkáját csak 26 f. 15 stüverben

számitva adjaki.

2) További árfolyamát minden holdnapra ujra ha

tározandja 's teendi közzé.

3) Senkinek sem ad ki ezüstöt, a kinek bankfo

lioján nincsen legalább is 2500 ftja, 's igy is egy nap

nem ad ki többet 50,000 ft érőnél, akármelly tömve

legyen is a bank tára.

Ez a hirdetmény csaknem annyi volt, mint a nem

fizethetés kijelentése, 's azon környület, hogy az igaz

gatók az ezüst árrát önkényök szerint akarák határoz

ni, a giróbank életerébe vágott belé, mint a mi ál

tal teliesleg megszünt a pénzek árbecsének változat

lan mértékeül szolgálni. Következése a lett, hogy 100

bankforint, mi addig 105 forgó forintot ért, rögtön

94-re szállott. Mig a frankfordulatot követő europai

háboruk Holland kereskedését egészen meg nem csök

kenték, mind csak nyavalygott a bank is, és forintja'

árfolyama 92 és84% közt ingadozott, de midőn 1797-ben

és 98-ban a frankok IIollandot elfoglalák, a bank is
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megirá véghagyományát, működéseit megszűnteté, 's

1814-ig lassankint minden letett tőpénzeket, mint az

eddigiekből következtethetjük, természetesen, bizo

nyos % veszteséggel 's nem mindig ezüsttel, vissza

fizeté, és ekkor örökre elszunyada. -

Hamvából mint phoenix az új amsterdami bank

„Németalföld” bankja” czim alatt, de egészen más

alakban, azaz mint czédul abank , kele ki. Ezt 1814

ben alapiták, az angol bank mintájára , 5 millio fo

rint tőpénzzel, 5000 részvényre osztva, mellyeknek

mintegy tizedét IV. Vilmos király kirja. Bankjegyeinek,

mellyek 20, 40, 100, 200, 300, 500, és 1000 forinto

sok, kiadására 25 évre kirekesztő szabadalmat kapa,

mit 1839-ben megújitának. Kezelésére a részvényesek

minden hat holdnapban elnököt, titoknokot, és öt

igazgatót választanak, kik akárhányszor újra választat

hatnak. A bank discontóz, a kormány számára az

újan határzott pénzverési rendszerrel megegyező arany

és ezüst pénzdarabokat 's a' magánosoknak is gyári

pénzeket veret. Tőkéjét 1819-ben megkettőztették, mi

szerint most már 10 millióra rug.

6. §.

A hamburgi bank.

Bajosan akadhatnánk vizsgálódásaink sorában egy

második intézetre, melly olly tartózkodó megfonto

lással alapittatott, olly lelkiesméretesen kezeltetett,

időről időre olly kor- és környülményszerü rendsza

básokkal javittatott volna, mint a hamburgi bank.

Alapitói jósló szellemmel látának előre minden kárt

vagy nyereséget, mi a pénzforgás sorsából a bank

ra következhetendett; annyi nyilvánosságot adtak neki,
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a mennyi pénztárát a kezelők hűtelenségétől meg

őrizhesse, a nélkül, hogy Némethon első 's annak

maradni akaró kereskedő városának kalmári félté

kenységét felébressze; végre tervében annyi tágassá

got hagytak, hogy az idők változtával a szükséges

igazitásokat erőltetés nélkűl beléje lehessen oltani. Kár,

hogy honunk és korunk környűletei e szép példát,

ha akarnók is, csak szellemileg engedik követnünk.

Az amsterdámi bank már 10 éve hogy álla , mi

dőn folytonos virágzása és nagy híre a hamburgiak

közül is sokakat utánzásra kísztete. De nem kevés

vala az ellene emelkedő szózat is, mellyeket azonban

a historia' fülei elől a' conservativek daczára léte

sült bank vastag levéltárfalai fogtak el. Végre csak

ugyan győzött a szükség; mert a XVII. század ele

jén gazul divatozó pénzreszelés a német és más pén

zeket naponkint annyira megrongyollotta, hogy a'

hamburgi kereskedő minden pénz bevételében káro

sodott. Volt ugyan jó pénz is, de épen ennek meg

határozására 's a roszak ahhoz képesti árfolyamának

megállítására nem vala semmmi állandó mérték, ho

lott ennek lehetőségét az amsterdámi bank példája

szembetűnőleg kimutatta. Próbát tőnek tehát, 's 1619

ben egy pénztárt állitának, mellybe a Hamburgba

levő jó species-tallérokat") a mennyire csak lehete

öszvegyűjtve, és pontosan megmérve, próbálva, be

rakák. – *

59) Species Thaler vagy Species Reichsthaler a nálunk is veret

ni szokott 2 pengő forintos tallér. De a szóbanforgó időszak

beliek jobbak valának, mint a mellyeknek (kivált a ham

burgiaknak) ezüst tartalma 540 holl. as vala ; holott a mí tal

lérunk törvényes finom ezüst tartalma 486*/, holl. as.
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A bank első rendszabása mindjárt eltért az am

sterdámitól, melly a' mint látók, a banknak adott

agiot a künnforgó pénz ellen; holott Hamburg épen

megforditva a künnforgó species-tallért '/,oo-eddel job

bá tette a bank-tallérnál, t. i. minden betett 1000 tal

lér helyett 1001-et irt a betevőnek bankfoliojára.

Ennek okát abban kereshetjük, hogy a nagy pénz.

mint a tallér, jobb ezüstből volt verve, mint az ap

ró, p. o. schillinges, garasos, krajczáros 's a' t. dara

bok; a bank pedig a beteendő pénzsummákat csak

amazokban vette be. Ha már feltesszük, 100 tallér

ban, species-tallérra kiverve, több ezüst volt, mint

ugyanannyi summára menő 6, 12, 's a' t. schillinges**I

darabokban, tehát amannak valódi érteke nagyobb

vala. Úgy de ezt nem minden ember tudta vagy vette

észre, azért a közforgásban 10 tallérért species-tal

lérban nem adtak egy parányival is több portékát,

mint 10 tallérért 6 schillinges darabokban. Hanem

igen is észrevették ezt a reszelők és a nagy keres

kedők. Amazok ugyanis gondolák , hogy a species"

tallérbeli több ezüst úgy is a közforgásra nézve kár

ba megy, ennélfogva a feleslegesnek véltet szép csi

nosan és mesterségesen lereszelgeték, 's az így gyűlt

ezüstöt eladogaták, miután a megkoptatott tallér még

is csakugyan annyiban ment el. A hamburgi kereske

dők ellenben jobbnak láták, azt a hasznot a pénz'

40) Hamburgban kétféle schillinggel számitnak u. m. schilling vlä

misch, és sch. lübisch. Ez amannak %-da; a sch vläm. a'

species-tallér '/s-da azaz 15-16 kr. conv. A sch. lübisch

tehát, mit rendszerint ezen czikkünk folytában értünk, a schil

ling név alatt, 2"%–2"/s kr. 16 schil. = 1 mark. 5 mark =

1 species-tallér:
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csonkítása nélkül maguk venni, 's egyszersmind a'

jó tallérpénzt nyugalomra helyezvén, mind a mester

séges mind a forgásban elkerülhetlen surlódás általi

koptatástól óvni. | -

Második különbség ez előbb leirt és jelen bank

közt a vala: hogy ennek mindjárt fizető pénztára

nyilt, miszerint minden bankrészvényes, betett tallé

raiból annyit, a mennyire készpénzben szüksége va

la , akárhányszor kivehetett, vagy utasitványa útján

másokkal kivétethetett, önként értetvén, hogy a ki

vehető summáknak bizonyos minimuma határoztatott.

Ezáltal azonban a tallérok a forgási kopásnak ujra

kilevén téve, ezen kopás' dijját kiadáskor a kivevő

től előre lehuzták, és bankfoliójáról 1000 darab rt

nemcsak 1001 banktallért, hanem azon fölül még

°/sooo-edet, mindössze 1001 tallért 30schillinget számitot

tak le. E parányi tereh azt a kővetkezést is hozta, hogy

a pontoson számitó kereskedő, mig csak lehetett, a'

pénzéhez nem nyult, hanem átiratás által törekedett

forgatni. Mind e mellett néhány izben szükségesnek

látá az administratio a fizető pénztárt bezárni, hanem

hól hatósan felszólaltak a részvényesek ezen erőlte

tett rendszabás ellen, úgy hogy kevés nap mulva fel

kelfe függeszteni, hól megegyeztek ugyan benne, de

a végén mindig káros következéssel. A dolog így volt:

A német birodalom pénze hovátovább roszulni

kezdett: nevezetesen VI. Károly alatt a species-tallér,

mellynek ezüstben 540 Ast kellett volna tartani, csak

516-ra szállott, 's a' hamburgiak, hogy a császárt

meg ne bántsák, nem merték az új tallérokat a bank

ból kirekeszteni. Ez által a banktallér, mellynek árbe

cse a jó species-tallérra volt alapitva, ingadozóvá lett,

's a zavar annál nagyobb, hogy Hamburg a pénzeit .

4
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még mindig a telies értekökben verette. Még rosz

szabbak és károsabbak voltak a II. Fridrik burgus

királytól a hét éves háboru korában veretett tallérok,

mellyek az által még többet ártottak, hogy az ezüstöt

Hamburg szerezte hozája, 's ezért a készpénz szű

külni 's a' bank boltaiból kifelé erősen folyni kezde

Ekkor történt az első tartós cassa-zárás, miáltal a'

készpénz még szűkebb lett, 's a' bankra nézve igen

káros új nyerészkedésre nyujtott alkalmat. Ide t. i.

nem csak állandó betétel, hanem zálog útján is lehe

tett pénzsummákat beadni, vagy hogy munkánk esz

méleti részére utalva, röviden kifejezzük, a hambur

gi intézet kereskedői kölcsönző bank is volt. A zá

logositó ugyan nem kapott ki pénzt, hanem csak fo

liójára irták a kivánt summát, mit aztán a többiek

kel egyaránt át- s visszairathatott. A felirott pénz

summát a zálogba tett pénz árfolyama szerint számi

ták; de mivel a különben is szűk pénz idején az

illy zálogbatétel a készpénzt még ritkábbá tette, az

által árfolyamát is növelte. Ha p. o. 1750-ben bizo

nyos tallér neméből 120 ért 100 banktallért, Lüt ken

kereskedő zálogba tett 12,000 tallért, 's a bankfolyó

jára felirtak 10,000-et. Fél év mulva, midőn a pénz”

szűkültével 100 bancotallérért künn a piaczon már csak

110-et adtak, Lütken a bankfolióra irott 10,000 tal

lért, miért ő piaczon 11,000 tallért kapott volna, ki

törölteté, 's a bankból a zálogjában 12,000 tallért

vett ki, min ő tisztán 1000 tallért nyert. Még ez sem

elég, mert ujra betevé, de csak a 11,000 tallért, fo

liójára azért megint 10,000 tallért irának, 's az árfo

lyam 106%-re apad, hasonló tacticával ismét 400 tal

lért nyere. Ezek és hasonló példák a banknak sem

czéljával sem érdekével nem egyezvén, a pénzbeté
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tel szabályozása gyökeres javitásokat kivánt. Meg is

történtek ezek az által, hogy a bank pénztárából a'

spanyol piastereken, mint még egyedül bizodalmas

pénzen, kivül, minden vert ezüstöt kirekesztettek, és

a nemes érczeket csupán rúdakban vették be, meg

határozott próbára és árron. - 1790-ben végre minden

pénzdarabot végkép kizártak, és csak 15"/, próbás

ezüstöt fogadtak el betételben. A tallérok kiküszö

bölésével a bank más egységet is vett fel, u. m. a'

tallérnak mintegy harmadát, mit marknak nevezének.

Mintegy – mondók, – mert ez a harmad semmi

létező vert avagy csak számitó tallérhoz nem szabja

magát; hanem egy kölni marca 15"/a próbás ezüstnek

*/aa1 része, vagyis más szóval: egy marca ezüstért a'

bankfoliora 27°/s marcot, azaz 27 mk. 10 sch. irnak

creditnek. Következőleg a mark' árbecse közvetlenül

csak az ezüst árbecsétől függ, mellyet jó rendin szá

zadokra változatlannak lehet venni, miszerint a ham

burgi banco-mark az egyetlenegy változatlan becsü

pénz Európában, 's minden más pénzek ármértékeül

nemcsak vétethetik , hanem valóban használtatik is.

Jelenleg tehát nem a markot számitják a banco-tallér,

hanem ezt amaz után , 's mind egyik mind a másik

telies meghatározottságában eszmebeli pénz, mellyet

azonban %a1 cölni marca (1977 bécsi irányló), 5"/,

próbás ezüst tömeg igen megfoghatólag képez. Ver

nek ugyan ma már Hamburgban mark-pénzdarabokat

is; de a pénzverésbe kikerülhetlenül becsúszó hiányok,

kopás, a kész pénz kisebb nagyobb szűkösségéből

származó becsváltozás miatt, ennek is árfolyama van

a banco-markhoz képest. A pénz betétel és kivétel

kori árkülönbség a mellett csakugyan megvan, és az

utóbbi esetben a birtokosnak a 27"/s markban vett



– 1o9–

ezüstöt 28"/, azaz 3 schillinggel többe számitják visz

sza, mi a bank kezelési költségeinek fedezésire szol

gál. Ez az utolsó rendszerváltoztatás, de nem utolsó

esemény vala a bankra nézve ; mert Napoleon mint

választott előképe Nagy Károly, birodalma határát az

Elbe torkolatáig terjesztendő, Hamburgot is részelte

té azon drága dicsőségben, hogy tartományainak egyik

szélőre legyen. Függetlensége vesztével 8 évig (1806

–1814) nyomorgott a requisitiok', contributiok 's a'

had viszályai alatt, 's általuk szenvedett 20 millio ká

rát a tetézé, hogy Davo ust, elmentekor a bank?

pinczéjét kiürité. A haramia (mert magánosok és nem

ország birtokát kobzá el) 7,489,343 banco-markot ka

pa a pénztárakban, 's a kárpótlás követelésekor az

ujságvágyók valahára megtudhaták azt a titkot, mit

egy másikkal együtt a bankigazgatás mindig leplezni

tuda, u. m. 1.) a fekvő tőpénzek és 2) a forgatott

öszvegek mennyiségét. A második ezuttal is homály

ban maradt, és a kezelők csak annyit engedtek át

sugárzani, hogy hány bankfoliot töltöttek meg az át

irásokkal évenkint. A frankoktól kapott kárpótlás

(fél millió 5% status obligatio) alig volt kevésbé ke

serü ironia, mint a Davoust nyakas benmaradása a'

városban azon ürügy alatt, hogy Napoleon buktát

nem akará hinni. Ám de Hamburg, miután bankját

két század viharai közt renditetlenül megtartá, e nagy

csapást is, mint „hydra secto corpore firmior” kiépü

lé; 's ma már a bank régi alapján és szerkezetében

olly erősen áll, mint valaha, mútatva , Amsterdám'

példájával szembe, hogy külső seb begyógyulhat, de

ha a nemes belrészek indulnak romlásba, halál a'

- vége. –
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Kik munkálának a hamburgi bank tervezésében

's alapításában legbuzgóbban, irásban nem maradt,

vagy legalább a közönség előtt nem nyilvánult. A ha

gyományos tudósítások kettő közt ingadoznak. Az egyik

Cla en tudós polgármestert, a másik Beckmann ke

reskedőt emlegeti.

A bank a város kormányával semmi egyéb hi

vatalos kapocsban nincs, hanem csak azon egy köte

leztetéssel, hogy drágaság idején az álladalom kezes

ségére és rovására vásároljon gabonát. E kis teréh

től is felmentették volt 1699-ben, de 1722-ben újra

visszaadák.

Igazgatása sincs a kormány kezében, hanem a'

részvényesek szózatolással választják az igazgatói tes

tűletet, melly öt úgynevezett bankpolgárból áll. Ezek

nagy tekintetü, jóhitelü kereskedők, 's közülök min

den éven egy, helyébe más választatván, kilép. Mind

nyájoknak részvényeseknek kell lenni a bankban. Mel

léjök van adva, tudomásra, ellenőrségre és a fonto

sabb dolgokban tanácskozásra két tanácsbeli, a kö

zönségi választmány két tagja **), két kamaratiszt, és

két kereskedői küldött. Ezt bankküldöttségnek neve

zik, 's részök nem lehet a bankban. Egyébaránt sem

ezek, sem a tanács, sem az egész polgárság a bank'

rendszerében, valamellyik részesnek legkisebb kárára

41.) A hamburgi polgárság (vagyoni census mellett) fel van oszt

va 5 Kirchspielre, mellyeknek mindenikéből 56 követ megy

a polgári közgyülésre. Ezek közül választják a 60 személy

ből álló tanácsot, (mit az igazgató tanácstól meg kell külön

böztetni), 's ennek kebléből fejlik ki még egy választmány 15

személyből. Ezek nevei: die Oberalten, 's illyeneket ért a'

textus a választmányi tag név alatt.
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változást nem tehetnek, mint hogy mindenkinek, ki

rendeleteikkel megelégedve nem volna, bankbeli sal

doját, kivánságára legott kifizetik. – A tulajdonképi

kezelést elegendő számu könyvivők , irnokok, mérle

gesek, pénztárnokok sat. folytatják, kiknek megint nem

szabad bankfolioval birni. Mind az igazgatók, mind a'

könyvivők titoktartásra vannak esketve, mind a bank

beli egész öszvegre, mind a részvényesek külön tő

pénzeire nézve.

Bankrészvényes csak hamburgi nagyobbjogu pol

gár lehet; de 100 marknál kevesebbet a bank nem

veszen be; 's 300-ig a beirásért 2 schillinget kell fi

zetni. Azon summán fölűlvalókat ingyen irnak be. A'

beirásra bizonyos órák szabvák, u. m. délelőtt 7-től

10-ig, délután 3-tól 5-ig. Ugyan ekkor lehet utána néz

ni, ha ki megakarja tudni, vajjon az őt érdeklő átirá

sok megtörténtek-e. Lehet iratni 10-től 1-ig is, de csak

a könyvésznek fizetendő 2 schilling dijjért. Némelly

kereskedő egy évre fizet előre, hogy mindennap reg

geli 7 órától délután 1 óráig irathasson. Ennek dijja

a kereskedő kevesebb vagy több dolgához képest,

20–40 schilling.

A bankot minden éven december utolsóján be

zárják, és januar. 15-éig zárva marad.

A szabályok kölcsönözni is engednek „midőn a'

pénztár jól áll", de csak arany és ezüst rudakra. A'

kölcsönadás abban áll: hogy a kölcsönzőnek, ha az

előtt részvényes nem vala, foliot adnak, vagy mint

mondják „contót nyitnak", 's arra a zálogsummát,

mintha ugyanannyit a bankba betett volna, felirják.

Ezzel azonban természetesen jogot kap az átiratáshoz,

és szüksége úgy hozván, a pénz kivételéhez is.
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Igy áll a hamburgi, ma már egyetlenegy tiszta

giróbank, mint egy korábbi pénzűgyi időszak emléke

Nestorilag túlélve baj és vetélytársait. Pénzforgást kön

nyitő munkássága ugyan csupán anyavárosára terjed;

de a hamburgi bankmark, mint az egész világ pén

zeinek árbecsét és folyamát legkönnyebben, tisztábban

összehasonlitó változatlan mérték, minden nagy pia

czon 's comptoirban divatoz, és ezáltal újra honára

visszahatva, erre a kereskedő első rangujellemvoná

sát, a solidaritas bélyegét üté.

7. §.

Angolhon bankja.

Készületek.

Ezen minden bankok legoriásbika, minden utána

keletkeztek mintája 's élöszabálya, mellyből, mintegy

termékeny anyakasból, Europát hól mézzel tartó, hól

egy egy érzékeny csipéssel óvásra ébresztő számos

bankrajok forrának ki, terjedelmesb ismértetést igényel.

Mind ezért, mind ama nagyon hibás és elszelelt lép

tekre vezethető vélemény megczáfolásáért, mintha An

glia kereskedési szeglet-, de nem talpköve csak amúgy

véletlenűl szökkent volna tervezői agyából, mint Mi

nerva a Jupiteréből, elő, szükségesnek tartjuk Angol

honnak a bank születtét megelőző némelly kereske

dés-historiai vonásaira visszatérnünk. Látni fogja az

olvasó, hogy ez is, mint minden nagy hatásu 's állan

dóságu intézet, nem volt megelőző kisérletek nélkül,

hogy léte egy régen és sűrgetőleg érzett, de teliesen

ki nem elégített szűkségben fogantatott, és világra

jöttekor már nyilt karok fogadák, mikint boldog há
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zaspár ohajtott első szülöttét. E czikkben kalauzunk

kirekesztőleg a derék Bűsch lesz, kinek eddigi vizs

gálatainkban is nevezve vagy nevezetlenűl sok köszö

nettel tartozánk.

„A XVII. század elején már nehány kereskedő

szabad álladalomnak vala bankja, mit részint országos

segédforrásul, részint a kereskedés előmozdítására

használa; holott Anglia akkor nem vala olly szabad

mint most, vagy is inkább a nemzetnek törvények ál

tal meghatárzott jogai, a Stuart-ház' untalan nyagga

tásai miatt, nem valának annyira biztositva, mint az

újabb időkben. Azonban a nagy summáknak mind ki

számlálása, mind pedig tartásabeli bajosság már igen

korán kéntelenité a kereskedőt, gondoskodni, mikép

lehetne mind kettőn segitni. A londoni királyi pénz

verő ház sokáig szolgált arra, hogy benne nagy pénz

summákat tartsanak. De nem tudok reá akadni, vajjon

a kereskedők csupa átirással fizettek-e ki egymásnak

pénzt, mint a giróbankokban szokás. Hanem ennek

természetesen be kellett jöni , mihelyt oda jutottak,

hogy pénzöket egy, az ország védelme alatt biztosnak

tartott helyen együtt tartsák. Ezt nem lehete úgy, hogy

könyvet ne vigyenek róla. A mint már ebbe a' könyvbe

beirák, mit kiki kivett vagy újra betett; épen olly kön

nyü vala azon esetben is, midőn valamellyik az ott

fekvő pénzéből valamennyit kikért, egy másikat, ki

nek ugyancsak volt ott pénze letéve 's az újan kapot

tat sem szándékszott kivenni, egy pennarántással ugyan

azon könyvben az átfizetendő pénz' urává tenni. Már

pedig egy forgatóbank lényege épen ebben áll.

Mind ez az 1638-dik évvel megszűnt. I. Károly,

a ki a nemzetre nézve olly veszélyes czélzatainak ki

vivésére szűntelen pénz nélkűl szűkőlködött, ezen éven

8
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a kereskedők eme kincstárába erőszakkal bemarkolt,

és 200,000 st. fontot kölcsön szine alatt belőle kivett,

mit csakugyan folytonos pénzbeli hiánya mellett is ke

vés holdnapok mulva visszafizetett. De hiába; azon

hasznos rendezkedés már tenkre volt téve, 's a' ke

reskedő ezután sok év alatt kéntelen volt vagyonát

saját négy fala közt őrizni 's a' kész pénz kiszámlálá

sára tárnokot tartani. Hanem a mindjárt bekövetkező

zenebonás időkben annyi példa esett, hogy tárnokok

uraik pénzét elcsenték, s azzal a hadsereghez szök

tek; hogy már ez az eszköz is igen bátorságtalanná

lett. Im illy nehéz, söt lehetlen a kereskedőnek , ha

dolga élénken foly, kész pénzének biztos helyet talál

ni, 's annak kiszámlálásában magán segiteni, ha csak

az ország segédkezet nem nyujt. A kereskedők tehát

nem sokára új útat kerestek. Londonban már akkor

az arany és ezüst érczek adásvevése nagyon élénken

ment. Az ezzel foglalkodókat Goldsmith eknek,

szó értelmében: aranymiveseknek, nevezték. De a tu

lajdonképi arany- és ezüst-mivesektől vóltakép kü

lönbőztek, mint a kiknek az angol nyelv különösen

Silversmith (ötvös) nevet ad. Azon embereknek,

kikről tudva volt, hogy házuknál kereskedés végett

nagy rakás aranyat és ezüstöt tartanak, ezeknek bá

torságos tartására kétségkivűl egészen más készülete

ket kellett tenniök, mint másféle kereskedő szokott a'

házánál, hanemha nagy költséget akart reá forditni.

Amazoknál pedig a költség már meg volt téve; meg

szokák tehát, pénzöket hozájok letenni, 's bevevésö

ket és kiadásukat az ő kezeiken át folytatni. Így ter

mészetesen az a környűlet keletkezett, hogy ezen Gold

smitheknél nagy pénzfordulások voltak csupa számitás

és visszaszámitás által. Ha két kereskedőnek a pénze
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ugyanazon aranyárusnál volt, az, a ki a pénzt kapta,

természet szerint további szükségeig megint csak ott

hagyta. Midőn egy kereskedő egy másikat olly arany

árushoz utasitott, kinél emennek nem vala pénze letéve,

lehetett emennek czimborája, kinek az előbbi arany

árussánál volt a tára, 's neki átszámitván, mind kettő

örvendett, hogy a készpénz ki 's beszámlálásával nem

kell bajlódnia. A Goldsmithek keze közt tehát min

dig több készpénz volt, mint a mennyit készen kiad

nia kellett. Ennélfogva merhetének mind Cromwellnek

a Protectornak, mind magános személyeknek nagy

summákat magas kamatokra hitelezni. Tőpénzeik sza

poritására, mindentől, kinek álló pénze volt, mérsék

lett kamatra felvevék bizonytalan időre, úgy hogy a'

birtokos náluk minden pillanatban készpénzűl megkap

hassa. Ezen módon minden vagyonos magánosok kész

pénze az ő kezökön forgott, és ők, mind azon forma

litások nélkül, mik egy az országtól jogositott és hi

telesitett banknál szokottak, ennek minden miveleteit

űzék. Már a Cromwell korában sokfelől javaslatok té

tettek, egy nyilvános bank állitására. De komolyan

soha sem fogtak hozá; s hinni lehet, hogy az arany

árusok ollyas javaslatok gátlására mindent elkövettek.

II. Károly uralkodása elején dolguk még jobban folyt.

Ők a király szünteleni pazérlásánál és pénzszűkénél

fogva az udvarnak adott kölcsönzéseiket 10°/o-re, sőt

minden melléknyereségeket belészámitva 20%-re is

használhaták. Már ők mindennek, a ki náluk pénzt tett

le, örömest adtak 6°/ot; és hitelöket igen jól fenntar

tották, mig a királyi kincstárból (exchequer) kamatai

kat, 's időről időre tőpénzeiket is pontosan kapták.

A nemzet nagy kára itt abban állott, hogy, ámbár

Anglia gazdagsága folyton nőtt, még is a kamatok

8 *
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mindig magas lábon állottak, következőleg a fekvő

jószágok állandóan olcsók, az élelemszerek drágák vol

tak, és a műiparos vagy gazda-ember munkája foly

tatására sehol pénzt türhető kamatra nem találhata.

Ez addig tartott, mig 1672-ben II. Károly a nemzet'

akaratja ellen inditott hollandi hadában igen megszo

rulván, az aranyárusoknak, kik ezen pillanatban 1,328,526

st. forintot igényeltek, a kincstárból járó fizetést be

tartóztatá. Ezt ugyan azon igéret mellett tevé, hogy

későbbre tőpénzt és kamatot teliesen kifizet, 's addig

is 6%-el kamatoland. De az első egészen soha sem,

a másik is olly rendetlenűl teliesült, hogy ezen bank

helyettesek hitele egészen megcsökkent, és mind ők,

mind sok vagyonos család, mellyeknek pénzei nálunk

állottak, tenkre jutának.

Ez idő óta a kereskedő a pénzével csak vesző

dött. Az 1688-ki fordúlat a kormányhozi bizalmat u

gyan megint helyre állitá, de a goldsmithek odébb

leirt foglalkodásának visszahozhatlanul vége volt, s az

udvarnak a háboru sok költségére a parliament ál

tal rendelt adók és taxák begyűléseig magánosoknál

kelle előlegzést (Vorschuss) keresni, ezt pedig csak

olly feltétek alatt kapta, mellyek a kölcsönzők zse

bébe 10–12%t, sőt a mellékhasznokkal 20%t is sze

reztek. Ismét keletkezének banktervek, de egyik sem -

létesült, mig végre 1694-ben Paterson Vilmos, egy

közhasznulag gondolkodó ember, a magáéval áthata.

Az igaz, nem csekély ellentállás mellett mind azok ré

széről, kik az udvartól kapott magas kamatok nyere

- ségét nem örömest engedték volna kezökből kicsúsz

ni, mind némelly ministerekéről, kik a' dolog” hasznát

átlátni nem tudák. Átalában magában a szabad Án

gliában is felettébb ragaszkodtak azon véleményhez,
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hogy banknak másutt nem lehet hitele s állandósága,

esak szabad köztársaságban. A londoni bank az első

volt, mellyet monarchiai álladalomban szándékozának

alapitni, 's a' két Stuart Károly markászásai a keres

kedőknek a királyi pénzverőházban 's az aranyáru

soknál letett vagyonaiba, még nem valának felejtve.

Az angol szabadságnak a velenczei 's genuai két ari

stocratia szabadságai feletti elsőségéről kevésnek volt

még fogalma. A tévedést az okozá, hogy emezeket

köztársaságoknak hivták.”
-

Eddig B ű s ch, kinek adatait, de nem szavait, to

vább is használni fogjuk. *

8 §.

Angolhon bankja.

I-ő I d ő s z a k.

Az angolbank alapja tulajdonkép egy nagy köl

csön vala, mellyet a kormány akkori szorultságában

felvőn. Paterson terve szerint, ki leginkább a genuai

sz. György kamráját tartá szeme előtt, az 1,200,000

st. font tőpénzt aláirás útján gyűjték öszve, 's az ív

10 nap alatt telt meg; mit hasonlitson az olvasó a

belga bankokról előhozott tényekhez. A kölcsönzők

vagy bankrészvényesek (itt már e szóval más eszmét

kell öszvekötnünk, mint a giróbankoknál l. 4. §.) egy

zárt társasággá alakultak, ezen czim alatt: „Angolhon'

bankja' kormányzója és társasága.” Nyereségül8% ka

matot, 's ezenkivül, kezelési költség színe alatt, éven

kint 4000 st. fontot, öszvesen 100,000 fontot kötöttek

ki, mit a kormány nekik meg is adott. A társaság|

oklevele 1694-ben julius 27-én költ és főbb pontai ezek:
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„A társaság törvényesen meghatalmaztatik, maga

's következői számára jókat, földeket, öröklő kama

tokat, mindennemü fekvő jókat vásárolni, szerezni és

elvenni, hasonlókép minden vagyont és birtokot vá

sárolni 's magához váltani, a mennyiben némi parlia

mentvégzés meg nem szoritandja; szintúgy a meg

szerzettet kölcsön adni, eladni, 's arról rendelkezni

joga legyen.”

Ezen pontot azonban még egy azon évi rendelet

szorosban meghatározá, miszerint: „a banknak nem

szabad sem jószágokkal, sem árukkal kereskedni, vagy

nyerészkedést űzni (kivéve az aranyat és ezüstet), sem

pedig a koronához tartozó földeket vagy jövedelme

ket magához váltani, sem a királynak, sem a király

nénak, ezek örököseinek vagy következőinek pénz

summát vagy summákat sem mostani sem ezutáni jö

vedelmeikre vagy tőpénzeikre, ezeknek némi részére,

ágára vagy ágaira előlegezni vagy kölcsönözni; hanem

ha a parliament tudtával és helybenhagytával.”

A bank kereskedési foglalkodásai tehát csupán

váltó- és pénztráfikákra szorítkoznak. Pénzt kölcsö

nözhet jószág és áruk elzálogositásával, de ezeket

a határidőbeni ki nem váltás esetében legott nyilvá

nos árverés útján adja el.

„A testület kezelése 's igazgatása bizassék egy

kormányzóra (governor), képviselő kormányzóra (de

puty governor), és 24 igazgatóra, kik a társaság tag

jai közül választassanak minden éven mart. 25. és apri

lis 25-ke közt. – Ezen hivataloskodók Angolhon szü

löttei vagy törvényesen honositottak legyenek, 's ne

vökre vagy személyökre a bank alaptőkéjéből kö

vetkező részeket birjanak, u. m. a kormányzó 4000

fontot, a képviselő kormányzó 3000-et, és mindenik
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igazgató 2000-et; – ezen igazgatók közül 13-man vagy

többen is (kik közt a kormányzónak vagy képviselő

kormányzónak mindig ott kell lenni) alkossák a bank

kezelői széket vagy hatóságot, melly a bank dolgait

folytassa; – a mondott kormányzó és társaság sem

mi egyéb osztalékot ne adjon, hanem csupán azt,

melly a társaság mondott tőkéjének kamatjából, nye

reségéből vagy jövedelmezéséből, vagy olly munkála

tokból, miket parliament végzése megenged, szárma

zik; – minden választónak legalább 500 st. fontot

kell birnia a társaság alaptőkéjéből, 's ezt tartozik

a gyűlés akármelly tagjának kivánságára maga eskü

jével, vagy ha quaker, erősítésével bebizonyitni;–éven

kint négy közgyűlés tartassék aprilis, jun., sept., és

december holdnapjaiban; de 9 szavazható bankrész

vényes kivánságára minden időben lehessen rendkí

vűli közgyűlést hirdetni; – a közgyűlésen jelenlevő

választó tagok többsége hozhat melléktörvényeket a'

testület igazgatására nézve, de úgy hogy ezen mel

léktörvények ne ellenkezzenek az ország törvényeivel.”

Ezen oklevél 11 évre, azaz 1705-ig bizonyosan,

vagy 1705. aug. 1-én egy évi felmondással állandósitá

a bankot. -

Az öszvegyűlt 1,200,000 st. fontot tehát, mint lá

tók, egészen a kormánynak kölcsönzé a banktársa

ság, miből kétszeres hitelezési viszony keletkezett.

Egyszer a kormány a bank adósának vallá magát,

's ezért a társaságnak a fölebb kijelelt temérdek ka

matot fizeté. Másodszor a bank ugyan ezen summát

a közönségtől visszakölcsönzé, még pedig minden ka

mat nélkül. A kormány kötelezvényei, mellyeket bi

zonyos országos jövedelmek lekötése biztositott, a'

bank pénztárába az alaptőke képviselésére betétettek;
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a bank kötelezvényei ellenben bankjegyek képében

a közönség közé elterjesztettek nevezetesen három

úton, mellyeket mielőtt kijelelnék lássuk a bankjegy'

mintáját:

Bank of England.

Nro....... I Promise to pay to M. Thomas Rippon

or Bearer on Demand, the Sum of Five

Pounds.

1831. March 22. London 22 March 1831.

For the Gov-r und Com-y

of the Bank of England.

L. Five. A. B.

vagy magyarul:

Angol h o n Bankja.

Szám......Igérem hogy Rippon Tamás urnak, vagy a'

hozónak kivánságára, öt font summát fizetek.

1831. 22 Mart. London mart. 22. 1831.

Az Angolhon bankja 's társ.

nevében

öt st. ft. A. B.

A bank a közönség kezébe juttatá a bank je

gyeit elsőben kölcsön útján, mit az akkori magas

kamatok időszakában egy kis engedménnyel, azaz ki

sebb századbérrel, igen könnyen megtehete; másod

szor discontózással; harmadszor arany és ezüst

rúdak vásárlásával; negyedszer kincstár czédulák'

beváltásával. A három első pont az eddigiek után elég

világos, de a negyedik egy kis magyarázatban

szűkös.

Jóllehet alkotmányos országokban egy bizonyos

évi budgetet már a megelőző évi országgyűlésen meg

vitatnak, határoznak, 's a' fedezésére szolgáló jövede

lemforrásokat kimutatják, mindazáltal a bevevések |

*
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sora ritkán vagy soha sem arányul a kiadásokéhoz,

miszerint a kincstárnak gyakran még év elején tete

mes költségeket kell tennie, mielőtt a vámból,

adóból 's a' t. a kivánt summák begyülnének. Hogy

az űgykezelés folyama illyenkor el ne akadjon, egy

szükségben segitő eszközre ötlöttek. A kincstár t. i.

bizonyos kurta ideig tartó papirospénzt rögtönöz,

kincstár czédula (bills of exchequer, Schatzkammer

scheine) név alatt. Ezek rendes kötelezvények, rend

szerint kerek summákról 's birtokosaik készpénz után

várakozásuk kárpótlásaul kamatot kapnak reá. Né

melly országokban annyira közönségessé lett ez a'

mód, hogy a kincstári költségek nagy részét mind

általa adják ki, 's a budget megállításakor e helyett:

erre 's erre ennyi 's ennyi sum ma meg ajánl

tatik, a következő kifejezéssel élnek: „a ministerium- -

nak ennyi 's ennyi summáról hitel nyittatik,” mint ezt

olvasóink gyakran láthaták a hirlapokban, s talán so

kan közülök, mindannyiszor új kölcsönt vélének. Nem

kölcsön biz' e', csak anticipatio; de a melly, az igaz,

veszedelmesül hasonlit hozá, úgy hogy néha mig ész

revenné az ország magát, azzá át is változik, kivált

mikor némelly jövedelem-ág kevesebbet hajt be, mint

belőle várhatni, vagy tudva is több czédulát adnak ki

reá. A kincstár-czédulák forgására nézve különbözők

a rendtartások: Angliában, mi most egyedül érdekel,

a bankkal van alkuja irántuk a kincstárnak, misze

rint vagy egyenesen oda küldi a czéduláit 's bankje

gyekkel felváltatja (mikkel aztán mint készpénzzel fi

zet), vagy a bank a másoknak már kiadott kincstár

czédulákat magához váltja. Mind két eset teszi a'

bankjegyek útba inditásának negyedik módját.
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A bankjegyek kiadása által a pénzforgásnak áta

lában nagy kényelmet szerze az újan keletkezet inté

zet, de a nagy kereskedőnek még ez sem volt elég,

mert ő még a jegyek (jóllehet 20 fontosoknál alább

szólók nem valának) ki 's beszámlálásával sem akart

bajlódni, 's azért készpénzét aranyban, ezüstben és

bankjegyekben a bank pénztárába betette , könyvet

nyittatott róla, fizetéseit átiratásokkal ejtette meg; szó

val: az angolhon bankja egyszersmind fo rg a t ó

b a n k k á vált, 's ma is, mint illyen, a letett pénzek

ről kamatot nem fizet, de a letett summán túl soha

sem is előlegez (mint ollykor a magános bankárok)

még a legelső hitelü kereskedőnek sem. E szerint négy

különböző osztály jött a bankkal érintkezésbe: 1) az

ország, mint adós; 2) az aláirók, mint igazi részvénye

sek, kik az intézet nyereségeiben osztozának; 3) a'

bankjegyek ideigi birtokosai, kik könnyen hordozható

's eltehető pénzt kapának a kezökbe; 4) a betevők,

kiknek azonban a bank nem adja azt a biztositást,

mit a hamburgi, hogy minden st. fontukért annyit érő

ezüst legyen a pinczéjében; ellenben a betételt sem

kivánja ezen nemes érczben, hanem csak papirosban.

Ezen utóbbi czimborák szaporitására a bank mind

járt második évében a discontózásban nevezetes kü

lönbséget tett. Azoknak t. i. kiknek nála letett pén

zök volt, belföldi váltókat 4"/, %-el, kűlföldieket 3-mal,

másoknak pedig akárminémüeket 6%-ével discontó

zott. Későbbre (a XVIII. század közepén) csakugyan

minden különbség elenyészett, 's a' discontót a Bőr

se állapotja határozta.

A fiatal intézetet mindjárt elején nagy veszély fe

nyegeté. Az ezűstpénz reszelés ugyanis annyira beka

pott Ángliába, hogy a telies sulyu guinea, mellynek
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illy hiányos ezüstöt mind bevette névértekében, de az

tán azzal is váltotta be bankjegyeit, 's ez annyira meg

csökkenté hitelét, hogy a jegyek is csak 20% vesz

teséggel forgának. „Rosz idő volt ez Ángliára nézve,

azt mondja Büsch, midőn minden ember megszorult

a készpénzben, midőn a magános bankárok nagyobb

részint megbuktak, s csak egynehányan maradtak lá

bon okos rendszabásaiknál fogva". – A par

liament 1696-ban új pénzveretést határza, mi a pengő

pénzt még jobban megszűkité, 's 2,700,000 st. fontra

menő kincstárczédula kiadását szükségesité, de azon

következést is hozá, hogy a czédulák érteke 40–60

, °/o-el csőkkent. Mind ezen bajokon a banknak kelle

segitni, 's 1697-ben újra szabadalmat kapa, tőkéje gya

rapitására új aláirásokat fogadni el, még pedig nem

készpénzben, hanem "/sét kincstárczédulában, 's "/sét

bankjegyben fizetve. Minden illy formán begyűjtött

kincstárczédulát 1697 junius 24-étől fogva 8%-ével kö

telezé magát kamatolni az ország , 's egyszersmind a'

bank szabadalmát 1710 augustusáig nyujtá. Növeke

dett a pénzalap 1,001,171"/, st. fonttal. Ugyanezen é

ven halálos büntetés rendelteték a bankpecsétmegha

misitásra, álváltólevél vagy álbankjegycsinálásra, vagy

írásbani változtatásra, akár vakarásra.

1708-ban a bank 1711-ig kamat nélkül 400,000 st.

fontot kölcsönze az országnak; mire háláből olly tör

vény hozaték, hogy „mig a banktestűlet, fennáll, sem

mi más testűletnek az Ángolhon bankja kormányzóján

's társaságán kivűl, sem valami más személyekből haton

fölűl egyesülendő czimborás egyesületnek, Nagybritan

mia azon részében, melly Ángolhonnak neveztetik, ne

szabadjon kölcsönözni vagy felvenni pénzsummát vagy
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summákat olly czédulákra vagy jegyekre, mellyek ki

vánságra, vagy a kölcsőnzéstől számitva hat holdna

pon alól akármelly határidőre fizethetők". Ezáltal a'

bank szabadalma valódi kiváltsággá lőn, miben 1826.

dik évig békével meg is maradt. Ugyancsak ekkor a'

banknak tartozó régibb adosság kamatját 6%-re szál

liták, de a bank kiváltságát 1732-ig megnyujták.

Azonban a bank ismét előállott 1,500,000 fontra

menő kincstárczédulával, mellyeket kamatostól bevál

tott; de a kincstár, kifizetésökre elégséges nem levén,

az ország ezt is 1,775,027 font 17 shill. 10'/, d. sum

máig kölcsönnek vette, 1710-en kezdve 6%-el kama

tolni határozta, 's egyszersmind a társaságnak megen

gedte, alaptőkéje kétszerezésére aláirásokat fogadni.

Ezt 1709-ben 's 1710-ben ismét nehány százezerrel szapo

riták, úgy hogy a tőpénz a bank könyveiben 5,559,995

font 14 shill. 8 d.ra ment. Kellett is, mert a' kiváltság”

1742-ig megnyujtása után (1713-ban) a bank újra vál

togatni kezdte a kincstárczédulákat , és 1717-ben

2,000,000 font követelést mutatott be, melyet 5%-el

határzának kamatolni, 's ugyancsak az 1708-beli sum

ma kamatját is annyira szálliták.

1722-ben az ország megint a bank segédére szo

rula. Erre nézve egy kissé vissza kell mennünk. A'

parliament 1710-beli űlésében, a' pénzűgy vizsgálata'

alkalmával, nagy hiányok üték ki magukat, mellyek

ámbár a hivataloskodók prévárikálásából szármoztak,

de már tartozás színében jelentek meg. Oxford gróf

ezen bajon segitendő, egy tervet nyujta be a parlia

mentnek, miszerint egy déltengeri kereskedő társaság

állittatván, az a neki adandó kiváltságért körülbelől

10,000,000 font adosság és kamatai kezelését magára

veendi. A társaság névszerint valóban létre is jött hi
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tetés és szédűltség rakással csőditék az embereket az

aláirásra; de soha egy hajója sem járt a déltengeren;

kevés ideig tartó minden vállalatai négerrabszolgák

nak spanyolgyarmatokbai hordásában, 's grönlandi czet

halfogásban állottak, mellyekben mind kettőben vesz

tett. A hazugság soká nem tarthatá magát, a mit a'

tőkékből veszteség és a kezelők hűtlensége megha

gyott, sokkal nagyobb teréhvel, mint az eredeti baj,

az ország nyakában maradt, 's a' fölebb mondott éven

4,000,000 font tőkével a bankot is megkinálák belőle,

Reá állott, 3,400,000 fontra új aláirást nyitott, 's e'

summát a kincstárnak beadván, 1727-ig" 5, azontúl

4°/ot biztositott magának. Az ezentúli újabb előlegzé

seket 's részint visszafizetéseket, valamint a bank tő

pénze további szaporitását is, számonkint felhordani

szükségtelennek tartom; elég, hogy 1742-ben midőn

a bank isméti áldozatára kiváltságát 1764-ig meghosz

szabbiták, az ország a banknak 10,700,000 fonttal volt

adós, miből 7,000,000t 4%-el, 3,300,000- csak 3%-el,

500,000t 5°/o-tel kamatolt. A bank ezen summából alá

irás útján csak 9,800,000 fontot gyűjtött fel, a többi

pedig beszámitott kamatból szaporodott.

A bank már 84-dik évében állott, és még csak

4,324,990 st. font értekü bankjegye volt forgásban,

holott alaptőkéje több mint kétannyi volt. Imé men

nyire nem lényeges tulajdona a banknak, hogy kibo

csátott czédulái a tőpénzt meghaladják. Az angolhoni

bank félszázadig az országot kölcsöneivel segitette, a'

kereskedésnek minden tőle várható kényelmeket meg

szerzett, részvényeseinek 5"/2–9% évi osztalékot jut

tatott, és mind ezek mellett a mindennapi beváltásra

készen álló pengő pénzen kivűl a kiadott bankjegyek”

értekének biztosítására csaknem harmadfél annyi zá
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logot u. m. az ország törvényes és kamatoló kötelez

vényeit tudá előmutatni. Valának ugyan idők, midőn

e gondos óvás sem téritheté el a felette elvonuló

vészteli fellegeket; ám de ezek részint bűneiért fenye

geték, mint 1696-ban, midőn valamennyire saját kön

nyelmüsége hozá galibába, részint, mint a mindjárt

elbeszélendő esetben, tőle nem függő okokból szár

mazván, emberi ész ellenök nem biztosithatá; mert

Franklin is csak az ismert villámnak talála vezetőt.

Szólék imént a bankjegyek beváltására ren

delt készpénzsummákról, 's az olvasó, historiám ed

dig lehozott részéből még nem látá, miből alakult azon

pénztár? Őszintén vallom, hogy magam is azon eset

ben vagyok, 's a részemről hozájárulható kútfők kö

zül egyedűl a pontos Büsch emliti : hogy az elsőben

gyüjtőtt 1,200,000 st. font egészen a kőlcsönre men

vén, a' kiadott jegyek beváltására megint 300,000 fon

tot kelle öszveszedni, annuitásokra, azaz olly formán,

hogy minden éven a kamataival együtt a tőpénzből

is fizettessék valami, úgy hogy bizonyos számu évek

mulva az egész le legyen tisztálva. A bank alapitói

tehát úgy vélekedének, hogy az 1,200,000 fontnyi je

gyekből nem fog a közönség részéről felváltás vé

gett bemutattatni több, mint egy negyed rész. Miért

gondolták épen negyedét, elhatározni ma már nem le

het; részemről azt tartom, hogy azon alapitók között

magános bankárok is levén, mintegy instinctusból is

eltalálták a kivántató maximumot, 's egy igazi jártas

ember ötlete többet ér, szobatudósok bármely szin

letes, de elégséges adatok nélkül szükségkép félszeg

theoriáinál, vagy helyesben nevezve hypothesiseinél.

Hozávetésöket igazolta is a következés, mert rendes

időkben a fölebbi summa, melly a' discontózás és más
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jövedelmekből kétségkivül a jegyek szaporítása ará

nyában gyarapittatott, nem csak elég, de többnyire fe

lesleges volt. Rendes időkben, mondjuk, mert az 1696-i

crisisben a bank pénztára, kötelezéseit teliesiteni an

nyira elégtelen vala, hogy a váltani hozott bankjegyek,

értekének csak 10, és későbbre csak 3%-ét tudá pen

gő pénzzel fizetni, a többiért megint csak bankjegyet

adott, olly óvással, hogy azokat három holdnapig vál

tani hasztalan ne hozzák, mert a bank nem fogadja el.

Világos, hogy következésének a már fölebb irt árcsök

kenésnek kelle lenni. Ez a baj ugyan azon okból

többé vissza nem térhet, minthogy a bank csak arany

ban és mérleg szerint fizet. -

Egészen a banktól nem függő környűletek fenye

geték romlással az intézetet, legalább veszteséggel a'

jegybirtokosokat, a XVIII. század közepén. Ez a Stuart'

tronkövetelő diadalainak rövid időszaka vala. A gae

lek"(jusson eszébe olvasómnak a már majd elfelejtett

Ossián) már csak Ánglia elleni gyűlölségből is hően

pártolák a honfinak nézett Károlyt, és 1745-ben a'

fiatal kalandor egy kis sereggel Derbyig. Londontól

20 mérföldnyire, nyomult. A jegyek aggodalomba esett

birtokosai már a hannoverai ház buktát, az alattai

parliamenti végzések megsemmisűlését, a statuspapi

rosok füsté 's párává váltát, 's a' bank tőkéjének el

enyészését láták rémképekben a legközlebbijővendő

ben lebegni. Hogy aggásuk nem volt egészen alapta

lan, korunkban, midőn láttuk mi történt Spanyolhon

ban a Ferdinánd második restauratioja után a cortesi

kötelezvényekkel, könnyen elhihetjük. Londonban te

hát iszonyu rohanás lett a bankra, minden jegybirto

kos félt, hogy a scotiai sansculottok kiüritik a kész

pénztárt, s ő a semmivel marad; mert arról, hogy
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itt nem volna elég pengő pénz és ércz a jegybeli kö

vetelések kielégitésére még csak nem is álmodott. De

igen a bank, és nagy szorultságában azt határzá, hogy

minden jegyet shillinges és sixpences ezüst pénzda

rabokban fizessenek, (egy 10 fontos jegyre amabból

200, ebből 400 darab ment); 's azzal húzzák a dol

got, mig jobbra vagy balra dől. Dőlt is nem sokára;

mert a vagyonérdekek kötelei erősbek mint a poli

ticai felhevülés emelcsője. A londoni kereskedői kar

öszvegyült, 's a tagok nagyobb része, kéziratával,

késznek nyilatkozék, akárminő fizetésben és bármek

kora summáig bankjegyeket elfogadni. Ez a jegybir

tokosokat előlegesen megnyugtatá. A pártos sereg, itt

nem részletezhető okokból, Derbytől visszavonult, a'

trónkövetelő űgye megbukott; 's ez az aggodalmat

végkép megszünteté. -

Mindjárt következő éven ismét 986,000 fontra me

nő kincstári czédulát kelle a banknak beváltani, mely

lyek 4% kamatra valának kiadva, 's a pálinkafőzésre

váltandó szabadalmak dijjával biztositva; ezért az a

laptőkének egy tizeddeli növelését engedék meg. Ezt

úgy szedték fel, hogy a bankkormány minden rész

vényest fölszólita, részvényére 10"/ot reá fizetni, mit

ha valamelyik elmúlatott, a bankban letéve álló or

szágos kötelezvényeiből a követelt summáig eladtak.

Mintegy 12,000 fontig kellett ezen utóbbi eszközzel

élni. 1749-ben a parliament végzése az országnak köl

csönzött summák kamatait leszállitá, még pedig úgy,

hogy 1750 karácsonától kezdve, a már is 3%-es

3,200,000 fonton kivűl, a többi 8,486,800 forintért

1757-ig a bank 4%t, azontul 3% %t, s még később

re csak 3"/ot kapjon évenkinti kamatul.

»
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1764-ben a bank kitölt szabadalmát 1786-ig meg

újiták: miért hálából 110,000 fontot kelle a kincstár•

nak ajándékozni, 's 1,000,000 font értekü kincstár

czédulát 1766-ig való várakozással beváltani. Ez a sum

ma valóban vissza is fizettetett, és így a bank állan

dó hitelezései közé nem ment.
- - -

Ki hinné, hogy még a vallásbeli gyülölség is be

vegyült az angolhoni bank sorsát fenyegető körülmé

nyek sorába? Már pedig az időszak, mellyhez most

érkezünk épen arra ád egy szomoru példát.

Az ángol nemzet józanabb része, szégyenelve a

zon Angliának sokszor és sokban szemére vethető fo

nákságot, hogy ideigi szükségszülte viszhatás állandó

igazságtalansággá rögüljön, 1778 táján egy parliamenti

végzést eszközle, miszerint: „Ő Felsége catholicus a

lattvalói a III. Vilmos uralkodása alatt reájok rótt

némi bünhödések és disqualificatiok alól felmentettek".

Midőn tudjuk, hogy ezen eszmének telies létesítésére

még a XIX. században is egy Wellington tekintetére

vala szükség, elképzelhetjük: mekkora gerjedelmet szűl

ama végzés az ángol egyház másokat bigottozó, de

magukban kétszerte bigottabb tagjai közt. A néptö

megből egy protestans társulat alakult 's ennek gyü

léséből 1780-ban Gordon Győrgy lord főnöklete alatt

egy kérelem kelt, mellyben a parliamentet ama vég

zés eltörlésére felszóliták. A nemes lord, kiről ké

sőbbre kitudódott, hogy tébolyodott, más napra ren

dez-vous-t adott a gyűlevészségnek, hogy vigyék a'

kérelmet sereggel a parliamenthez, 's jelenté, hogy

ha 20,000-nél kevesebben lesznek, egy toppot sem moz

duland vezérlésökre. A bujtatás nem hangzott el sü

keretlenül; másnap 50,000 bőszült ember tolongott

gyalog, lóháton, szekeren London utczáin az ország”

9



– 130–

házai felé, minden odavezető utczákat elálla, az ajtó

kat ámbár hasztalanul betörni próbálá. Aztán csopor

tokra oszlott, sereglését mindenütt dúlás, égetés ki

séré; a catholica kápolnákat, a newgate-i tömlöczöt

és tömlöcztartó házát földdel egyenlővé tette, máso

kat elégetett, 's a borzasztó pusztitásoknak csak ké

ső estve vete véget. Másnap hasonló vész fenyegetőd

zött: a gyülevész sereg a többi közfogházakra, a'

törvényszékek épületeire, a bankra, a lordmayor'

házára, a királyi palotákra, 's a wolwichi arsenalra

fenekedett. A bankot valóban kétszer rohanák meg

egy napon; de a támadás oszlott erővel vitetett, 's

könnyen visszaveretett. Az alatt katonák érkeztek 's a'

zsiványokat vissza- és szétverték.

Ezen veszélyből kimenekedve, gonoszabb táma

dással ment szembe az intézet, mellyet mig előadhat

nánk, lássuk addigi történeteit.

1782-ben, miután engedelmet nyert alaptőkéjét

8% reáadással szaporitni, 's erre részvényeseitől a'

864,400 fontot fel is szedte, szabadalmát a parliament

ismét 26 évre azaz 1812-ig megnyujtá, 's ezen kegyes

ségiért viszont szolgálatul az amerikai had által meg

ürült kincstár' gyarapitására 3 évre 's 3% kamatra

2,000,000 fontot kivána. Most a bank felgyűjtött tő.

pénze 11,642,000 fontra ment, 's az osztalék 6%-re.

Ezentúl nem vala vége hossza a bankhozi köve

teléseknek. Az 1782-ki alku következetében a föld

és szalad-taxákra 's kincstárczédulákra minden éven

a banknak kelle előlegezni, melly hitelezések tetemes

summákra hágának. Még 1782-ben 9,991,678 fontot

tettek; 1786-tól fogva pedig a frank háboru kezde

téig a következő számjegyek képezik a bankjegyek'

évenkinti előlegzéseit, mellyek csakugyan a zálogul
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kimutatott jövedelmek felszedtével, pénztárába visz

szatértek:

1786. februar. 25-én 6,634,872 st. font.

1787 - 7,144,896 – –

1788 – 7,347,699 – –

1789 - 7,948,435 – –

1790 ~ 7,908,968 – –

1791 - 9,603,978 – –

1792 - 9,839,338 – –

1793 - 9,066,698 – –

Igen természetes, hogy ezen temérdek előlegzé

seket a bank készpénzben nem tehette meg; de je

gyeit sem tarthatta csupán a kincstár' szolgálatára,

mert úgy a discontózással kellett volna megszünnie,

's így a kereskedőket, a bank egyedüli fenntar

tóit, magától elidegenitni. Nem volt hát más mód,

hanem a jegyeket szaporitni, mi addigelé hallatlan

fokra is hágott, mint az ide tett kis táblácska is mu

tatja, mit az előlegzések táblájával egybenhasonlitni

kérünk :

Évek Forgásban lévő bankjegyek érteke.

1787-ben 8,688,750 st. font.

1788 – 9,370,350 – –

1789 – 9,905,240 – –

1790 – 10,217,360 – –

1791 – 11,699,140 – –

1792 – 11,349,810 – –

1793 – 11,451,180 – –

Az előlegezések fölebbi summáiban az apróbb

kincstár-czédulák (treasury bills) beváltásai is befoglal

vák, mi iránt már régi alkuja vala a banknak a kor

mánynyal. Ez eddigelő még az amerikai háboru alatt

sem ment többre egy éven 150,000 fontnál, hanem

9 *



az európai háboru kiütésével a kűlföldre menő sub

sidiumok a kincstárt e' segédeszközzeli visszaélésre

kénszeriték, 's a beváltási öszvegek ijjesztő sebesség

gel növekedtek, u. m.

1793 febr. 52,359 st. fontra.

1794 febr.
- 717, 175 –

1795 jan. 1. 1,979,296 – 9 sh. 9 d.

1795 jan. 15. 2,234,290 – 0 – 6 –

Ámbár, mint fölebb is kifejtém, - ezek rövid idei

hitelzések voltak, mellyeknek érteke a pénztárba mind

járt mindjárt visszafolyt; de ekkor a bankigazgatók

félni kezdének, hogy a kincstár' látnivaló szorultsá

ga a rögtöni visszafizetést majd lehetlenné teendi.

Ide járult az a környület is, hogy a német csá

szárnak adandó 6 millió vala tervezve, 's ez öszve

véve arra birá az igazgatókat, hogy aggodalmukról

tegyenek jelentést a kormánynál. Megkérék tehát a'

kincstár' cancellárját, igyekeznék pénzűgyi rendszabá

sait úgy intézni, hogy ne kelljen tőlök több segédet

várni, mint a mit a bank alkuja tart, és világosan

meghatárzák, hogy azontúl a kincstárczédulák bevál

tására 500,000 forintot meghaladó summát nem ren

delhetnek. Feleletül azt kapák, hogy a czédulák ér

teke rögtön apasztatni fog, de a stipulált summára

közvetlenül leszállitni lehetlen, mig a kölcsön első rá

tája ki nem fizettetend, mi még nincs eligazítva. A'

tiltakozás az igazgatók részéről, 's a biztatás és egyegy

kis engedmény a pénzűgy ministeréről még több iz

ben megújult, mellyeknek sulymérőjeül a kincstárczé

dulai előlegzések tovább folytatott táblácskáját ide

helyzem:



1795 januar. 31. - 2,513,762 st. font.

– junius 30. 793,218 – –

– julius 30., 1,5 16,084 – –

– august. 6. 1,916,026 – –

– octob. 10. 1,649,478 – –

– nov. 10. 1,563,223 – –

– decem. 3. 1,809,905 – –

– dec. 20. 2,854,708 – –

A háborus környületek aggodalmat szűlének, a'

külföldre küldött segédek készpénzt követelének, a'

bankjegyeknek az adásvevés szükségeit meghaladó

bővülése sokakban gyanut kezde gerjeszteni, mind

ezek következtében a jegyek beváltás végett sűrüb

ben érkezni és az aranyrúgas és sovereignes fiókok

ürülni. Az igazgatók kötelességöknek tarták, a pénz

ügyministert újra figyeltetni mind ezen környülményre,

mind a kölcsön iránt kijelentett aggodalmaik közel

gető teliesültére, miszerint az arany árra máris hág

ni kezdett. Jelentésöknek semmi következése nem lőn;

sőt ismét újabb három millió kölcsönről vala szó a'

császár számára. Azonban a készpénz és aranyrúdak

folyton apadtak, 's dec. 3-kán az igazgatói szék is

mételve és komolyan emlékezteté a ministert, a bank

ügy felette nyugtalanitó állására. A felelet biztató |

volt; de december vége felé a beváltott kincstár czé

dulák summája, mint a tabellából kitetszik, fölebb

szökkent mint valaha, 's a kormánynak tett előlegzé

sek, (ide nem számitva az állandó adossággá vált ré

gi 11,686,800 fontot) öszvesen addig elé példátlan

summára, 12,846,700 fontra, mentek. Mindezek 's más

környületek következésében az igazgatószék taná

csosnak találta, a discon to zá sa i t szoritni

szűkebb kor lá t o k k ö z é.
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1796 elején még határzottabb lépések tétettek a

császár számára eszközlendő kölcsön létesitésére. A'

bank igazgatósága erről ismét úgy vélekedék : „hogy

a jelen körülményekben akármelly idegen ország szá

mára szedendő kölcsön , minden hihetőség szerint,

Angolhon bankjának veszélyes lesz; hogy ők minden

olly rendszabás elmellőzését igen komolyan kérik 's

innepélyesen szabadkoznak minden felelőség ellen, mi

azon terv nyomorszerző következéseiből reájok há

romolhatnék.” A minister nem osztozott az igazgatók'

véleményében, 's ekkor a bank a kormánynaki elő

legzések megszoritásában láta módot, hogy a közön

ség növekedő követeléseinek eleget tehessen. Gon

doskodásuk még annál szükségesebb vala, mivel az

arany ugyan Londonban is drágult, de a continensen

még drágább volt, úgy hogy Hamburgba hordták

6–7–8% nyereségre; és világos, hogy ezt a bank'

pinczéjének nagyon éreznie kelle, mivel a jegybirto

kosoknak egyfelől az aranyat fizetnie tartozott, más

felől nagy veszteség nélkül nem vásárolhata mást a

pénztára számára. Rugoldozásaik minő sükerét a kö

vetkező táblácska mutatja:

1796. januar. előlegeztek: 11,292,700 fontot.

– februar. - 1 1,499,700 –

– julius - 10,352,800 –

– august. - 9,306,500 –

– – septemb. - 10,043,900 –

– novemb. - 8,769,000 –

– decemb. - 8,818,500 –

(Erre, s az előbbi illy nemü listákra meg kell je

gyeznem, hogy a világért sem kell gondolni, mintha

a bennök holdnaponkint feljegyzett számok öszvege

tenné az egész évi előlegzést; mert a mint a jöve
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delmek érkeznek be, a kincstár, czédulái egy részét

mindig váltogatja magáboz; azon számok tehát mint

a sulymérők fokai, mindig a banknál egyszerre be

váltva fekvő kincstári kötelezvények egész érteké

nek növekedését 's apadását jelölik.)

Az igazgatók óvakodásaikkal mind nem szűntek,

's julius végefelé 1796-ban az ország költségére me

gint hitelezéseket ajánlván meg, a pénzügyminister

hez egy memorialist adának be olly kéréssel, hogy

terjessze a cabinet elébe; 's abban kijelenték, hogy

csak a kormány erőmíve elakadásától 's ebből szár

mazható „nagyobb gonosztól féltökben” teliesiték a'

hozájok intézett követeléseket.

Igy evezék a bank, szünteleni 's a' mondottak

után is gyakran megújitott tiltakozások mellett, meg

lehetős szerencsével a Scylla és Charybdis között, –

midőn egy új eset minden okosságukat 's óvakodásu

kat csak nem halomra dönté.

A boulognei nagy táborozás és átalában a frank

honi nagy készületek, s talán még az ellenségtől fize

tett kémek hitegetései következtében februarius ele

jén a partvidékeken rémülés terjede el, hogy nem

sokára frank fegyveres erő szálland ki. Erre a far

merek 's mások is jó érczben kezökbe akarák kerit

ni vagyonkájokat, 's a' vidéki bankokra nevezetesen

a newcastleire tódulának. Ezek semmi nagyobb sum

mát fizetni nem valának képesek, 's húzák halaszták

a dolgot, mig Londonból friss készpénzt kaphatná

nak. De itt sem sokkal jobban folyt; a jegyek már

néhány nap óta sűrübben érkeztek váltás végett, mint

rendszerint, s ekkor már olly sürgetősök voltak a'

váltók, hogy az igazgatók szükségesnek találák, álla

potukról a ministeriumnak jelentést tenni. A tódulás
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nőttön nőtt, és febr. 25-kén már a bank pénztárai

ban csak 1,272,000 font pengő pénz és aranyrúd Va*:

la. A titkostanács 26-kán gyűlést tartott e' tárgyról,

's látván, hogy a közvetlen segédre magas szükség

van, rendelést teve, miszerint a bank minden kész

pénzfizetéseket függesszen fel, mig a parliament vé

leménye a fennforgó tárgy iránt kikéretend. Az igaz

gatók a rendelést számos példányokban kinyomaták

és osztaták, 's tüstént teliesiték is. 28-án az alház 15

személyü biztosságot külde a bank állása megvizs

gálására, s egyszersmind végzést hoza, mellyben a'

bankot 5 fontos jegyeken alóliak” bibocsátására fel

hatalmazá. Mart. 2-kán a bankrészvényesek közgyűlést

tartának, 's szavazásukkal kijelenték helyeslésöket, mi

szerint az igazgatók a ministeri tanács rendelésének

teliesitésében megegyeztek. Azalatt a vizsgáló biztos

ság is elkészült a munkájával 's mart. 3-án első tu

dósitását megtevé. E szerint a bankpénztár állása fe

bruarius 25-én a következő volt:

T a r t o z i k :

Forgásban lévő bankjegyekben 8,640,250 st. fonttal.

Bétett és a bankkönyvein for

gatott öszvegekben . . 2,389,600 -

Bétett kincstári utasitványokban 1,676,000 -

Fizetetlen osztalékokban . . . 983,730 -

Kivétetlen osztalékokban a'

banknak az országnál le

vő állandó tökéjéről . . . 45,150 ~

Kivétetlen osztalékokban a ke

letindiai annuitásokból . . 10,210 ~

Különféle aprólékos kivétetlen -

czikkekben . . . . . . 1,330 " –

"«

-



Tartozik a főtárnok az 1797-ki

kölcsönből . . . . . . 17,060 ->

Fizetetlen irlandi osztalékokban . 1,460 -

Fizetetlen osztalékokban a csá

szári kölcsönről . . . . . 5,600 -

öszvesenT3,770390st.Tonttal.

Ezen tételek értésére eszébe fog jutni az ol

vasónak, hogy Angolhon bankja mindennemü or

szágos kölcsönök kamatai fizetésében a kezelést foly

tatja; szóval a kormánynak azt a szolgálatot teszi,

mit magános bankárok azoknak, kik pénzeiket náluk

tartják."

A tartozók fedezésére Követel:

Előlegzésekben kormányi biztosít

ványokra u. m.

A föld- és szalad-taxákra 1794,

1795, 1796 és 1797-re . . . 5,937,000 st. fontot.

Az öszvetömített tőkék és

hitelvotumra's beváltott

czédulákra fölül adott . . . 2,291,800 –

Kincstárczédulákra . . . . . . . . 1,511,274 –

Kölcsön adott a kormány

nak kamat nélkül 1791.

juliusban . . . . . . . . . . . . 376,739 -

* 10,117,813 st. fontot.

A fölebbi öszvegekért járan

dó kamat . . . . . . . . . . . 554,690 –

--

10,672,503 st. fontot.

Más követelésekben:

Discontózott váltók, pénztár

és arany rúdak . . . . . . . 4,176,080 st. fontot.

átvitel: 14,848,583 – –
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áthozatal: . 14,848,583 st. font.

A keletindiai kereskedő tár

saságnak kölcsön adatott 700,000 -

Ötszázadbéres hajóssergi an

nuitásokban . . . . . 795,800 -

1797-beli 5%-es annuitásokban 1,000,000 -

Aprólékos czikkekben . . . 252,910 -

öszvesen követel 17,597,293 st. fontot.

Tartozik: 13,770,390 -

Mérleg a' bank részére 3,826,903 st. font. .

A bank tehát, ide számitva a 11,686,800 font

állandó adósságot, mellyel a kormány tartozék neki,

minden tartozásait kifizetheté, minden jegyeit bevált

hatá, s mégis 15 millión fölüli vagyona maradhata,

holott a több izben öszvetett tőpénzek summája csak

11,642,400 font volt, miszerint a kikapott osztalékon

kivül csupa nyereségből kevés hiján 4 millióval dicse

kedhetett. Igen de a bankjegyek birtokosainak a'

mindennapi használatra kész pénz vagy a helyett já

ró telies biztosságu 's kézről kézre adható jegy kel

le, mit a kamatoló országkötelezvények ki nem pó

tolhatának, kétségeiket is parliamenti végzés el nem

oszlathatá, s ezért a vizsgáló biztosság mart. 7-kén

előadott másodszori tudositásában, a ministerium'

rendszabásainak megerősítését és folytatását javaslá.

Ezen inditványra keletkezett vita tűzes és hosz

szas vala, az oppositio szónokai minden erejöket ki

fejték, előterjeszték a bank sőt a nemzet hitelének

ezen csaknem bukás kijelentésével egyre menő rend

szabás miatt félthető csorbáját, a bankjegyek elkerül

hetlen árcsökkenését, millióknak ebből következő vesz

teségét, szemére hányák a kormánynak, hogy az olly -
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hasznos kereskedési intézetet kiméletlen költéseik és

rosz politikájok szerszámává viszhasználták, 's a' kö

zönséget nagyravágyásuk áldozatává tevék; inditvá

nyozák, hogy a bankot eredeti tiszta kereskedői ál

lásába tegyék vissza, a kormánynak a parliament hí

re nélkül adandó minden előlegzést, mint régen, szo

rossan tiltsanak, 's az ország a banknak tartozásait

egészen, vagy egy részét fizesse le".

A kormány ellenben megmarada azon állításánál,

miszerint a bank' kiváltságai azért adattak, hogy a'

kormánynak pénzűgyei kezelésében erőmive legyen;

miszerint a banknak igen is kötelessége a kormányt

szorultságában segitni. Megmutaták, hogy más rögtöni

segéd-eszköz jelen állásban a bankra nézve, a javas

lott rendszabáson kivül, nincsen; mert a bankot fize

tő állapotba helyezni egyszerre lehetlen; hanem időt

kell engedni a hitelnek, hogy a műipar által emel

kedjék, az ország jövedelmeit szilárd lábra állitsa, 's

a kűlkereskedés által a belső jóllétet előmozditsa.

Valóban nem is volt más mód; mert azon ámu

lás, mi a készpénzzel fizetés betiltása előtt megfog

hatatlanul 102 év alatt Ángolhonnak minden nyilvá

nosság mellett is szemén hályogot tartott, azon véle

m é ny mondjuk, hogy a bank minden forgás

ban levő jegyeit akármikor azonnal bevált

hatja, az emlitett rendeléssel elenyészék. E nélkül

pedig a bank megrohanása a jegyek becsét minden

bizonnyal szörnyen megcsökkentette 's ez által leirhat

lan inséget okozott volna; holott ama tilalom által

mintegy az ország maga a bankjegyek érvényességé

nek kezeséül állott, s így ha mesterséggel és eről

tetve is, mit mesterséges és erőltetett környűletek közt
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nem is tehetni máskép, a vagyoni viszonyokat zavar

ba jőni nem hagyta.

Átment tehát az inditvány, 's a' ház azt végzé,

hogy a bank junius 24-éig ne fizessen készpénzben.

Ezen rendszabást, mellyet röviden Restriction - Act

név alatt emlegetnek, mindjárt a ministerium általi

rögtönzésekor nagyon segité a londoni bankárok 's

kereskedők azon nyilatkozata, hogy Angolhon bank

ja jegyeit minden nekik tartozó summákban egymás

tól 's akárkitől telies névértekökben elfogadandják. A'

restrictiot, kitűzött határnapja előtt, még megújiták a'

kővetkező parliament nyitás után egy holdnapnyira;

felhatalmazván egyszersmind a bankot, hogy a had

és hajóssereg szolgálatára fizethet, ha a titkos tanács

tól a pénz hováforditását tisztán kifejező rendeletet

kap, készpénzben; nem különben előlegezhet készpénzt

a londoni bankárok űgyei igazitására 100,000 fon

tig, és 25,000-ig a scotiai két banknak.

Novemb. 11-én újra tudomást vett a parliament

a bank állásáról, melly ha szinte nagyon kedvezőleg

ütött is ki, miszerint a mérleg ismét kevés hijján ré

szére 4 milliót mútatott, a kormánynaki előlegzések

4*/9 millióra apadva, 's a' készpénz- és nemes ércz

rúd-tár, melly febr. 25-én csak 1,272,000 font értekü

vala, most 5 annyira volt hágva, mind ezek mellett is

mondom, a pénztár zárva maradtát végzék a hábo

ru után egy holdnapig. Ezen időfolytában tiltva lőn a'

kormánynak akár pénzben akár bankjegyben, a par

liamentnek mindenkori felhatalmazásán kívül, előlegezni.

Hosszas valék ezen sok tekintetben felette fontos

végzés történeteinek előadásában; de szükségesnek

tartám, mert azt gondolom, hogy az olvasó sokat fo

gott velem együtt tanulni az angolhoni banknak, mint
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illy nemüek közt legtöbb vitán és leggonoszabb pro

lákon átment intézetnek, lényeges szerkezetéről.

Kiviláglik ugyan is ellenmondhatlanul, a mondot

takból:

1. Hogy az angolhoni bank nem a nagy közön

ség hasznára, s nem is azon czélból állított, és sem

mikép nem is pénzszaporitó intézet. – Ezzel csakugyan

nem azt akarom állitni, hogy a közönség hasznát nem

vette volna, mert igen is vette azon egyet, mit kö

zönség vehet, u. m. a pénz adásvevésbeli kényelmet;

de a mi csakugyan a legnagyobb résznek, mellynek

t. i. annyi pénz, hogy terhével alkalmatlan legyen, a'

kezén nem forog, jórendin nélkülözhető. – A pénz

szaporitáson pedig, mint már az eszméleti részben ki

fejtettem, kétfélét lehet érteni, u. m. ha 100 arany

mellé valóságos munkás ipar által még 100 aranyat

szerzek, mi valóban 200 arany, és kétan nyit é r ő

lesz, mint az eredeti öszveg; ez a valódi és saját ér

telmü pénzszaporitás. Ha pedig felteszem, Lübeckben

ma forgásban volna 10,000 tallér , 's a város ezt be

szedetvén, félannyi rézzel megvegyitné 's 15,000-et ve

retne belőle, ez csalfa szaporitás lenne, mert a 15,000

világosan nem érne többet, mint ama 10,000, ámbár

a pénzforgást valamiben könnyíthetné.

Az utóbbi értelemben igen is volt ez a k ö v e t

ke zé se (mint czélját és tervezetét, most is tagadom)

az angol banknak, mert 1772-ben mikor az Angolhon

ban keringő pengőpénzt 20–25 millióra veték, a bank

nak közel 6 millió jegye volt kiadva, helyette azon

ban 2 millió a pénztárban állott, 's e szerint a pénz

summa valami "/s vagy %-dal szaporitva. Igen de ez

úgy szolva, a közönség hire nélkűl volt, mint a' melly

erősen tartá hiedelmét, hogy a bank minden forgó
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czéduláját legott hasonlókép használható 's forgatható

értekben beválthatja. Ez, és a műipar tökélyesülése

tette, hogy a készitmények árra nem hágott, mit a'

földtermékekre nézve épen nem lehet állitani. Mert a'

mig ama hiedelem tartott 's a bank a jegyek kiadá

sában olly mérséklettel bánt, mintha csak tőpénzei ka

matát kereste volna be, a gabonaár Angolhonban 1

font 1 sh. és 2 font 10 sh. közt ingott; de az első

crisis kezdetével, midőn t. i. a közönség sejditeni

kezdé, hogy a bank egykissé bőkezü gazdaságot űz,

2 fontról egyszerre 4 fontra szökött, 's a' restrictio

alatt mindig 4, sőt 5 font is volt a középszám. A'

pénzváltás' beállásával ismét szállott a gabona árra,

úgy hogy középszámban a 2% fontot nem haladta meg.

2. Hogy a bank, egyenesen a kormány pénzűgyi

kezelése 's a vagyonos kereskedőség kényelmére, 's

biztositékainak forgásban inditására, alapittatott és tar

tatott fenn.

Bármelly csudásnak láttassék is ez öszvetét, való

jában a dolog természetében feneklik. Egy ország'

kormánya valóban nem egyéb, mint egy szellemi nagy

gyár, mellynek készitménye a közbátorság. Ezen nél

külözhetlen czikk gyártására, kelmékre és napszámo

sokra van szüksége, mellyek mind pénzbe kerűlnek;

de a kész árut majd kinekkinek szükségéhez képest

pénzen is eladja, 's árrát, adó, vám, bélyegdij sat.

nevei alatt felszedi. Mint minden gyáros, úgy ez is van

gyakran azon esetben, hogy megkivántató költségeit

nem teheti készpénzben, hanem váltókat ád ki, ennél

fogva ezeknek discontozására is épen úgy szüksége

van mint akármelly műipari vállalónak. Az anticipatio,

előlegzés, disconto az egyetlenegy eszköz, mi által a'

bank ama két testületnek szolgálatát megteszi, az a'
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talismán, mivel mind kettőnek űgyei gyorsabb folyta

tására segédet nyujt, de a mellynek erejét koránsem

ő adja meg, hanem csak azoknak kezében születik,

kiknek könnyebségére létez. Szóval az eszméleti rész

ben (a 13 és 16 S-ekben) kitűzött bankhitel azon tes

tűletek és egyének hitele, kiknek váltóit discontózza;

's ezen discontózás is jegyekben történvén, a jegyek

nem egyebek, mint a kincstár' és kereskedők váltó

leveleinek nevetlen másai, mellyekkel a bank megis

meri, hogy azok nála letévék. Imé az elbeszélt törté

I1el megmútatja, hogy azon bizonyitványok a közön

ségnek néha nem is elégségesek, hanem elő kell álla

ni a háttérből az illetőknek, magukat megmutatni, 's

tolmácslóikat és közbenjáróikat igazolni.

Midőn 1797-ben a máskint képzelődő közönség'

csalódása elmulék, 's a' bank saját hitele majdnem

szappanybuborék módjára elreppent, a kormány és

kereskedőség fogák karon a már-már hanyatló testet.

3. Hogy az ángol bank biztositékai mind rövid

időn készpénzzé tehető, vagy, mi reá nézve mindegy

volt, jegyeit a pénztárba visszatérithető levelekben

voltak.

Mind a kincstárczédulák beváltása, mínd a' ke

reskedői váltók discontózása kétségkivül illy jellemü

miveletek; fekvő jóra vagy más hirtelen pénzé nem

tehető jóra pedig, ámbár törvényczikkei megengedték,

egész 1797-i crisiséig, igen kevés példát láttunk; mi

ből utólagoson is első tanuságunk, t. i. hogy melly ke

véssé volt a nagy közönség szolgálatára az a nagy

intézet számitva, bizonyul.

4. Hogy a bank készpénz-alapja, a bankhitel és

jegyek árbecse fenntartására közvetlenül semmit sem
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tesz; következőleg annak emezek öszvegéhez megha

tárzott vagy meghatározható aránya sem lehet. -

A készpénz-alap a bankjegyek hitelét csak úgy

biztosithatná, ha mindig képes volna, a forgásbani je

gyek névértekét fedezni; de minthogy ezt nem mi

velheté, 's nem is mivelheti, mert úgy a bank a tő

pénzének semmi hasznát nem venné, valóban nem e

gyéb mint egy pénztár, hól akárki is apróbb pénzi

szükségét pótolhatja, vagy idegen földre kellető re

mittentiáira pengőt kap. Jelen tanulságunkkal ellenke

ző hiedelme volt ugyan a nagy közönségnek Angol

honban, mint láttuk; de ugyan ez okozá, hogy min

den lármára bankrohanás lett, mert azt gondolák a'

jegybirtokosok, hogy a pinczéket a kűl- vagy bel-el

lenség kipredálván, jegyeik füstbe mennek. Ellenben

megmútaták a Restriction-Act következései, hogy a'

bank, minden fizetőpénztár nélkűl, igen is fennállhat.

(Micsoda környületek közt és következésekkel? látand

juk historiánk folytában.) Ezzel azonban fölebbi (Eszm.

R. 16. §.) állitásomat, mellyben a bank fizetési kész

ségét egészségi symptomájának nevezém, legkisebbé

sem gyengitem; mert a fizető tár rendes időben mind

a nagy közönségnek, mind kivált magának a bank

nak igen érzékeny mútató szerszáma: ha a közönség

birja-e a forgásra kiadott jegyek mennyiségét meg

emészteni; épen mint a természettanár hygroscopja,

melly nem azt mondja meg: mennyi a gőz a légben,hanem

mekkora a rúgalmassága. Ezért a bank mihelyt látá,

hogy minden rebegtető nyilvános esemény nélkűl a'

készpénz váltások sűrüdnek, legott nem csak a kincs

tárczédulák, hanem a kereskedői váltók discontózá

sával is szűnt, vagy az elsőre nézve legalább szűnni

igyekszett, 's a levélbeli biztosítékok (effectek)jegyek
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keli kicserélése által emezeket apasztá. Mihelyt tehát

a 3. tanuságbeli igasság áll, 's a nagy közönség is

érti, már kisebb a rohanás veszélye is, mivel min

den tudja, hogy a váltók tárczáját könnyü biztosita

ni, a készpénztár úgy sem elégithet ki, 's a kormányi

biztositékok csak az országos alkotmány” végbuktával

mehetnek füstbe; a kinek pedig csak kis esze is van,

ezt, az erőművek zavarba hoztával nem sietteti.

Haszontalan dolog tehát akár a kiadható jegyek”

számát, akár a mindennapi beváltásra rendelt kész

pénz vagy aranyrúdtár arányát, miszerint amannak

harmad, negyed, vagy ötöd része legyen, előleges

rendszabásokkal meghatározni, vagy helyesben: nyű

gözni; hanem ezek egyenesen a bankkezelők okos

ságára bizandók; csak a nyilvánosság és felelőség áll

jon. Lám ezen utóbbi nem vala- meg olly nagy mér

tékben Angolhonban, mint Scotiában, még is a bank'

igazgatói, ama kifejtett elvek szerint, egy század le

folyta alatt semmi komoly szemrehányást nem érdem

lének; mert minden léptökben óvakodók voltak s az

idő környületeit szakadatlan szemök előtt tarták. –

Vajjon e bölcs maximáiktól legkisebbé sem távoztak-e

el? a következő időszak tanusítandja; – de mielőtt

történet-rajzainkban tovább mennénk, lássuk a bank

nak megállásunk időpontjáróli évjövedelem-laistromát.

Ez a laistrom 1797-ben vagy 1798-ban a bankbirto

kosok számára s tudomásvétére vala kiadva:

, , , , , , , , , , - K a p - -

A kormánytól a 11,686,800 st. f. 3%-es

kamatjában . . . . . . . . . . . . . . . . 350,604.

Ugyanattól kezelési költségek czime alatt : 4,000.

10
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Ugyanattól a 4 millió font nemzeti adós- * * *

ság couponai kezelése költségére •

- milliójától 450 fontjával . . . . . 180,000.

Ugyanattól egy 20 milliós kölcsön kezelé

siért, milliójától 805 ft. 16 sh. 10 •

djával - - - - - - - - - - - - 16,000.

Ugyanattól föld és szaladtaxáknak, kincs

tárczéduláknak 'sat. miket kereken

10 millióra vethetni, 5°/0-es kamatában 500,000.

Ugyanattól 5%-es tengerűgyi 795,000 ft -

öszvegű annuitások kamatában . . 39,750.

Ugyanattól apróbb czikkekben . . . . 59,750.

A keletindiai kereskedő társaságnak a

1,200,000 font 3%-es országkőtelez

vények zálogára adott 700,000 köl

csönnek 5%-es kamatában . . . 35,000.

Kereskedői váltólevelek” discontózásából

középszámban 5 millióra vetve, 5%-vel 500,000.

Egész jövedelem 1,437,104.

A 11,642,400 font alaptőke 7%-es oszléka 814,968

fontra menvén, a' fölebbi jövedelemből, még a köl

tségek lehúzásával is, feles öszvegnek kelle maradni.

Ez későbbre ki is üti magát.

9. §.

Folytatás. II. Időszak.

A restriction-act, a parliament falain belől és ki

vűl, sok vitatásra adott alkalmat, és sok olcsárlója volt.

Mi a fölebbi tanulságainkban előadott elvekhez híven,

az akkori környületekhez képest, azon rendszabást

olly czélszerünek találjuk, mint például: midőn egy

nagy és sok lakóu ház birtokosa egy hátulsó kaput,
*-*
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mellyen ugyan a lakók kényelmesen ki 's bejártak,

de a tolvaj is észrevétlenebbül bejöhetett, bezáratna.

Miután a bankigazgatók űgyeiket olly biztossággal

és ovakodással folytaták, hogy az intézet alaptőkéje,

melly jegyek képében a közönség közt forgott, mind

kétségbehozhatlan 's rövid időn kész pénzzé tehető

biztositékokban állott, és a forgásban levő jegytö

meg a közönség szükségét meg nem haladá; miután

a tőpénz öszvege a jegyek névérteke öszvegét jó

val meghaladta; miután ezeknek telies becsökről az

ország maga jót állott; mindezek után, mondom, a'

pengő pénzzel fizető tár' megszüntetése a közönség

re nézve csak azon helyek egyikének hiánya lőn, hól

bankjegyeit apró pénzzel felválthassa; de a' mire Lon

donban alkalom nélkül nem szűkölködött. Ezen, né

mileg még azzal is igyekszék segiteni a parliament,

hogy a banknak egy fontos jegyek kiadását meg

engedé.
-

A bankra nézve a megszorításban az a nyere

ség volt, hogy a vaklárma-, ijedezés- 's a' t. okozta,

megrohanásoktól, mik kivált olly háborus időkbe

gyakran ismétlődhettek volna, mentve lőn. De viszont

nagy alkalmatlansága is volt benne, mert az igazga

tók amaz érzékeny szerszámtól, mi a közönség bank

jegyekkeli kielégittetése fokát rendes időkben olly ter

mészetesen mutatá, megfosztattak, 's ennélfogva a

kereskedés phasisaira sokszorozott szemességgel 's

tapogatással kelle ügyelniök, nehogy jegyeiket, bár

melly biztositékokra, a közönség szüksége felett sza

poritsák 's ezáltal becsöket csökkenni hagyják.

Egy pár évig bölcs és lelkiesméretes mérséklés

sel is láttak a dologhoz, minek következtében a je

gyek becse a kész pengő pénzével nem csak al pa

10 *
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ri tartá magát, hanem még örvendett, a ki kényel

mökkel élhetett, és a készpénzre reáfizetett, csak

kaphasson. Hanem 1800-ban a frank háboru tömér

dek költségei megint a bank segédét követelék, mely,

lyet nem is tagada meg, 3 millió fontot ada kölcsön

kamat nélkül 6 évre; de viszontagos kedvezményül

többet nyert mint az a kamat; mert kiváltságát az

1781-ben tett határnapon túl még 11 évre, azaz 1833-ig

megnyujtatá. # A … * * *

Mihelyt a bankigazgatók magukat jövedelmes ke

resetöknek olly hosszas időre biztositott birtokában

láták, erősen érzetni kezdé magát a fizető pénztár”

idves serkentőjének hiánya. Az eszm. rész 17. §-ében

előhozott eszméleti példa, mellyet az éles eszü Büsch

az előtt 30 évvel jóslói szellemben irt, most Angolhon

ban csak nem szóról szóra betelt; a merészen sza

poritott bankjegyek becse 91'/,%-re sülyedt, az osz

talékok ellenben 8–10%-re fölebb szökkentek. Mi

misteri utasitmányt és kereskedői váltót egyforma kön

nyüséggel discontózának; regis ad exemplum a vidé

ki magános bankok is féket kezdének bocsátni vak

merő nyerészkedéseiknek; mindenik azt vélte, vagy

legalább állitotta, hogy tartozása, egy más banktársáni

követelésekkel fedezve van; a könnyünek hitt kere

set temérdeket csalt a sikamló pályára. A papiros,

özönnel kezdé az országot elönteni; de mint Mithrida

tes a mérget, úgy az angol műipar a pénzzavart

meg tudá emészteni, sőt inai edzésére forditni.

Lássuk, a parliament mikép folytatá, saját rend

szabásainak eredménye felett az őrködést. – Az ami

ensi békekötés után a restrictionak el kell vala mul

mia, de a bog gyengébbnek látszék, mintsem nemso

kárai felbomlásától ne féljenek; 's a rendszabás meg

* * *

*
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szüntetését későbbi időszakra halaszták. A háboru

valójában ujra kiüte, 's a' restriction-act a remény

lendő végbéke után hat holdnapig erejében hagyaték.

Ezen végzés után sokáig csendesen nézé a par

liament a jegyeknek a következő arányokban növe

kedő árját:

Évszám. Bankjegyek névérteke. Árcsökkenés 100 fonton.

1800. aug. 14,735,348 ft. – 8 ft. 7 sh. 8 d.

1801 – 14,970,321 – – 9: 10: 11 :

1802 – 16,887,113 – – 6: 14: 9:

1804 – 17,035,959 – – 2: 13: 2:

1805 – 16,296,178 – – 2: 13: 2:

1806 – 19,072,893 – – 2: 13: 2:

1807 – 20,034,112 – – 2: 13: 2:

1808 – 17,365,266 – – 2: 13: 2 :

1809 – 19,357,241 – – 14: 7: 7:

1810 – 24,446,175 – – 8: 7: 8:

- Az 1807-beli 20 millió jegy már egy kissé figyel

met ébreszte, de részint a műipar és kereskedés'

óriási haladásuk, mellyeknek Napoleon szintolly óriá

si terve, a continensi zár, sem tudá nyakát szegni,

neutralisálák a káros hatást, részint a kormány biz

tatásai leplezék a hamu alatt lappangó tüzet, mig

végre az 1809-ki hirtelen csökkenés nem hagyá töb

bé a dolgot szótalanul elnézni. Az 1810-ki űlésből

tehát biztosságot nevezének ki, melly tanuk kihallga

tása után, az alháznak tett tudositásában, a bankje

gyek rendkivüli szaporitását okozá, 's javaslá, hogy

a bankhoz tegyenek rendelést, hogy két év mulva

kezdjen megint készpénzzel fizetni. De e nem egye

zett sem a ministeri tervekkel, sem a bankbirtoko

sok érdekével; az aurum potentius ictu fulmineo pa



piros képében is becsúszott a parliament padjai alá,

's a biztosság munkálata füstbe ment. A szép gaz

daság következményeit mútatja a fölebbi táblácska'

folytatása:

Évszám. Bankjegyek névérteke. Árcsökkenés 100 fton.

1811 aug. 23,793,115 font, 20 ft. 2 sh. 7 d.

1812 -- 23,482,910 – 25 : 16 : 8 :

1813 – 24,024,869 – 29 : 4 : 1 :

1814 – 28,979,876 – 14 ; 7 ; 7 :

1815 – 27,024,049 – 13 ; 9 ; 6 :

Ha a két táblácskát figyelmesen szeműgyre vesz

szük, az árcsökkenést a forgásban levő jegyek men

nyiségéhez arányulni nem tapasztaljuk. Valóban nem

is a viszonytalan (absolut) mennyiség, hanem ennek

az aranyéhoz (Angolhonban az arany 's nem az ezüst

szabályozza a pénzérteket) mért aránya hordozá és

kelle hordoznia a jegyek árfolyamát. Ugyan is An

golhonban az arany kereskedési áru, mint akármi más;

de olly áru, mellynek az egész világon kapóssága van,

A kereskedési mérlegnek tehát nagyon azon ország

felé kell billenni, hogy az arany bőven mehessen be

le. Ez ismét nagy kereskedési ipart feltétez, mi na

gyobb számu bankjegyet is feltud használni. Valahány

szor tehát a bankjegyek nevekedő száma mellett ár

becsöket vagy nem csökkenni, vagy még növekedni

látjuk, mint p. o. 1804–7; 1809–10; 1813–15; csak

nem bizvást feltehetjük, hogy a kereskedés virágzá

sa, 's következőleg a nemzet jegyfoghatósága (Bank

noten-capacität) növekedtek. Csaknem, mondók, mert

az 1813–15-i időszakra más fontos környűletek is be

folyással voltak. Ugyan is

1.) A fölebb emlitett vidéki bankok, mellyek 1797

ben alig voltak 280-anon, 1813-ig már 900-ra szapo
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rodtak, 's jegyeikkel a közönséget eltőlteni, kelletén

fölül segiték. A külfölddel nehezitett közösűlés, a'

continensi nehány évi szűktermés, a papirospénz-bő

ség Angolhonban a gabona árrát rendkivűl föleme

lék, a földmivelési ipart, a belkereskedést magasb

fokra hágtaták, s így minden, a mi pénzalakot vi

selt, nagyon kapóssá lett. De a háboru végeztével, a'

közösülés helyreálltával, a continensi bőterméssel,

mellyek mind 1813-ra csoportozának, az igen megfe

szitett alkotmány megbomlott. A gabona árra hirtelen

megszálla, egy rakás farmer tenkre juta, sok föld,

mellyet mivelés alá venni csak a gabona nagy árra

ösztönze, újra parlagon maradt, 's becsét elveszté

mind ezek a bankcreditek biztositékainak nagy ré

szét elenyészteték 's jegyeik értekét hallatlanúl meg

csökkenték. Egy falka bukás következett, 1814, 15, és

16-ban 240 vidéki bank szünt meg fizetni, és 89 cső

dület hirdettetett, úgy hogy csaknem minden 10 bank

közül egy megbukott. Ez által a forgó jegyek száma

szembetünőleg megkevesedvén, helyöket a nagybank'

jegyei pótolták, 's annyival kapósbak lettek.

2. Az angolok Napoleonnak, ezen gyűlölt rémké

pöknek, megalázására, nemcsak vassal, hanem arany

nyal is éltek. A continensre küldött kölcsön- és nem

kölcsön-segédek a kereskedéssel gyűjtött aranyat na

gyobbára fölemészték 's ennélfogva árrát mind fölebb

rugtatták. Az 1814-i béke hellyreálltával ezen kifolyó

csatorna bedugult, 's az így bennmaradt és megbő

vült arany a jegyek becsét helyreállani sietteté.

. E két okból érthetni az 1813-ről 1814-rei válto

zást, miszerint a bankjegyek csaknem 5 milliónyi sza

porodtával is az 1813-ban 29"/s%t vesztő (tehát 100

fontban csak 70 ft. 16sh. érö) jegyek becse 1814-ben
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's 15-ben már 86–87%-re szökött. De mutatja ez a'

környület azt is, hogy a restrictio segéde nélkül a'

banknak - - - -

a) vagy jegyei kiadásában erősen meg kellett vol

na szoritkozni, 's ezzel az ipartól, ennek, mint a kö

vetkezés bizonyitotta, csakugyan kellő segédet megvonni;

b) vagy a drágán (unciáját 4–5 st. fonton) vásár

lott aranynyal jegyeit névértekök szerint alpari (azaz

3 ft. 17 sh. 10'/, d.ért egy unciát adva) váltani, mi

ből nemcsak temérdek veszteségének de végbuktának

kellett volna következni; vagy

c) jegyeit agioval, azaz a váltatók veszteségével

váltani be, s így azoknak árcsökkenésöket saját pél

dájával mintegy törvényesitni; holott jelenleg minden

egy vagy akárhány fontos jegyét telies szabályos név

értekében adá ki, 's ugyan annyiban is vette be. Ha

a közönség kerülhetlen okokból árrat szabott nekik,

arról a bank, mint bank, sem nem tudott, sem nem

tehetett. -

A 2. pont alatti felvétel helyes voltát bizonyitja

az is, hogy mihelyt az új kor Prometheusa a' sz. he

lenai szirtokra szegezteték 's Europa békéje kinéző

~leg hosszas időre biztositva lőn , Angolhonban a hi

tel, hitelfeletti gyorsasággal visszatért 's a' jegyek ár

becse egyszerre csaknem névértekökre felszökkent,

mint a következő számjegyekből láthatni:

Évszám. Jegyek névérteke. Árcsökkenés 100ftól.

1816 aug. 27,075,854 font. 1 ft. 8 sh. 6 dr.

1817 – 30,099,908 – 3 : 5 : 3 :

1818 – 26,602,837. – 4 : 9 : 0 :

A jegyek árbecsének alparihoz közledése jelen

té, hogy az arany és papiros mennyisége kellő arány

ba kezdenek jőni, 's hogy jó lenne már a banknak is
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a Candide gyűrűjét visszaadni. Valóban annyira meg

is könnyült-vala a' pengőpénzváltás, hogy a bank fi

zető pénztárának megnyitását veszély nélkül meg le

hete kisérteni.

1817 aprilisében, miután a bank 12 millió st. font

érő pengőpénzt és nemes-érczrúdat gyűjtött vala pin

czéibe, kihirdetteté, hogy minden 1816 elött költ 1

és 2 fontos jegyeit aranyban beváltani kész. Azon év

septemberében megint ajánlá, minden 1817-en elől kőlt

jegyek'aranynyali beváltását. A közönség szaván fogta,

's olly jól hozálátott a váltáshoz, hogy 1819 augustu

sában már csak 3,595,960 font volt a ládákban. Ezen

a gyengeszivüek megijedtek, 's a' parliamenttel nagy

sebessen a bank további készpénzváltásait betiltaták.

Mind hiában, a restriction-act órája ütött volt 's még

azon éven , Peel inditványára eltöröltetett.

A határzat főpontai ezek valának:

„A' restriction-act erejében marad februar. 1-ső

jéig 1820.

„E” határnaptól kezdve azon év octobere 1-sője

ig fizetendi a bank a jegyeit törvényes finomságu

aranyrúdakkal, unciáját 4 ft. 1 sh.jével számitva.

„1820. Octob. 1-őjétől 1821 majus 1-őjéig megint

csak rúdakkal vált a bank, de 3 ft. 19 sh. 6 d.ével

számitva.

„Az utóbbi naptól fogva már törvényes (pénzve

rői) árron u. m. 2 ft. 17 sh. 10% d.en lehete kivánni

a váltást maj. 1-ig 1823. , a mikor aztán az ország”

folyó arany pénzével menjen."

A banknak nem vala szűksége illy lassu fokoza

tokra, s maj. 1-én 1821. a folyó pénzzeli fizetés meg

kezdődött. * *
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Ricardo , ki a nemzeti gazdaságban olly fényes

nevet szerze magának, egy javaslatot terjesztett volt

fel: miszerint a bank soha se fizessen folyó pénzben,

hanem csak aranyrúdakban, 's ezekben se 60 unciá

sokon alól. Ez által, szerinte, a fizető tár' szükséges

ellenőrsége megmaradt; ellenben ijedtség idején a'

bankra rohanás megelőztetett volna, mint a midőn fő

kép az apróbb summák birtokosai csinálják a legna

gyobb bajt és alkalmatlanságot. A Peel billje egy ré

sze ama terv részszerinti és ideigi alkalmazása; de á

talános és tartós elfogadása, soha vita alá nem jött.

Emberi szeszély-e, vagy az érdeklettek önhaszon

leső befolyta, vagy talán nyomos okok miatt történt,

elhatározni bajos; elég, hogy a restriction-act eltör

lése épp olly heves ellentállókra, és keresztülmente

után olcsárlókra talált, mint behozatala 1797-ben.

A vita legnagyobb része olly helyhez és időhöz

szabott környűleteken és nehézségeken forgott, hogy

reánk nézve igen kevéssé tanulságosnak tartom. Csak

azon egy okot emelem ki, miszerint, mint az új rend

szabás ellenei állíták, a bank készpénzzeli fizetésé

nek helyreállása a 95% % érő jegyek becsét egy

szerre al parira szökteté, s ezáltal az adósoknak, ta

xásoknak, átalában a nép fizető szegény részének tett

kárt. De vajjon ezen papiroshősök 's magukat állitó

nagy philanthropusok meggondolák-e, hogy a jegyek

kirekesztő uralkodása és egyedárussága alatt sokkal

nagyobb árszökellések történtek; mint p. o. 1809 –

1810 86%-ről 92%-re; 1815–1816 71%-ről 86%-ra;

's a' t. ? E szerint saját erősségeik verik meg őket; mi

pedig e tárgyban fölebbi nézeteinkre hivatkozva, a'

bank historiájához visszatérünk.
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10. §. s

Angolhon bankja. III. Időszak.

A közelebbi időszak történeteiből még után kell

pótolnunk, hogy a banknak 1816-ban megengedteték,

tőpénzét félretett nyereségeiből 25%-rel meg

szaporitani; miszerint alaptőkéje ezentúl és maig

14,553,000 st. fontra megy. *

Ellenben forgójegyei 1819-ben 25,335,430 font ösz

veget, 1820-ban 24,453,380 font, 1821-ben, midőn a'

pénzváltás egészen beállott, 20,327,740 font öszveget

tett, és soha 1833-ig 17% millión alól nem szállott.

Ebből megtetszik mennyire megbátradott nyerészke

déseiben a bank, midőn forgó jegyei az alaptőkejét

legalább is 3 millióval mindig meghaladák, holott az

1797-ki restrictio előtt ez soha sem történt,

Innen 1833-ig u. m. a bank kiváltsága megúji

tásaig csak az 1825-ki crisis érdemli az emlitést,

A gabona árra, mi a háboru és restrictio idő

szakában felette magosra röppent volt, 1821–1823-ban

nagyon megszállott, mire a nyerészkedési düh szintolly

nagyon felhágott. Az 1815 táján megapadt vidéki ban

kok megint megszaporodtak, jegyeiket korlátlan bő

séggel szórták; azonban a kereskedés szele rosz felől

kezde fúni, a váltófolyam (Wechselcours) London el

len kezde fordulni *) 's mind ezek a közönségben

*

42.) Ha az olvasónak tetszeni fog az 5) szám alatti jegyzésünkre

visszaemlékezni, abból kiindulva, könnyen megértheti a váltó

folyam (Wechselcurs) eszméjét. Ha t. i. B helységbeli keres

kedők nagyobb öszveggel tartoznak Abelieknek, mint más A

beliek Bbelieknek, (mint az ottani képlet szerint is az az eset),

látni való hogy m n o, ptől gtól rtől a váltóikat mind meg
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nem kis ütközést okozni. A bankhoz sűrübben jöttek

kész pénzért, 's a londoni váltogatókon kivül a vi

déki bankok is hozzá folyamodának segédért. Ez, és

a maga bajai a kész pénz- és aranyrúd-tárt, melly

1824-ben kevés hijján 12 milliónyi kincset rejtett, fe

lényire apaszták, és csaknem 1 millió 1 és 2 fontos

bankjegyeknek (mi már Ángliában szorultság jele) ki

veszik, hogy azokat anak bnek cnek fizetésül küldhessék. Sőt

a p q r 50,000 fróli követelésök nem is elég az m n o 55,000

ft tartozásaik kielégitésére; tehát mindenik igyekszik a má

sikat megelőzni, nehogy ő legyen, a kinek a fennmaradó

5000 ftot kész pénzben és így költségesebb úton kelljen után

pótolni. Természetes következés ebből az, hogy Bben az Ara

szóló váltóknak az árrát felverik, és p q r ezt látván, a 100forin

tos váltójokért p. o. 100 ftot 50 krt kérnek és kapnak. Ellen

kezőleg van a dolog Aban, hól a b c igyekeznek megmenc–

kedni a váltójoktól, tudván, hogy a fennmaradó 5000 forin

tért valamellyiköknek várakoznia 's kőltségesb úton kapnia

kell, úgy hogy inkább engednek valamit a váltóik értekéből,

csak hogy eladhassák. A felvett példában már a váltófolyam

L} ellen van, mint a hová szóló váltók Aban olcsóbbak, mint

az Ara szólók Bben. Ugyanez esetben a váltófolyam A mel

lett van, mert az Ara szóló váltók Bben drágábbak, mint a'

Bre szólók Aban. A váltóház és a bankok azon piaczok, hól

ezen pénznemü portékának, a váltóknak bő vagy szűk, olcsó

vagy kapós voltáról igen könnyen értesülhetni. A váltófolya

mat úgy fejezik ki, hogy p. o. a Párizsban és Londonban

szokott számitó pénzek közt egy bizonyos egyenlet van állít

va, mint a lp a r i nak vagy rövidebben par nak neveznek

mikor már a váltólevél-vásárokban a franc száma az alpari

számnál fölebb van, akkor Párizs ellen fordul a váltófolyam,

midőn alább, vagy is a st. font van fölebb, akkor London

ellen. London és Párizs között a par ez: 1 st. font = 25

fr. 20 cent. Ha már Párizsban 100 st. fontos Londonra szóló

váltót drágábban vesznek 2520 francnál, p. o. 2550 francon,

a váltófolyam Párizs ellen van, 'S így a többi.
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adását szükségesiték. Minden adható (vagy talán, mint

a gonosz világ állitá, adni akart) segéd mellett csak

ugyan vagy 70 vidéki intézet, könnyelműsége” áldoza

tává lett, az országból minden hitel és bizodalom ki

bujdosottnak látszott, 's az ijedtség a valóban nehéz

időket még feketébb szinben láttatá.

A parliament ismét vizsgáló biztosságot külde ki,

a gonosz okainak kipuhatolására, s hogy a hanyat

homlokos nyerészkedés szűlte sok apró vidéki ban

kok felállását, mellyek minden józan elvek félreté

telével elégtelen tőpénzre özönlék papirosaikkal az

országot, 's igen csekély válogatással mindennek elő

legeztek és discontóztak, nehezitse, más erősebb ala

pon állóknak nyita útat. 1826-ban az 1708-ki rendsza

bást, miszerint Ángolhonban 6 személynél többől álló

társaságnak bankűzérségre öszveállani nem szabadott,

annyi részben megváltoztaták, hogy a nagy bank eme'

kiváltságát csak Londonra 's ettől köröskörűl 65 (an

gol)mérföldnyi távulságra szoriták. Ezentúl akárhányan

állithatának részvényes bankot (Joint stock compagnies)

akár a londoni mintára. A bank megegyezett benne,

de hogy az együtt pályázásból származható némi há

tramaradásnak elejét vegye, maga is Angolhon külön

böző vidékein fiókbankokat állita, mellyek az anyaban

kokkali közlekedés műszereiűl és csatornáiul szolgál

janak. Így alapita 1828-ban 29-ben fiókokat (branch

banks) Swanseaban, Gloucesterben, Manchesterben,

Birminghamban, Liverpoolban, Bristolban, Leedsben,

Exeterben, Newcastleben, Hullban, és Norwichban; de

ezek közül az exeteri nem régiben megszünt.

A részvényes bankok nem igen teliesiték a felő

lök alakitott reményeket, mert inkább csak nagy vá

rosokban állottak, a kisebb helységek lakóinak tehát
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máig is csak a vidéki apró bankokkal kell nyomo

rogni; hanem az 1833-i új bank kiváltság most ezeket

is szorosabb korlátok közt tartja. A fiókok pedig az

anyabanknak ugyan kevés hasznot, de a vidéki lakó

soknak annál több kényelmet nyujtanak, miszerint Lon

don és az illető vidékek közt a pénzküldözést na

gyon elősegitik. Foglalkodásaik köre főkép váltók'

discontózása , jegyek kiadása, mellyeket akár a kia

dó fióknál, akár az anyabanknál legott felváltanak, és

a Londonnali közlekedés eszközlése. Hogy jegyeik

forgásának a mezőt inkább tágitsák, az olly magá

nos bankárok váltóit, kik jegyeket nem adnak ki, ju

talmasban discontózzák, mint a másikéit. Egyébaránt

a magános bankok űzérségét igen keveset csökken

tik; mivel sem azoknak, kik tárbankul használnák,

soha sem előlegeznek, (lásd eszm. R. 3. §.) sem a'

betett summákról legkisebb kamatot sem fizetnek ;

ennélfogva tár- és persely-bankul a közönség a ma

gános bankárok szolgálatával él. – Az 1826-ki vég

zés azon tilalmat is magában foglalá, hogy sem tár

sas , sem magános bankok egy fontos bankjegyeket

ki ne adjanak. Vajjon ez a rendszabás a vidéki ban

kok jegyszaporitását hatósan gátolni, 's solidaritásu

kat eszközölni képes-e? nagyon kétséges; de hogy

ezen, 's illy rendszabásokban a vagyontalanabb kö

zönség kényelme igen kevéssé van tekintetbe véve,

világos. Minden esetben csak a gonoszt palástoló,

nem gyökeresen irtó segédszer, mert a bankok, két

's több fontos jegyek épen olly bőséges szórására is

fognak módot találni.

Elközeledvén a bank kiváltságának kitelése ide

je, a parliament 1832-ben maj. 22-kén egy biztossá

got neveze ki, mellynek kötelességevé tevé, mind

»
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átalánosan az Angolhonban 's Walesben létező czédu

labankok” űgyrendszeréről, mind különösen arról,

vajjon a főbank kiváltságát megújítni tanácsos-e?

pontos és részletes tudositást tegyen. A tudósitást

(parliamentary report) august. 11-kén adák be, s mi

vel a biztosok a bankügyben legjártasabb egyének'

tapasztalatait, valamint a politica oeconomiában el

ső tekintetü tudósok véleményeit papirosra tették,

jelentésök mind a közönséget e tárgyban felvilágo

sitni, mind a parliamentet a bank megújításakor a'

a legczélszerübb rendelkezések tételére alkalmasitni

képesek valának. Nem utolsó érdeme vala e fontos

tudositásnak az is, hogy azon leplet, melly a parlia

mentteli nyilvános közlekedés daczára a bank ma

gános ügyeit titokban tartá, úgy hogy addig elé sem

az évi discontózások sem más magános biztosítékok,

summáját részletesen tudni nem lehete, levoná.**)

Munkánk természete, 's már is igen hosszura ter

jedt ismertetésünk korlátai nem engedik ezen tudó

sitás kivánatát adni; de annálinkább kötelességünk

nek tartjuk, azokat, kik egy netalán létesülendő ma

gyar bank' tervezetével megbizva leendenek, azon

százados tapasztalás gyümölcseit magában foglaló,

nyomtatásban is megjelent irományra figyeltetni. A'

mit a parliament tanult belőle, az Angolhon bank

ját még 22 évre alapitó rendezkedésekből kiviláglik.

*-*

45) A bank igazgatósága adott ki eddigelé is kimutatásokat a'

közönség számára, de a mellyek nagyobbára áljegyekben

voltak irva. Ezen szám t. i. 660 egy milliót tett; miszerint

ha a nyilvános kimutatás azt tartá, hogy 15200 ft. bankjegy

van forgásban, ez 20 milliót tett. - -
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A bank kiváltságát meghosszabbitó oklevélnek,

melly aug. 29-kén 1833-ban kapa királyi sanctiot, főbb

czikkei imezek: -

„A bank ezutánra is tartsa meg és élvezze a'

III. György alatti végzések 28 R. 39. és 40. czimjei

ben adott, 's a' IV. György act. 46. R. 7. czimjében,

vagy a parliamentnek akármelly előbbi vagy utóbbi

végzései által szabályzott minden banküzérségi kire

kesztő kiváltságait; de ne ezeken kivül semmmi más

vagy további bankársági kirekesztő kiváltságot. És

minthogy a mondott végzések szavainak értelmezé

sére, 's azon kiterjesztő kiváltság kiterjedtére nézve

kétségek támadtak, és tanácsos, hogy minden illy

kétségek eltávoztassanak, tehát kijelentetik: hogy akár

melly politicai vagy szerkesztett testület vagy társa- -

ság vagy pajtásság vagy részvényesség, ha szinte 6

személynél többől állana is, a bankári keresetet vagy

foglalkodást Londonban vagy innen 65 mérföldnyire

terjedő kerületben (within 65 miles there of) űzheti,

csak hogy semmi pénzöszveget, akár, mikor, vagy a'

kiadás után 6 holdnapnál kevesebb időre felváltható,

váltóira Angliában ne kölcsönözzen, azzal ne tartoz

zék, és fel ne vegyen, mig az Angolhon bankja kor

mányzója és társaságának ezen végzés által adott ki

váltságai tartanak.” . . - - |

Ez által az 1708-beli törvényczikk igazi értelme

fejezteték ki, mellyet a' bank, sőt az egész közön

ség 1826-ig oda magyarázott, hogy egész Angolhon

ban 's azon innen Londontól 65 mérföldnyi kerület

ben 6-nál több személyből álló részvényes társaság

bankárságot nem folytathat; holott az új magyará

zat szerint, csupán bankjegyek kiadását tiltja a tör

vény az illy társaságoknak, hat 's kevesebb személy
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ből álló részvényesség pedig már bankjegyekkel is

műkődhetik és valóban működik is. Ezen sokszor érin

tett pontot hosszadalmasban magyarázgatám; mert egy

kori banki törvényhozásunkra nézve fontosnak tartom.

A nagy bank tehát csak annyiról van biztositva, hogy

Ángolhon 's úgyszólva a világ pénzpiaczán más in

tézet vagy vállalat az övéhez mérhető pénzalappal ve

le versenyre nem kelhet. De nyeresége ez a közön

ségnek is, mert azon tőpénzesek halmazában számos

hasonló társaság keletkezhetvén, mindnyájok öszvefo

lyó, 's már csak a concurrentia miatt szaporitott je

gyei temérdek zavart okozhatnának, 's a pénzértek

örökös káros hullámzásban lengene. Az illy vetélytár

sak közt egyetértést fenntartani, mindnyájokat egyen

lő rendszerre szabályozni, képes nem volna. A papi

ros szerfeletti megbővülése idején, midőn az egyik

a jegyeit okosan kevesitné, a másik helyökbe még

annál többet sietne kiadni, 's a' közönség kárával

nagyobb nyereséget hajhászni. Szóval: véleményünk

szerint, a szóban forgó rendszabás a veszélyes fék

telenség 's a' káros egyedárusság közt az arany kö

zepet idvesen eltalálta.

„Ángolhon bankjának minden rögtönváltásu je

gyei, mellyek Londonon kivül az országban akárhól,

valahól az anyabank számára vagy nevében folytat

ják a banküzérséget, adatnak ki, azon helyen, a hól

kiadatnak, fizetendőkké tétessenek; és nem szabad az

ángolhoni bank kormányzójának és társaságának, vagy

az ő számukra akárkinek is, Londonon kivül akárhól,

- rögtön-fizetésü jegyeket kiadni, úgy hogy az a kia

dás helyén ne fizettessék.”

„1834 aug. 1-től kezdett 10 év lefolyása után hat

holdnap alatt adandó egy évi felmondás után, 's min

11
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den summáknak, mellyekkel a közönség a mondott

felmondás kitelésekor a banknak tartozand, visszafi

zetése után, amaz évi felmondás' kitelésekor a bank

nak a jelen törvényczikkben adott kirekesztő kivált

ságai szünjenek meg és végződjenek be; és a közök'

házának némi szavazata vagy határozata, mit a mon

dott ház elnöke (speaker) irásba teend és a bank'

nyilvános hivatalába beadand, elégséges felmondásnak

tartassék és itéltessék.” - -

„1834 aug. 1-től fogva, hanemha és mindaddig

mig a parliament máskép rendelendi, az Ángolhon'

B. K. és T. jegyében vagy jegyeiben, mellyek a be

mutató kivánságára beváltandóknak irvák, a jegy

vagy jegyek névértékeig teendő minden fizetések tör

vényes fizetéseknek tartassanak minden esetben, va

lamikor törvényszerü fizetés tétethetik, mind addig,

mig az Ángolhon bankja a mondott jegyeket törvé

nyes pénzdarabokkal beváltja; kivéve azonban hogy

az Ángolhon bankja K. és T. vagy ezen mondott tár

saság akár melly fiók-bankja részéről a jegyekkeli

fizetés nem törvényes fizetés.” (t. i. jegyet jegygyel

beváltani, mint a restrictio alatt, nem tartatik a jegy'

érteke' kifizetésének, 's csak azon esetben történhe

tő, ha valaki elrongyollott jegyéért újat kivánna).

A bankjegyek névértekének telies érvényü jó

fizető pénzzé jelelésén és határozásán sokan megüt

közének; mert úgy vélekedtek, hogy ezzel a jegyek

nek mintegy erőltetett árfolyama parancsoltatik, 's a'

bank ebben bizva, jegyei kiadásával majd még kimé

letlenebbül bánhatik. De koránt sem félhetni illy kö

vetkezéstől

a) Azért, hogy a törvényczikkbeli határozat sze

rint, maga a bank jegygyel jegyet nem fizethet, hanem
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tartozik mindig törvényes folyó pénzzel váltani; mi

szerint a jegyek kelletén fölüli bősége mingyárt tó

dulást hozna, 's az intézetet, papirosai apasztására

kénszeritné.

b.) Senki sem tartozik bankjegyet készpénz helyett

elvenni, de ha veszi, telies értekében számitani igen

is köteles, és arra semmi agiot nem szabhat.

Ellenben meg van nyerve e rendszabással

a.) Hogy a jegyek árbecse az ingástól mentve

van, 's a' közönség nincs kitéve azon veszteségeknek,

mit folyam-hágáskor az adósok és fizetők, szállásakor a'

hitelezők és bevevők szenvednek. Kereskedőnek ugyan,

ki váltók és mindenféle pénzpapirosok árbecsének

billegéseire szüntelen űgyel, 's azokat számitásainak

elemei kőzé mindig felveszi, az efféle árváltozások nem

sokat ártanak; de annál többet a magánosoknak, kik

a pénzűgy' lohárját (Ebbe und Fluth) untalan szem

mel nem tarthatván, míg magukat észreveszik, adás

vevéseikben tetemes kárt szenvedhetnek. – Érzem hosz

szadalmasságomat, de illy zsebünkben (mi bőrünkhöz

nagyon közelit) járó tárgyat példában is kifejteni szük

ségesnek tartom. Beatus búzát visz eladni a közlebbi

város piaczára, 's eladja köblét 4 p. forinton. Kifize

tik az árrát bankjegyekben, mellyek ekkor épen alpari

állanak a pengő pénzzel. Jó árnak tartván, közlebbi

vásárra ismét viszen 50 köblöt, 's eladja 200 forinton,

de ekkor már a jegy”-becse 5%el szállott, tehát az ő

200 forintja csak 190t ér, s ő semmit sem tudva ró

la, 200 forint, képiben haza viszi, majd midőn a bol

tostól vasat kell vennie, keservesen érzendő.

b.) Az Ángolhon bankjára pedig a fölebbi ren

delésből az a nyereség háromlék, hogy a vidéki ban

kok saját jegyeiket az áng. bank jegyeivel beválthat

11 *
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ják, 's ha reájok tódulás is esik, nem kéntelenek a'

fővárosi bank” ércztárát üritni; mint ez 1797-ben 's

1825-ben történt. Volt ugyan e törvény hozta után is

egy kis pincze ürités 1835-ben, de az akkori crisist az

éjszakámérikai bank tusája okozá; 's a' szóban forgó

segéd nélkűl Ángliában a baj még nagyobb lett volna.

„Az Ángolhon bankjában, ennek kormányzója és

társasága birtokában lévő nemes érczrúdak és bizto

sitékok', nemkülönben a forgásban lévő jegyek és

a betett tőpénzek mennyiségéről minden héten az

* akkor hivatalban levő kincstári cancellárnak számitást

kell beadni, 's ezen számításokat minden holdnap vé

gin tömegitni, 's az így öszvetömegitett számításokból

a bank űgyei 3 eltőlt holdnapbeli középszámi állá

sáról a legközlebbi londoni hirlapban számolást tenni?

közzé". - -

A parliament sokkal bölcsebb ipari elvekből in

dult ki a bank űgyei szabályozására, mintsem annak

a kereskedés mindenkori állásától, és az idők ábrá

zatától függő miveleteit specificált summák vagy más

nyűgök rendelésével nehezitni akarta volna; hanem

elégnek tartotta a bank kezeléséről a kormánynak

csaknem szakadatlan, a közönségnek minden negyed

évi számadásokat biztositni. Hasonlitsa öszve az olva

só ezzel a némethoni, nevezetesen a magasztalt bájor

bank aprólékos korlátozásait, mellyeket Kovács L. már

közlött. A közönség elébe adott számolat mintáját, s

egyszersmind a bank legújabb állását, a' legutóbbi

negyedévet illető tudósításból, mit ezennel ide is te

szünk, megláthatni:
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Januar. 24-dikétől Mart. 29-dikéig 1842.

Tartozás. st. ft. | Kezeslet. st. ft.

Forgójegyek: 16,952,000 | Biztosítékok 22,586,000

Bétételek . . 8,657,000 | Arany, ezüst 6,125,000

Öszvesen 25,609,000 Öszvesen 28,711,000

„A 14,686,800 fontra menő öszvegnek, mellyel most

az ország az áng. bank kormányzójának és társasá

gának tartozik, egy negyede fizettessék vissza a mon

dott társaságnak." -

E rendelmény valóban teliesitetett is, és az érin

tett negyed 3%t kamatoló országos kötelezvényekben

az ország adósságát apasztó biztosság pénztárából

kifizettetett.

Ennek következésében a törvényczikk azt is ren

delé: hogy tartassék közgyűlés, és ha a bank-bir

tokosok többsége jónak látandja, a visszafizetett sum

mából 3,638,250 st. fontot osszanak ki köztük rész

vényeik arányában, 's ekkor a bank 14,553,000 alap

tőkéje apasztassék 10,914,750 fontra. E mellé az a'

kikötés ragasztaték: hogy a részvények illyetén csök

kenése a kormányzókat, igazgatókat, szavazókat a'

részvények eredeti névértekéhez mért jogaiktól (lásd

8. §) meg ne fosszák. A birtokosok azonban hasz

nosabbnak láták, a kifizetett summát fel nem osztani,

hanem az igazgatók kezei közt további nyerészkedés

re hagyák. -

A bank jövedelmeinek 1797-rőli kimutatásából,

mit a 8. §ben közlénk, emlékezhetnek olvasóink, mi

szép summákat kapa azon intézet fáradságdijban az

országos adosságok kezelésiért. Ezt sokallák is, és idő

ről időre apaszták; a jelen törvényczikk végre az új

kiváltság dijjában 120,000 fontot parancsola lehuzni

az erre megajánlott summákból. A pénztárnoksági bért
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csakugyan megszolgálja a társaság; mert nemcsak szá

mos egyéneket kell tartania reá, hanem minden mes

terséggel segitett ügyelet mellett is a tárnokok csa

lásai 's hamis couponok miatt sulyos vesztéseket szen

ved. Astlett nevü pénztárnoka 1801-ben 340,000 font

kárt tett a banknak, 's egy Fauntleroy nevü bankár”

hamis papirosai még többet. 1802–31-ben bezárólag

évenkint középszámban 40,000 fontra ment a hasonló

okokboli veszteség. Végre:

Az utolsó pont meghatározza 1855-re august. 1ső

napja után teendő 12 holdnapi felmondásra a bank'

kiváltságai megszűnését olly móddal, hogy „az ország

minden tartozásait, az évenkint fizetendő 100,000 font'

minden maradványait, valamint a banknál levő min

den kincstári rovásokat, czédulákot és utasitmányokat,

mindezek minden folyó és elmaradott kamataival együtt

fizesse le. Ekkor és nem elébb (kivevén a' fölebbi

egyik pontban említett 10 év multávali felmondás ese

tét) szűnjék meg és végződjék be ezen törvényczikk

által adatott kizáró szabadalom a 12 holdnapi felmon

dás kiteltével."

Ángolhon bankjának azótai történetei semmi ne

vezetest vagy tanuságost nem nyujtanak, hacsak a'

pénzérdeknek a nemzeti idegenkedés feletti diadalát

nem nézzük annak, miszerint a frank nemzeti bank

ángol collegájának kiűrült ládái tőltésére 1839-ben te

temes öszveget kölcsönze nemes érczekben.

11. §

Angolhon bankja műkődései 's viszonyai.

1. Jegyek e t á d ki, 's ezeket, akármikori

bemutatására kész pengő pénzzel, vagy ne
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m e s é r cz r u da k k a l, a p é nz v e r ő h á z be li

á r o n sz á m i t v a b e v á l tj a.

Az 1832-ki parliament report szerint, a bankigaz

gatók elve a beváltásra készen álló arany, ezüstre

nézve a' volt, hogy midőn a váltófolyam al pari van,

a pengő pénz és arany ezüst rúd öszves érteke a'

bank köteleztetéseinek u. m. a letett tőpénzek és

forgásban levő jegyeknek egy harmadát üsse. Úgy hogy

ha, például, a forgójegyek és a banknál letett orszá

gos és magános pénzek 27 vagy 30 millióra mennek,

a bank igazgatói nem néznék az intézet állását tö

kélyesen megnyugtatónak, ha pénzben és rúdakban 9

vagy 10 milliójok nem volna a ládákban.

A jegyek kiadásában a bank igazgatósága, mint

már fölebb is megemlitők, a „közőnség hatásához"

(action of the public) szabja magát, s ha a váltófo

lyam Londonra nézve kedvező, s ennek következté

ben érczet küldenek a bankba, szaporittatik a jegyek'

száma; midőn pedig ellenkező eset van, a pengő ércz

kapósabb, 's ezt hordják a bankból, apasztatik. Az

apasztás leginkább a magános discontózások szünte

tésével esik meg, az alább mondandó okokból.

Átalában a bank hatósan tiltakozik, mintha a pa

pirosak árfolyamának szabályozására, hágtatására, vagy

csökkentésére legkisebb lépést is tenne, sőt inkább

magát vezette ti a közönség ebbeli tetszésétől,

mit viszont a kereskedés billegzései határoznak el.

Az ángol bank 1759ig csak 20 fontos és ezen fö

lüli jegyeket ada ki. Ezen évben kezde 10 fontosokat,

1793-ban 5ösöket, 1797-ben a restrictioval 1 és 2 fon

tosokat kiadni. Az utóbbiak megszűntek 1821-ben; de

1825-ben újra hozájok kelle kis ideig folyamodni. –

Az 1–2 fontos jegyek ellen az az észrevétel van, hogy
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jegykészitők, 's gyártásuk tárgyai leginkább az apró

jegyek valának. -

2. A kormánynak, mint pénz es gazdának,

éppen azt a szolgálatot teszi, mit a magános

bankárok a magános tőpénze se k n ek. Más szó

val: Ángolhon bankja, az ángol kincstár tárbankja;

mint ezt Eszm. R. 2. §ben kifejtettük. Ide gyűlnek be

az ország jövedelmeinek némi részei, 's adatnak is

ki a kincstár' utasitmányaira. Igaz, hogy a bank elő

legez is a kormánynak, mint a fölebbiekből láttuk,

néha feles summákat, de ezekért mindig húzza a ka

matot, holott másfelől a kezébe ment jövedelmeket

a bevétel és kiadás közt ingyen nyerészkedésre for

ditja. Ezen jövedelmi feleslegek, kivált régebben, 10–

12 millióra is felmentek, most, jobb rendelkezések”

következtében, csak 4–5 millióra hágnak.

3. A nemzeti adósságok kamatait az e'

végre kimutatott és a bank táraiba befolyó

jövedelmekből fizeti, az országos kötelezvé

nyek egyik birtokosról másikra átirásait

folytatja.

1786 előtt ezen fáradozásáért minden milliótól

562 ft. 10 sh. kapott. Ekkor lehuzták 450 fontra; de

a mellett bizonyos hasznokat és taxákat engedtek ne

ki kölcsönök', lotteriák sat. alkalmával, 1808-ban a'

kezelés dijját az országos adosság 600 millióra telő

részétől milliójáért 340-re szállíták, 's az azon fölüli

ért 300-ra. Ennek következtében , 1832-ben a bank

öszvesen 251,461 fontot vett be; de a legújabb vég

zés, mint látók, ismét megapasztá 120,000 fonttal, mi

szerint ezentúl csak mintegy 130,000 font fizetendi a'

bank költségét és fáradtságát. Az emlitett mellékes
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események pedig aligmennek közép számban 15–16

CZGTI'62. -

4. A h o l t - t e r h e t (dead-weight) fi ze t i.

A holt-tereh a hosszu háboru végével felgyűlt

nyugpénzek, és más elévült tartozások öszvege. Ez

az illetők halálával minden éven apadott ugyan ; de

épen az e miatt untalan változó kiadás, a követelők"

kihalásároli megbizonyulás, 's több illy aprólékos ke

zelések bajaitól menekülni kivánván a kormány, 1823

ban a bankkal alkura lépett, miszerint ez 1823-tól

1829-ig az évi fizetéseket előlegesen adandó nagyobb

summákkal váltsa meg, 's ezért kapjon 44 évig bezá

rólag évenkint 585,740 fontot. A nyugpénzek meg

váltási öszvegét 13,089,419 fontra számították, holott

a nyugpénzek 1823-ban mintegy 4,800,000–4,900,000

fontra mentek.

Ez egy példája annak, mikép segithet egy márjó

karban álló, évek kincsein erősűlt, felesleges tőpénz

zel 's nyereséggel biró intézet egy megváltási terv”

végrehajtásán. De vajjon tanácsos-e egy sokkal oriá

sibb tervet most születő gyermek vállaira nyomni?

vagy talán e gyermek, Hercules leend? Meglehet; ha

nem atyját Jupitert sehol sem látom. Annyit tudok,

hogy a nyugpénzek megváltására sokkal kedvezőbb

feltétek alatt, u. m. 45 évre, évenkint 2,800,000 font

igèrettel sem kapott a kormány a duzsgazdag Angol

honban vállalókat.

5. Disco n t ó z.

Az ángol bank discontóit a nyilvános és magá

nos papirosakéira különböztethetni meg. Foglalkozása

nagyobb részit amazok, u. m. a kincstári rovások,

czédulák sat. forgatásai teszik. A magános levelek

discontózásában a bankárokkal nem versenyez, 's ka
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matai olly magasak, hogy csak a készpénz drágulá

sával folyamodnak nagyobb mértékben hozá. Más kör

nyület, a' mi a váltók discontózását korlátolja az,

hogy midőn, a fölebbi 1ső pont szerint jegyeit apasz

tani a bank jónak látja, ezt leginkább és csaknem ki

rekesztőleg a discontózásra hozá vitt váltók elutasi

tásával eszközli. Nincs is más módja, mert e végre

vagy országos biztositékokat, vagy érczet kellene el

adnia. Ezt nem teheti, fizető tára' csonkitása, amazt

nem a nyilvános hitel veszélyeztetése nélkűl; mert

ha a bank nagyszámu országpapirosat küldene a pénz

piaczra, a közönség könnyen árfolyamuk csökkené

sére magyarázhatná. A kincstár czédulák discontózá

sával sem szűnhetik meg; mert ez által az administra

tiot gátolná. Tehát utoljára is csak a kereskedőség'

kényelmének kell az idők terhét hordozni. Méltán is;

mert midőn a váltófolyam London ellen fordul, jele,

hogy ők vitték rosszul a dolgaikat. Vidéken bocsátott

váltót Londonban 20 fontoson, 's londonit 100 fonto

son alól nem discontóz a bank, sem 3 holdnapnál

hoszabb időre. – A fölebbi nehézségek és ovakodá

sok szűlik, hogy a londoni bank discontózási fog

lalkodása néha nem megy annyira, mint a bécsié. A'

kamat mint itt 4%.

6. Magánosoknak tárbankul szolgál.

A bank befogad eltétel végett, kisebb, nagyobb

pénzöszvegeket, sőt bezárt ládákot is; de kamatot a'

bevett pénzről nem fizet. A betett summák átirás ál

tali forgatása sincsen szokásban; hanem a bank.

7. Szintúgy mint a magános bankárok, a'

betevőktől fizetési utasitmányokat és vál

t ó kat elfogad, fizet, 's a' részökre bocsá

tott a kat bemutatja, 's fizetteti.
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- Ezen kényelmet (drawing account) intézvényi szá

molatnak nevezik. Nincs semmi öszveg határozva, mely

lyen alól ne lehetne intézvényi számolatot nyitni, sem

nem kiván a bank valami szabott summát a fáradt

ságáért. A kinek intézvényi számolata van, lehet dis

contózási számolata is; de ez nem, amaz nélkűl.

A bank nyugnapokat tart, mint Angolhonban igen

természetes, vasárnaponkint. Azon kivűl januar. 1. 6.

18. 25. és 30. febr. 2. 24. april. 25. maj. 1. 17. 29.

jul. 25. aug. 12. és 24. octob. 18. 25. 26. 28. novemb.

1. 4. 5. 9. 30. decemb. 25. Továbbá hamvasszerdán,

nagypénteken, pünköst 2ik és 3ik napjain.

Működései folytatására tart a bank több mint

800 hivatalosból, irnokból , tereh és levélhordozóból,

cselédből, kapusból álló személyzetet.

Költségeit a következő táblácska mutatja 1832-ről.

Tartozik: st. ft. Köv e tel: - st. ft.

Nemzeti adósság” Hivatalosok fizeté

kezelésére . . 164,143. sei 's nyugpén

Bankjegyekére . 106,092. zeiben . . . . . 218,003.

Bankmiveletekére 69,165. Házi költségben . 39,187.

Igazgatók tisztelet- -

/ dija . . . . . . . . 8,000.

Házbér . . . . . . 40,000.

11 fiókbank köl

tségire . . . . . 5,702.

A fiókbankok”

2,500,000 fontra

menő jegyeinek

forgatási költsé

- gére . . . . . . 28,508.

st. ft. 339,400. st. ft. 339,400.
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Még van egy tetemes költsége a banknak u. m. a'

bélyegdij (Stempeltaxe), mit minden váltóra 's így a'

bankjegyekre is reá kell üttetni, hogy érvényesek le

gyenek. A bank, hogy mindenikkel külön baja ne le

gyen, e dijját évenkint 70,000 st. ft. fizetéssel váltja

meg a kormánytól a régi alku szerint. -

A Bank állása februar. 29. 1832.

T a r t o z i k:

Forgásban levő

jegyekben .

Országos beté

telekben . . .

Magánosbetéte

Kö ve tel:

Kormányi biz

18,051,710. tositékokrai

előlegzése- *

3,198,730. ken . . . . . 4,134,940.

A nyugpénzi

lekben . . . . 5,738,430. kezelőknek

Az ángolhoni adott előleg

banknak alap- zéseken . . 10,897,880.

tőkében . . . 14,553,000. Más hitelezése

Mérlegi felüle- ken . . . . . 9,166,860.

tekben a bank Pengő pénz és

részire . . . 2,637,760. érczrúd tá

rakon . . . 5,293,150.

A kormány ál

landó ados

ságán . . . . 14,686,800.

st. ft. 44,179,630. st.TTTT79,630.

A bank nyeresége 1832. febr. 29-kén végződő

éven: -

Kamat a kereskedői váltókról . . . . . . 130,695.

Kamat a kincstárczédulákról . . . . . 204,109.

Nyereség a holtterhen . . . . . . . . 451,415.

Kamat a kormánynáli kölcsönről . . . 446,502.

Fáradtságdíj az országos adosság kezelésiért 251,896.
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Kamat a zálogra adott kőlcsönökről . . 60,784.

Kamat a bank birtokábani országos köte

lezvényekről . . . . . . . . . 15,075.

Kamat magános kölcsönökről . . . . . 56,941.

Nyereség érczrudakon, bizományokon, az

- irlandi országos bankok ügyeinek

kezelésén sat. sat. . . . . . . . . 71,958.

St. ft. 1,689,116.

Miből a fölebbi kezelési költségeket le

vonva . . . . . . . . . . . 339,143.

marad St. ft. 1,349,973.

8% osztalék . . . . . . . 1,164,240.

Felülék st. ft. 185,733.

Az osztalékok táblája:

Év osztalék Év oszlaték

1 694 8 századbér 1743 4"/, századbér.

1697 9 – - 1764 5 -

1708 5*/, és 9 közt 1767 5"/s –

1729 | ingottak 1781 6 -

17:30 6–5% 1788 7 *-*

1732 | 1807 10 *

1747 5 – 1823 8 *

Tehát 1807–1823-ig a jegyek árcsökkenése mel

lett volt legjobban dolguk a bankrészvényeseknek.

12. §.

Visszatekintés. -

Ha van egy ország, melly az ipar ma ismert leg

felső fokán áll, mellynek hona egy roppant mühely,

ország” útja az Ocean, piacza az öt főldrész; ha e'

mellett még azon ország népe, vagy ennek képviselői,

az ország minden jövedelmeinek költségeinek, a vá

*
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moknak, és pénzügynek kelméjére, veretésére, érteké

re nézve, szabályzatát kezökben tartják; ha van még

egy illy ország, mondjuk, e vegye az Angolhon bank

ját követési mintául; – de a melly mind azokkal nem

bir, keressen ha jó kell másutt magánok tanuságot: mert

Terret ambustus Phaeton avara s

Spes et exemplum grave praebet ales

Pegasus terren um e quitem gravatus

Bellerophontem,

Semper ut te digna sequare, et ultra

Quam licet, sperare nefas putando

Disparem vites. –

13. §.

Scot bankok.

Nagyszerüen szép, nézni a hőst fényes hadserge'

vezérletében, midőn, mint sors küldöttje, thrónokat

buktat és állit, országokat bont és osztogat; nagy

szerüen szép, a fejdelmet is nagyjai 's tanácsosai kö

zepette, midőn végzései milliók nyomorát vagy bol

dogságát teremtik; de megilletőleg szép szemlélni a'

magános emberbarátot is, ki nem oriási arányban, de

annál sűrübben, annál szakadatlanabbul szórja kerüle

tében a jó tanács és az idejébeni segéd áldáshozó

adományait. Imé k. o. így változik az elöttünki jele

net: a világkereskedés vakító fényü csarnokából a'

honos ipar egyszerü falusi lakába lépünk, bámulásra

kevés, de szeretésre talán annál több okot találandók.

Historiánk rövid lesz, mint minden boldogságé, 's a'

legeseményesebb nyilvános akár magános álladalom'

sorsa nem a legirigylendőbb.
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Scotia részvényes és magános bankjai igen egy

tervre alapitvák, 's egyikök, a legrégiebb, csak azzal

különböztetik, hogy az egyedül állott fel parliamenti

sanctio mellett.

Tervezőjének Bűsch ugyanazon Patersont, kinek

esze a londoni bank vala, Mac Culloch, ki a' követ

kezőkben fő vezérünk lesz, Dolland londoni kereske

dőt mondja. Elég az, hogy alapszabályait 1695-ben

III. Vilmos alatt, az akkor még külön létező scot par

liament erősité meg. Eredeti pénzalapja 1,200,000 scot

font *) vagy 1 millio Conv. ez. p. vala 1000 fontos

részvényekre osztva. A törvényczikk a bank alaptő

kéjét minden köztereh alól mentté tevé, és Scotiában

21 évre kirekesztő szabadalmat ada. A kizáró jogot

azon időszak kiteltével nem újiták meg, mert mind

járt az utána következő éven 1727-ben

Scot királyi bank

név alatt alapitának egy hasonnemü, elvü 's kezelésü in

tézetet 151,000 ft, tőpénzzel, melly ma 2 millióra hágott.

A scot bank eredeti szabályzata igen hasonló

volt az ángolhoniéhoz, de helyzete 's környületei más

magvakat és csirákot fejtettek tökélyesebbre, mint eb

ben. A kölcsönzés, mi az ángol banknál nagyon alá

rendelt szerepet visel (a nagy közönségre nézve t. i.),

itt főirányzat, 's a' segéd, mit amaz az igazgatási ke

zelésnek nyujt, emennél a magános ipar gyarapításá

ra áldozul. A részvényesek felelősége csak aláirt

részvényeik öszvegéig terjed.

1707-ben a Scot parliament az ángolhoniba

olvada , de az egyesült gyülés azután sem kisebb

atyai gonddal volt a testvérhon 's ennek intézetei

44) 1 Scot font = 50 conv. kr.
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iránt Az egyesülés által szükségessé lett pénzváltozta

tást és uj pénzveretést a bank vállalá magára s jó

móddal végre is hajtá. – Hasonló szolgálatot tett

1817-ben is, az ezüstpénzveretésben. -

1744-ben az alaptőke 200,000 ft. fontra szaporit

taték, 's egynehány következő parliamenti végzés min

dig fölebb emelte, mig 1804 óta 1,500,000 fonton áll.

1747-ben uj vetélytársa akadt, ámbár eredetileg

más czélból állott, öszve, 's ma is neve bankot nem

gyanittat. Ez a'

Britt len-társaság

(British Linnen company) nép alatt keletkezék, a vég

re, hogy lengyárokat állitson; de e vállalatával gyor

san felhagya 's csupán bankmiveletet kezde folytat

ni, mit máig is űz. Tőpénze 500,000 fontra megy.

De mind ezek, 's mellettök más számos magá

nos és részvényes bankok, az ó intézet kapósságát

's dolgai jó folyamát legkissebbé sem csökkentették,

és ma is ingatlanul áll. 1822-ben egy születése pilla

natától fogva birt de kevés alkalommal használt ki

váltságát, miszerint, minden, a ki Scotia bankjához

egy részvényt szerzett, már ezen tettével indigenatust

nyert, elvesztette. A historia 1818-at emliti hogy so

kan éltek volna e jog kedvezményével, de épen ez

a környület 's a' viszhasználástoli félelem okozá előbb

felfüggesztését, 's nem sokára eltörlését. -

14. §.

Scot rendszer, az első alapvonásig.

A Scot bankrendszer a bankügynek egy saját

külön tartományát alkotja, mellyről olvasónknak fogal
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mat adandók, csak az e czikkünkben különösen szem

előtt tartott bank miveleteit irjuk le, azon előleges,

most csak figyeltető észrevéttel, hogy ezen rendszer

még a büszke Ángolhontól is és a theoreticus irók

legnagyobb részétől legjobb nak el van ismerve.

Vezérfonalal szolgáljon a Scotia bankja szer

keztéről 's munkálatai tárgyairóli hivatalos kivonat,

mellyet 1818-ban a részvényesek számára nyomata

az igazgatósága. *

„I. Scotia bankja nyilvános nemzeti intézet, mellyet

egyedűl a törvényhozó test állitott és szabályoz, kijelen

tőleg, mint az ország nyilvános bankját, a nemzet'

hasznára, a földmivelés, kereskedés és gyárügy ha

ladtatására 's a' közigazgatás más tárgyaira".

Itt a más tárgyakon nem valami reticentiát kell

gondolni, hanem csak a pénzügy szabályozását, a'

mennyiben az, a banki foglalkodások körébe eshetik.

Igy pl. a pengőpénz ujjá veretésében 's a' régiek'

beváltásában működék Scotia bankja 1707 és 1817-ben.

A közönségnek 's iparnak kifejezve igért segedelmet

minő eszközökkel teliesiti, az alábbiakból kivilágland.

„II. A rendszabásilag határzott alaptőke 1,500,000

st. font. Önkéntes aláirások által gyüjtetett. A rész

vényesek 1 millió font befizetésére szólittattak meg 's

ennyi valóban be is van fizetve".

A részvényesek azonban részvényeik egész ösz

vegéig (és nem tovább) felelősök a bankért. A fe

lelőségről majd alább egy keveset külön fogunk érte

kezni, itt nem mellözhetjük azon kérdést: vajjon Án

golhon bankja a 15 milliojával, vagy Scotíáé az 1-gyel

tett e' a közönséggel több egyéni jót? A feleletet az

olvasóra bízom, de úgy hogy itéletét csak jelen czik

kem végénél mondja meg.

* 12
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„III. Az aláirók, ha a banknak semmivel sem

tartoznak, jogaikat, tetszésök szerint, másokra átru

házhatják. Ha tartoznak, ez iránt ki kell elégitni, vagy

a részvény eladásakor az alkut úgy intézni, hogy a

bank, az igazgatók tökélyes megnyugtatására, kielégi

tetéséről biztosítva legyen. Az átruházás egy rövid uta

sitmány és elfogadó irás mellett esik meg, mellyek”

mindenike egy a végre készitett külön lajstromkönyv

be beigtattatik. A költség a kormány dijján kivül

11 sh“.

Minthogy minden részvényes a bank alaptöké

jének részére esö mennyiségéből csak kétharmadat fi

zetett be, tehát a banknak szükségkép kell ismerni a

birtokosokat, hogy kellető esetben a hátralevő har

mad' befizetésére fölszólithassa. Ugyanazon okból min

den részvényes adósa is a banknak 's e szerint sem

mi részvény eladás ennek hire nélkűl nem történhetik.

„IV. Scotia bankjához részvényeket szerezhet

akármi mennyiségben, akár egyes személy akár kö

zönség vagy törvényszerü testület vagy pajtásság, min

den válogatás, kirekesztés, vagy számbeli meghatár

zás nélkűl". -

Az idejárult kiváltság eltörlését már megirtuk.

„V. Scotia bankjáhozi részvényt véghagyomány

által átruházhatni, még pedig ha világosan ki van je

lentve, megerősítési költségen kivűl. Részvényt nem

szabad lefoglalni, hanem a hozá való jogot, kétség"

esetében, birói itélet határozza el. Az osztalékok le

foglalhatók és betilthatók".

A bank vagyona részvényeken alapulván, ezeknek

állandóságátminden törvényszerü rendszabással biztosít

mi, kézről-kézre hányódását akadályozni, a tervezőknek

fő gondja vala. Egy részvényes megbukásakor részvénye



– 179 –

nem mehet a lefoglalt jók kőzé, hanem csak olly hi

telező kezébe, ki a reá fizetendő harmadért jót áll

hasson. *

„VI. Scotia bankja parliamenti törvényczikk'

erején alkotott nyilvános testület. A bank miveletei,

a részvény birtokosokéitól, és ezekéi amazéitól me

rőben elkülönzöttek". • • •

A III. V. és VI. pontokkal a bank ügye és jól

léte a részvényesek sorsától egészen függetlenné van

téve. -

„VII. Az intézet, a banki miveleteken kivűl,

minden másoktól kijelentőleg elzáratik".

„VIII. A kezelés, a rendszabásoknál fogva, egy

kormányzóra, helyettes kormányzóra, 12 rendes és 12

rendkivüli igazgatóra van bizva. Ezeket évenkint választ

ják martius utolsó keddén a 250 ftos vagy ezen fölüli

részvényesek közül; a' kik többel birnak, azoknak 5000

fontig fel minden 250 fontért egy-egy szozatuk van. 20-nál

több szózata senkinek sem lehet. A kormányzónak leg

alább 2000 font, a helyettes kormányzónak 1500 ft.

minden igazgatónak 750 font névértekü részvénynyel

kell birnia. Mindnyájan megesküsznek, hogy mindenki

hez igazságosok (részrehajlatlanok, equal) lesznek, 's

a banknál semmi alsóbb tisztséget nem viselhetnek".

„IX. A végrehajtói működést egy kincstárnok,

titoknok, és más nyilvános hivatalosok, mindnyájan es

kü mellett, viszik. A pénztárak hivatalos kezelői il

lő biztositékról gondoskodnak".

„X. Az igazgató szék a bank átalános kezelése

végett üléseit a bank főhívatalában Edinburghban

tartja. E vidék helybeli foglalkozásait is ez a hivatal

viszi. Az ország (Scotia) más részeiben folytatandó

helybeli működésekre, a fővebb városokban rendes

12 *
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nyilvános hivatalai vannak a banknak. Minden hiva

talnál van bankügyész vagy is tárnok, a ki illő biz

tositékot állit, és a banknak azon vidéki foglalkodása

it viszi. Van azon hivatalban még egy bank számvivő

is, kit az igazgatók neveznek ki".

Ezen pont nyomán Scotia bankja már 1696-ban

fiókbankokat kezde állitni minden nevezetesebb vá

rosban, mellyeknek számát az 1826-ki parliamenti tu

dósitás 16-ra teszi. A többiek kőzül is a nagyobbak

nak mind vannak fiókbankjai, úgy hogy 1826-ban ösz

vesen a 30 czédulabanknak 143 fiókja volt. Ez úttal

legalkalmasbnak látjuk a scotiai bankok táblácskáját

ide mellékelve olvasóink elébe tenni.
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Scot bankok
Szám. Firma. Alapit.

év Főhivatal. Város’ né
pessége.

Fiók
jai.

Részvé
nyesek’
száma.

1 Scotia’ b a n k j a .................................. 1695 Edinburgh 117,000 17 __
2 Scotiai királyi bank . . . . . 1727 Edinburgh — 1
3 Ramsey, Bonar és Társai . . . 1738 Edinburgh — nincs 8
4 Britt l e n - t á r s a s á g ............................ 1746 Edinburgh — •' 27 —
0 Carrick és Társ. vagy Hajósbank 1746 Glasgow 147,000 nincs 3
6 Bogáncs-bank (Thistle-Bank) . . 1761 Glasgow — nincs 6
7 Perth i bank t á r s a s á g ...................... 1766- Perth 18,000 5 147
8 Perth i f r i g y b a n k ........................... 1766 Perth — — 69
9 Aberdeeni banktársaság . . , . 1767 A berdeen 22,000 6 80

10 Hunters és társai 1773 Ayr 8,000 3 8
11 Dundeei banktársaság . . . . 1777 Dundee 31,000 nincs 61
12 Stirlingi banktársaság . . . . 1777 Stirling 7,000 2 7
13 K ereskedési banktársaság . 1778 Aberdeen 22,000 nincs 15
14 Paisleyi banktársaság . . . . 1783 Paisley 46,000 4 6
15 Greenocki banktársaság . . . . 1785 Greenock 2,000 3 14
16 Falkirki bank társaság . . . . 1787 Falkirk 4,000 1 5
n Paisleyi f r ig y b a n k ............................ 1788 Paisley 46,000 3 4
18 Leithi b a n k tá r s a s á g ....................... 1792 Leith 21,000 4 15
19 Dundeei új b a n k ....................... ..... 1802 Dundee 31,000 1 6
20 Renfrew shierei bank társaság . . 1802 Greenokk 2,000 5 6
21 Shetlandi b a n k ...................... 1802 Lerwick 1,000 — 4
22 Sir Forbes Vilm. és társai « . 1809 Edinburgh 117,000 — 7
23 Dundeei f r i g y b a n k ....................... 1809 Dundee 31,000 4 85
24 Glasgowi banktársaság . . . . 1808 Glasgow 147,000 1 19
25 Scotiai kereskedési banktársaság 1810 Edinburgh 117,000 31 521
26 Montrosei b a n k ...................... 1814 Montrose 9,000 2 97
27 A berdeen városi és vidéki bank 1825 Aberdeen 22,000 4 446
28 Abroathi banktársaság . . . . 1825 Abroath 6,000 2 112
29 Dundeei kereskedési társaság 1825 D undee 31,000 nincs 202
30 S cotiai nemzeti bank . . . . 1825 Edinburgh 117,000 8 1,238
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Imé k. o. 1461 [_] mérfőldnyi sovány országban 2

milliót kevéssel meghaladó lakó közt 30 nagy intézet,

melly nem mivel egyebet, hanem csupán ama 2 millió

ember pénzét egyik kézből a másikba, egyik hely

ségből a másikba átsegiti. És a két Magyarhonban

12 millió ember közt 2000 [_] dúzs mérföldön gon

dot ad 100 forintot Debreczenböl Kassára küldeni.

Fiat Comparatio!

„XI. A bank minden nyilvános hivatalainál fo

gad be pénzt, a letétről szóló nyugtatványokra, be

váltandó jegyekre, letéti folyó számitásra. A főhiva

talnál adatnak ki váltók Londonra vagy akármellyik

ügyvivőségre (fiókbankra), 's minden ügyészségnél vál

tók Londonra vagy a főhivatalva. Mind ezen okleve

lek a bank aláirási jegyével ellátvák. A szavak ezek:

„Scotia bankja nevében" vagy: „Scotia bankja kor

mányzójának 's társaságának nevében". Ezen okle

veleket Edinburghban a kincstárnok irja alá 's a'

főszámvivő mellékli; a fiókbanknál a bank ügyészé

nek, kell aláirni mint ügyésznek 's a bank azon fiókjánáli

számvivőnek; különben a bankra nézve nem kötelezők."

Scotia bankja tehát, a szó legszélesb értelmé

ben, tárbank; és a scot rendszert az ángoltól megkü

lönböztető vonások: a) hogy a bankok a be tett

pénzekről kamatot fizetnek; b) hogy apró sum

mákat rendszerint 10 fontig le, sokszor azon alól is,

bevesznek. Az 1826-ki már néhányszor emlegetett

„report" 20 millióra veté az azon időtájban a scot

bankokba letett pénzek öszvegét: ma már 25–28 mil

lióra tehetni; 's egy tanu, ki sok év olta munkás

kapcsolatban volt egynehány helységbeli bankokkal,

azt állitá: hogy a betételeknek legalább fele, 10–100

fontos apró öszvegekből áll. Ezen apró betételeket

~
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ugyanazon tanu szerint Glasgowban és más gyáros vá

rosokban a kézimunkások, mezei munkás vidékeken,

mint Perth és Aberdeen, béresek, halászok rakják 's

a közönség azon osztálya, a' melly mindennapi kere

setét sugorgatja meg, mig betehető öszvegre verekedik.

A betevők minden éven vagy féléven elmennek 's be

teszik a megtakaritott pénzecskéiket, ez a mult év

vagy évekbeli betételek kamataival megszaporodik,

's így megy, mig a betevőnek 100,–200,–300 font

ja gyűl, mivel házat épit, vagy veszen, vagy abban a'

kézműben, miben addig csak legénykedett, maga ál

lit mühelyt. A Scot bankbeli berakók legnagyobb ré

sze effélékből áll, 's az ottani legiparosabb földmive

sek és gyárnokok jóllétök alapját ezen módon vetet

ték meg. – A kamat korábban 4% volt; de ma csak

2 vagy 2%, mivel az iparkereste tőpénzek szaporod

tával a kamatláb az egész országban csökkent.

Az apró summák betehetésit könnyitik az úgy

nevezett „előre gondoskodási bankok" (provident

bank); ide akármelly kis öszvegecskét betehetni, ha

mindjárt néhány krajczárra megy is; mikről ugyan

kamat nem jár, de elég az, hogy a betevőnek a pén

ze jóhelyt áll 's mind az elveszés veszélyétől, mind

az elkőltésre kisértettől mentve van. Ritka eset, mond

ják, hogy egy év elteltével a bankba bemehető leg

kisebb öszveg ki ne legyen csinálva.

E két rendszer egyesitése, a mint látjuk, a per

selybankokat egészen kipótolja; 's vajjon nem taná

csosb volna-e, a nemzeti erő' annyi apró csatornács

kákba szórása helyett, az illyeket a netalán létesül

hető magyarbank tervébe szőni, midőn lehetősége 's

haszna mellett a scotnak csaknem másfélszázados ta

pasztalása szól.
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A fölebbi módon kamatra betett pénzöszvegek

ről kötelezvényt vagy nyugtatványt ad a bank, melly

nek előmutatására a kamatot is évenkint kapja a bir

tokos. De ollykor a pénzes ember csak kevés időre

akarja betenni pl. arany, ezüst pénzét vagy országos

kötelezvényeit, amazt azért hogy könnyebben kezel

hetővel felcserélje, emezt azért, hogy pillanati haszon

vételre forditsa. Illy esetben a bank kézről kézre fo

rogható jegyeket ad a betevőnek pénzöszvege érte

kéig, mellyek készpénz helyettesei levén, a' bank utá

nuk természet szerint kamatot nem fizet. Ez egy mód

ja a bankjegyek kiadásának. -

Scótia bankja már nagyon korán u. m. 1704-ben

kezdett 1 fontos jegyeket kiadni, 's ezen gyakorlatot

itt soha semmi tőrvény nem is tiltá, mint Angliában,

miszerint széltiben divatoz ma is. -

Harmadik neme a betételeknek az, a' mellyet

könyvünk eszm. részében a tár- és forgatóbankoknál

megirtunk; mire nézve azon R. 2. és 3. §eire hivat

kozunk. Ezt értik a pont ezen szavai: „letéti folyó

számitásra."

Negyedik alkalma lehet valakinek a' betételre, mi

dőn valahová pénzt akar küldeni, mellyet a bankba

letevén az illető helyre, (mi azonban csak London 's

a bank fiókjai közül valamellyik lehet) szóló váltót

kap érette. -

Meg kell jegyeznünk, hogy az idézett XI pontban

megkivánt pecsétek Scótia bankja minden leveleiről

kimaradtak, kivevén a bankjegyeket.

„XII. Londonra, Edinburghra, 's átalában mind

azon helyekre, mellyekkel a banknak hivatalos köz

lekedései vannak, szóló váltók discontóztatnak és meg

vásároltatnak a bank nyilvános hivatalaiban. A bank'
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ügyészei rendes esetekben megitélik a váltó elfogad

hatóságát, úgyhogy a folyamodók halogatást nem szen

vednek. A bank a discontózott és megvett váltókat

nem árulja egyik hivatalában is. Ügyészei a bank vál

tóit nem hátirásozhatják, hanem csak hivataloson a'

kincstárnokra."

Ezen pont az igazgatói szék határozatából költ

1789-ben, 's általa a bank soliditása van megalapit

va; miszerint mindenki biztos lehet, hogy váltókkali

merész speculatiokba nem ereszkedik. Ezen ovakodás

annál szükségesb, minthogy a bank hitele a váltó

ügygyel felette szoros kapcsolatban van, mint alább

meglátandjuk.

Egyébaránt mind a discontózás, mind a kölcsö

nök más alább emlitendő nemei a parliamenti tör

vényczikk következő pontján alapulnak:

„A' mondott kormányzónak és társaságnak törvé

nyesen szabad legyen, dologi vagy személyi biztosi

tékra akármelly öszveget vagy öszvegeket kölcsönad

ni, 's azért évenkint 100tól 6, vagy más azon időben

szokott jövedelmet venni; valamint az is, hogy ha a'

kölcsönvevő személy nem fizet a társasággal alkudt

határnapon, törvényesen szabad a kormányzónak és

társaságnak, a biztositékot vagy zálogot nyilvános

kótyavetyém eladni annyin, a mennyire csak felverheti

a tőpénznek, évi jövedelemnek, 's illő költségeknek

visszafizetésére, a felüléket a biztositék- vagy zálog

adó személynek visszatéritvén."

A scotiai királyi bank szabadalma hasonló rend

szabást foglal magában.

„XIII. Londonban átiratható országadóssági kö

telezvényeket vásárolhatni 's eladhatni, 's az utánuk

járó osztalékokat kivehetni a bank közbenjárásával."
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15 §.

Scot rendszer, második alapvonása.

Pénztári számitás.

„XIV. A bank minden hivatalaiban hitelez pénz

tári számitásra, biztositott kötelezvényekre. A biz

tositék állhat személyes kezesekből, kik összesen 's

különkülön jótállanak; vagy Scotia bankjabeli rész

vényből; vagy mind kettőből; vagy lehet más akár

melly minden külön esetben meghatárzandó 's elfo

gadható biztositék. Pénztári számitásért azon hivatal

- hoz kell folyamodni, mellynél szükség van reá, a'

hitelezési summát tisztán kifejezni, 's a biztositékot,

vagy ha a biztositék kezesekből áll, a kezeseket e

gyenkint megnevezve, megajánlani. Pénztári számitást

csak az igazgatók adhatnak, s az ő különös rendel

ményök nélkül senki sem veszi vissza. Önként érthe

tő, hogy ezen hitelezések nem mennek át állandó a

dósságba, csupán kamatot hajtandók. A dolgok ren

des folytában a bank érdeke, jegyeinek élénk for

gása 's ezen forgást legkevésbé csökkentő gyakori visz

szafizetések által, eszközöltetik."

Ez igenigen nevezetes pont is, melly a' scot ban

kok második megkülönböztető és jótékony vonása,

hasonlókép az igazgatók már 1729-ben költ, és 1789

ben megújított határzata, melly által az eredeti tör

vényczikkben engedett átalános kölcsönzési jog a leg

idvesebb rendszabássá alakult.

A pénztári számitás lényege abban áll: miszerint

a bank kötelezi magát, hogy egy bizonyos személy

nek meghatárzott öszvegen alól, akármikor és akár

hány izben kivánandja, kisebb nagyobb summát kölcsön

ad. Az illy móddal hitelezett személy ellenben lekö

|
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telezi magát, hogy a kölcsönvett vagy akármikor ve

endő öszveget a bank megszolitására akármikor a'

kivétel napjától számitandó kamatával együtt ponto

san és haladék nélkűl befizeti. A pontos fizetés biz

tositásául, kötelezvényére a hitelezett, rendszerint két

jó birtoku kezest állit, ama kijelölt legfelső öszvegig.

Ha p. o. a kialkudt öszveg 1000 font, ennyiig állanak

jót a kezesek; de a hitelezett az 1000 fontot benn

hagyja a banknál, s csak szüksége esetében veszen

ki 10, 20, 100, 500, vagy akárhány fontot minden czé

rémonia nélkűl, éppen mintha a maga ládájából ven

né ki, azzal a külőnbséggel, hogy a valóban kivett,

pénz után annyi időre, a meddig magánál tartja, ka

matot fizet.

Hasonlit ugyan ez a viszony az eszm. rész. 3-ik

Sében emlegetett banco-hitelhez; de szembetűnő a

különbség is köztök. A banco-hitel úgy esik meg,

hogy némi bankár A. kereskedőnek, kivel hosszas kap

csolatban volt, dolgai állását már ismervén, annak sze

mélyes becsületére utasitmányait fölebbi öszvegig is

teliesiti, mint a mennyire a nála tartott pénze megy.

A.nak tehát rendszerint heverő pénzének kell lenni

a bankárnál. A pénztári hitelnél ellenben a hitele

zettnek egy krajczárja sem hever, még is annyi, mint

ha a hitelezési summa, meddig ő t. i. kezesei becsü

letére fel van hatalmazva, le volna általa téve a bank'

ládájába, hová szüksége esetében csak be kell mar

kolnia. Más különbség az, hogy a bancohitelnél a'

követelést fölülhaladó minden rendelmény teliesi

tésére újra külön meg kell kérni a bankárt; a pénz

tári hitelnél pedig erre nincs szükség, mivel az enge

delem már a számitás kinyitásakor előlegesen minden

következhető esetre meg van adva, 's az alku meg
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szüntetéseig, mi csak a kezesek megbukása vagy a'

hitelezett pontatlansága miatt történhetik, megváltoz

tatni nem lehet.

Egybenhasonlithatók továbbá ezen ideigleni köl

csönözések a váltók discontózásával, mellyekkel leg

alább a kereskedő csakugyan segíthet magán, ha hir

telen készpénzre van szüksége. De itt is nevezetes kü

lönbségeket találunk:

1. A pénztári számitásban a kölcsönző csak an

nyi öszvegről fizet kamatot, a mennyit szükségére

vagy hasznára fordit.

Ha pl. valakinek vagyon 150 ftos váltója, 's 100

ft. készpénzre szüksége, az egész váltót discontóztat

nia kell, 's 50 ftért ingyen fizeti a kamatot. De ha

pénztári hitele van, csak 100 ftot veszen ki, 's több

után nem fizet.

2. A pénztári számitásban a valóban kivett sum

mát akármilly öszvegekben fizetheti részenkint vissza.

Ha egy kereskedő ma egy 150 ftos váltóját dis

contóztatja, 's holnap váratlanul 150 ftot kap, nem

válthatja megint vissza, 's a' kamatot is megfizette,

minthogy a discontózáskor lehuzták egy olly summá

ért, mire szüksége nincs. Ha pedig pénztári hitele

van, ma kiveszen 150 ftot, 's ha holnap kezébe jő en

nyi öszveg, rögtön befizeti, és a 150 ftnak csak egy

napi kamatjába kerűl az egész mivelet.

3. A pénztári hitelben a hitelezett akárhányszor

vehet ki pénzt a bankból vagy bocsáthat váltót reája

az alkudt öszveg értekéig, 's a bank soha sem uta

sithatja el; de ha valaki váltót discontóztat , mindan

nyiszor kérnie kell a kedvezményt, 's a' bank, ha pén

ze használata másutt sűrgetőbb vagy nyereségesebb,

őt elutasíthatja. Azonkivűl a váltónak, hitelessége 's
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telezett az első alkujánál fogva már tul van.

4. Pénztári hitelnél a kivevő csak év végével fi

zeti a kamatot; váltó-discontózáskor előre lehuzzák.

Utoljára meg kell jegyezni, hogy országos köte

lezvényt téve zálogba , minden kezesség nélkül nyit

tathat magának akárki pénztári számitást, mivel az,

olly zálog, mi legott pénzé tehető, 's a nemfizetés'

esetében a bank haladék nélkűl eleget vehet.

Halljuk már a vén Smith Ádámot, a politica oeco

nomia ma is utoléretlen iróját, mikép festi a jellem

zett rendszer eredményeit Scothonra nézve. Ha idé

zetünk ismétlésekkel járand is, az olvasó e tárgy rend

kivüli fontos és viszonyainkra alkalmazható voltáért

megbocsátand.

„Scotia kereskedése, mi ma sem felette nagy,

még sokkal csekélyebb volt, midőn a két első bank

társaságot alapiták; 's ezen társaságoknak kis űzérsé"

gök lett volna, ha foglalkodásaikkal váltók discontó

zására szoritkozának. Ennélfogva jegyeik kibocsátásá

ra egy más módszert gondolának ki: miszerint, a mint

nevezék, pénztári számitást ajánlának, azaz: egy bizo

nyos öszvegig (p. o. két vagy három ezer fontig) meg

hitelezének akárkit, a ki kétségtelen hitelű és jó fek

vő jószágu két személyt tuda kezesnek állitani, hogy

ha a hitelezett öszveg határain belől akármennyi pénzt

előlegeznek neki, akármikori felszólitásra törvényes

kamatával együtt visszafizeti. Illynemü hitelezéseket,

azt hiszem, a világ különböző részeiben levő akár

mellyik bank vagy bankár nyujt (??) De azon könnyü

feltételek, mellyek alatt a scot banktársaságok a visz

szafizetést elfogadják, a mennyiben tudom, ezeknek

sajátai, s talán fő oka volt mind ezen társaságok nagy
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üzérségének, mind azon haszonnak, mit a tartomány

meritett belőle.

A kinek illy nemü hitele van azon társaságok va

lamellyikénél, és például, ezer fontot veszen reá köl

csön, ezen öszveget részenkint fizetheti vissza, a tár

saság a nagy öszveg kamatjának arányos részét azon

nap olta, mellyen mindenik kis öszveg befizettetik, le

számitván, mig az egész le van ily módon fizetve.

Ennélfogva minden kereskedő, sőt majd minden üzér

jónak látja, velök illy pénztári számitást vinni, 's ezért

érdekökben áll, ama társaságok, kereskedését előse

gitni az által, hogy jegyeiket minden fizetésekben kész

séggel elfogadják, 's másokat is, kikre valami befo

lyásuk van, erre biztatnak. A bankok, midőn czimbo

ráik pénzért folyamodnak hozájok, azt rendszerint saját

jegyeikben előlegzik nekik. Ezeket a kereskedők a'

gyárnokoknak fizetik, a gyárnokok kelméért 's éle

lemszerekért a földészeknek, a földészek haszonbér

ben a földesuraiknak, a főldesurak a kereskedőknek

fizetik vissza a tőlök kapott életkényelmi 's fényűzési

szerekért 's a' kereskedők visszatéritik a bankoknak,

hogy a pénztári számitásukat kiegyenlítsék, vagy a'

mit netalán kölcsönöztek, helyretegyék, és így a tar

tománynak csaknem egész pénzűgye azoknál fogva ke

ring. Innen van ama társaságok nagy keresete.

Ezen pénztári számitásoknál fogva minden keres

kedő koczkáztatás nélkül nagyobb üzérséget folytat

hat, mint máskép tehetné. Ha van két kereskedő, egyik

Londonban, a másik Edinburghban, kik ugyanazon

nemü kereskedésben, egyenlő alaptőkét forgatnak, az

edinburghi kereskedő koczkáztatás nélkül szélesbre

terjesztheti a kereskedését, 's több embert foglalkod

tathat, mint a londoni kereskedő. A'-londoni keres
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kedőnek örökké jókora pénzöszeveget kell vagy a ma

ga ládájában vagy a bankárjáéban, ki azért neki ka

matot nem fizet, tartani, hogy az általa hitelbe vásár

lott javakért szüntelen érkező követeléseknek eleget

tehessen. Tegyük, hogy ezen öszveg rendesen 500

font. A raktárában mindig 500 font érővel kevesebb

árunak kell lenni, mint a' mennyi lenne, ha nem vol

na kéntelen az érintett öszveget használatlanul tarta

ni. Tegyük fel, hogy ő rendszerint a kezén forgó

egész alaptőkét, vagyis a kezén forgó alaptőke érte

kü árukat éven át egyszer pénzzé teszi. Minthogy neki

olly nagy öszveget használatlanul kell tartania, egy

éven át 500 font ára portékával kevesebbet kell árul

nia, mint különben. Évi nyereségének is kevesebb

nek kell lenni annyival a mennyit az 500 font áru

portéka eladásából szerezhetett volna; 's a' nála ela

dandó portékákat készitő emberek számának is ki

sebbnek kell lenni mind azokéval, kiket az alaptőke

500 fonttali szaporitása foglalkodtathatott volna. –

Másfelől az edinburghi kereskedő nem tart illy törté

netes követelések kielégitésére pénzt heverve. Ha

csakugyan jőnek hozája, a banknáli pénztári számitá

sából elégíti ki, 's a' kölcsönzött öszveget apródonkint

a mint az árulásból pénze kerűl, visszafizetgeti. Ugyan

annyi alaptőkével tehát, koczkáztatás nélkül a raktá

rában minden időben nagyobb mennyiségü árut tart

hat, mint a londoni kereskedő, és nagyobb számu

iparos embernek adhat folyvást dolgot. Innen van a'

nagy jovalom, melly ezen kereskedés neméből a tar

tományra háromlik. - -

Azt vélhetné valaki, hogy a váltólevelek dis

contóztatásabeli könnyüség ángol kereskedőnek a scot

kereskedő pénztári számitásával egyet érő kényelmet
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szerez. *) De jusson eszünkbe, hogy a scot kereske

dő a váltóleveleit épen olly könnyüséggel discontóz

tathatja, mint az ángol kereskedő, 's ezen felűl pot

lékul még a pénztári számitás kényelmeivel is bir."

A scot bankárt két hatós ok ösztönzi a pénz

tári számitásbeli segéd' minél gyakoribb nyujtására

u. m. a saját haszon és a biztosság. Az elsőt már em

lítök, miszerint jegyei kibocsátásának ez az egyik

jelesb csatornája, 's annyira is gondoskodnak be nem

dugulásáról, hogy olly hitelezettől, ki éven át nem

használja a neki nyujtott kényelmet, e kedvezményt

legott visszaveszik; 's annál örömestebb czimborálnak

vele, minél gyakrabban nyul fortunátusi erszényébe. Nem

tesszük hozá: hogy minél pontosobban fizet, mert ebben

nincs fokozat. Ha esze van, a hitelezett maga igyekszik,

minden nélkülözhető öszvegecskét legott adossága le

rovására a bankba vinni, hogy kamatot oknélkül egy fil

lérért se fizessen; másfelől a bankár is szemmel tartja,

's ha látja, hogy rosz úton indul, tőstént megszólítja,

's ha emez a fizetéssel késnék a kénszeritő módok

azonnal ott vannak. E vezet a második indokra, a'

biztosságra. *

A scot törvények az adósság megfizettetésében

nagyon szigoruak. A hitelező reá teheti kezét adóssá

nak éltében 's holta után minden ös, örökös, akár szer

zeményes, szóval bárminő tulajdonára, mig magát kie

légitteti. Nagyon segitik őt ebben a nagy pontosság

gal vitt fekvőjó-laistromok. Egy jószág (városi vagy

falusi ház vagy földbirtok) megvásárlása sem ad állan

dó 's biztos jogot addig, mig az átadásról (introduc

45) Hogy ez nem úgy van, a pénztári hitelnek a diseontózássali

egybevetésében, mit fölebb adánk látta az olvasó.
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tio) szóló oklevél (mint ott seisinenek hivnak) azon la

istromba be nem iratik; a fekvőjóbeli zálogositáso

kat hasonlókép mind be kell irni, hogy érvényesek

legyenek. -

Midőn már egy joszágbirtokos eladósodván, hi

telezői maguknak törvényesen kivánnak eleget tétetni:

az öszveütköző követelések nem a kötelezvények, ha

nem a' la is trombai beirások kelései szerint

soroztatnak, miszerint a ki elsőben iratta be, elsőben

is elégittetik ki a tömegből. Ezen laistromokat köz

helyen tartják olly móddal, hogy akárki is a legna

gyobb könnyüséggel hozájok járulhasson, 's a' jószá

gok terheltetéseiről tudományt vehessen.

Ezen intézkedés a banknak nemcsak annyiban

szolgál, hogy a pénztári hitelezések csetében az ál

litott kezesek miképállásáról meggyöződést szerezhet,

hanem közvetőleg magának a banknak hitelét és solí

daritását fenn tartja. A scot bankok ugyanis, kivévén

a fölebb adott névsorban legelől nevezett három sza

badalmas társaságot, mint a mellyek tudva levő nagy

alaptőkékkel birnak, mind úgy szabályozvák , hogy

részvényeseik nem csak az aláirt ö sz vegig,

hanem h a t á rta la nul a bank minden kötelez

tetéseinek tekintetéből minden jovukig egy

ütt és külön külön jó t á llanak. Minthogy a ban

kok űgye, a mi a részvényesek számát és személyeit

illeti, a legnagyobb nyilvánossággal folytattatik, min

den ember könyen megtudhatja a laistromokból, mely

lyik részvényes hogy áll, 's a' bank hitelezői **) szük

ség esetében az executiot mindjárt a legvagyonosabb

46) A bank hitelezői a jegybirtokosok, a betevők és a bank

(váltóbeli) intézvényesei.
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részvényesre viszik ki, a ki aztán majd a többi társa

in veszen magának elégtételt. Hogy ezen veszély ne

érje, minden részvényesnek érdekében áll, igazgatói'

választásában 's a' bank kormányzásában óvakodni, ne

hogy a nyerészkedés szenvedélye a józan megfonto

lásnak (mi, mellékesen mondva, a scotnak már véré

ben van) korlátain túlragadja. **)

47) Legyen itt helye a disccntózás és pénztári hitel bankhozi vi

szonyaik egybenhasonlitásának :

1. váltólevelek elsőségei: a) A pénztári hitelt, ha egy

szer meg van adva, nem lehet vissza venni; de a discontó

zott váltó ideje hamar kitelik, 's aztán a bank nem tarto

zik megint discontózni. b) Ha a banknak hirtelen pénzre van

szüksége, a discontózott váltókat discontóztathatja, 's így

a kellő öszvegekkel magát elláthatja; de a' pénztári hitelre

adott kölcsönökért a becsületes adóst megszólitani nem lehet.

c) Ijedség-vagy rohanáskor a pénztári hitelezettek eljöhet

nek, hogy vegyenek ki öszvegeket; ezeket ugyan a bank je

gyekben adja ki, de ezeket, meg lehet, hogy más órában már

váltani hozzák; ellenben a váltók discontózásával szorultság”

idején mindig meglehet szűnni. -

2. A pénztári hitel elsőségei: a) A pénztári hitelért na

gyobb kamatot szoktak venni, mint a váltólevelek discontó

zásáért. b) A pénztári hitel tartós és mintegy állandó elő

legzések” tcrmészetével birván, a közönségre nézve jótéko

nyabb hatásu, az ipart és üzérséget inkább előmozditja, mi

nek következtében a bankra is jótékonyabban hat vissza. c)

A pénztári hitelezettek szorosabb kapcsolatban vannak a'

bankkal, ennélfogva tőlök telhetőleg igyekeznek rohanásokat

gátolni, 's az intézet virágzását előmozditni. d) A pénztári

előlegzések felvétele szükség esetében summásabb és bizo

nyosabb szokott lenni; ellenben egy nem honorált váltóérti

perfolyam hosszadalmasb, 's egy formalitás elvétése vagy el

mulasztása el is buktathatja.

13
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Hogy illy oszlopok mellett a scot bankok hite

lének renditetlenebbűl kell állania, mint akárhól má

sutt, nem csak következtetni lehet, hanem a tapaszta

lás is bizonyitja, miszerint 1793-ban és 1825-ben, mint

Mac Culloch mondja, midőn Ángolhonban a temér

dek bukás volt, egy scot bank sem esett el. Most

hozátehetjük az 1835-ki példát is, midőn a' crisis'

ereje ismét nem hatott Scotiára.

A pénz élénk forgása vetvén meg a scot ban

kok virágzásának meleg-ágyát, önkint érthető, hogy

állandó hitelezéseket fekvő jókra, mit ott holt kölcsön

nek (dead loan) neveznek, tőlük nem várhatni.

Ne gondoljuk azonban, hogy a scot rendszer

mindjárt eleinte ezen biztosságát egyszerre megkapta.

Kárán vagy legalább fenyegető veszélyén kellett ne

ki is tanulni, 's a XVIII. száz elején a scot bankok

nem voltak minden ingás nélkül. A hitelezést akkor

bőkezübben 's hoszabb határidőre gyakorolták, a'

földbirtokosok a kapott pénzt terméketlen kényelmi

's fényüzési tárgyak megszerzésére forditották vala,

a Scotiának addig sem kedvező kereskedési mérleg

még jobban ellene billent 's a bankok állapota szo

rulni kezdvén a készpénzzeli váltás csökkenni kez

dett. A scot okosság hamar elismeré a – sapienter

contrahes turgida vela – szükségét 's kárán okulva,

vitte bankügyét a mai tökélyre. Smith tanuságoson

megbeszéli, miként akará az egyenesen e végre alapi

tott ayri bank gyakorlatilag kigunyolni a több ban

kok kölcsön adásbeli tartozkodását, de azt is: mikép

változék nevetése sirássá.

A betétel 's pénztári hitel egyesült rendszerei

minden irók 's tanuk vallomásai szerint, a takarékos

ság és ipar előmozditása által Scotia lakosainak ki
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vált közép és szegény osztályaira nézve áldás forrása

ivá váltak. Szóljon helyettem egy Blanqui, kinek

neve a politica oeconomiával foglalkodók előtt nem

ismeretlen, 's a' ki Frankhonra nézve is , minden

nagy bankjai mellett, hasonló intézetek hiányát fáj

dalmason látszik érezni.

„Bármelly hasznosok voltak a scot bankok, mint

az alosztályuak takarékainak rakhelyei, más tekinte

tekben a vállalati szellem serkentésénél fogva a kö

zönségnek még fontosabb szolgálatokat tettek. Igaz

gatóikat a leghatósb indokok kénszeriték a kezeik

közti tőpénzek biztos elhelyzésére. Már pedig ezek

csak olly embereknek adathatnak biztoson ki, a kik

becsűlet és ipar szeplőtlen hirével birva, vállalata

taik végrehajtására csupán alaptőkékben szűkösök.

A bankárok nem kevésbé sürgődnek illy személyek fel

fedezésében kölcsönadás, mint az emberek tőpénzek”

kapása végett. Egyfelől a takarékok, másfelől az ipar'

ösztönzése valának azon haladás elhatárzó okai, mellyet

Scotia a gazdagulás pályáján az utóbbi 60 év alatt

tett. A jelen bankrendszer felállása előtt a lakosok

nak nem volt semmi biztos rakhelyök, hová megtaka

rított kis öszvegeiket elhelyezzék. Ebből a követke

zett, hogy mind birtokosaikra, mind átalában az or

szágra nézve haszontalanul gyűltek rakásra. Ellenben

a jelen rendszer munkálata alatt minden shilling, mit

a közönség egy takaros tagja félretehet, egy helybeli

bank pénztárába megy át, 's itt biztos és nyereséges

használására legott módot találnak. Ha Scotia alap- -

tőkéjét az Ángolhonéhoz hasonlitjuk, kétségkívül

erősen csekélynek fog tetszeni; de forgása gyorsasá

ga, számjegyei kissebbségeiért kárpotlást ad. Ugyan

is a betételek és hitelek jelen rendszerénél fogva,

13 *



akármelly terjedtségü főldet, éppen olly jól, kétharmad

sőt félannyi alaptőkével meglehet mivelni, mint a men

nyi más nemzeteknél hasonló intézkedések nélkűl meg

kivántatik. Az is világos, hogy e rendszernél fogva az

alaptőkének is egyenlőbben kell feloszlania: Scotiában

a gazdag farmer feleslege haladék nélkűl a bank'

tárládáiba megy át, hogy onnan mindjárt kevésbé va

gyonos és pillanati segéd nélkül szükőlködő szomszéd

ja kezébe kőltözzék. E szerint a munkás osztályok

- meggyőződhetnek, hogy a tekintethez és gazdagság

hoz jutásban csak hanyagságuk vagy roszaságuk gá

tolhatja. Az ember legott kivánja állapotátjavitani, mi

helyt eszközlésében könnyebbséget lát. Minő leczke

Frankhonnak!" Mondom, – si quid loquar audien

dum – minő leczke Magyarhonnak !

16. §.

Scotia bankja. Berekesztés.

Igen is Magyarhonnak; mert ha van mód, melly

kelet népe szavaikint, „a Magyarországban lappangó,

és csupán csak pénz hija miatt ki nem fejlett kincset"

feltárni képes, e kinézést csupán a scot rendszer sze- -

rint alapitandó intézet fogja létesithetni. Tudom én

azt a különbséget , mi a sűrgődő scot 's a' kényel

mes magyar kőzt, a sovány Scotia 's az alföld dúzs

kövérsége közt van; tudom, hogy amannak nincsenek

nemes érczbányái; de mind ezek nem rontják meg a'

hasonlatot. Magyarhonban is elég szúnnyadó, vagy a'

környületektől elnyomott ipar-elem van, amazt csak

ébreszteni, ezt terheitől szabaditni kell, s jóllétünk'

csirái legott sarjadozni kezdenek. Magyarország azt a'

kezességet, mit Ánglia, bankjának nem adhatja; mert

a pénzűgy vezérlése, minek az egész birodalomra
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nézve egynek kell lenni, kezében nincsen; de adhatja

azt, mit Scotia, hogy a bank kiadott jegyei csak az

ipari 's kereskedési vállalatok szükségei által forgás

ba inditott alaptőkéket, ne pedig a fényűzés fene

ketlen örvényébe döntött, vagy forgószél szárnyára

kelt földbirtokok értekét képezzék; Magyarország ed

digelé inkább a termesztő, mint műiparos tartomá

nyok sorába tartozik; de a termesztő magyar szintúgy

tőpénzi segéd nélkűl szűkölködik, mint a scot, mű

iparos vállalataira; 's ha apróbb kézmüveseink illy ke

véssé kedvező környületek közt annyira tudtak sza

porodni, hogy a közönséget az élet első szükségei

re tartozó készitményeikkel ellátni képesek , igen hi

hető, hogy az irt módon nyujtott segéd a nagyobb

arányu ipart is lassan lassan kiemeli csecsemő korából,

's gyolcsunkat egyedűl Rumburgból, posztónkat Brünn

ből hordatni nem fogjuk, vagy ha fogjuk is, nem mind

csak körmöczit kűldünk érette.

Azonban ezek inkább ködkint szállangó képzetek,

mint világosan fogalmazott eszmék; vegyük hát pon

tokra:

1. Fizető tár. E tulajdonkép a scot bankoknál

nincsen; mert sem a tartomány nem termeszt nemes

érczeket, sem a kereskedési mérleg nem olly kedve

ző, hogy a külföldnek a kivitt áruk feleslegét arany

nyal vagy ezüsttel kellene pótolnia. Nálunk ugyan te

rem mind kettő; de a kereskedési mérleg annyira el

lenünk van, hogy nekünk kell a kivitelt velök tolda

nunk. Ebből az az egyenes következés, hogy a ma

gyar banknak szintolly kevéssé volna módja, minden

jegyét kész pengő pénzzel váltani, mint a Scothoniaknak.

Úgy de hát a magyarbank ezen űterétől meg le

gyen-e fosztva? azt kérdi ijedt olvasóm, élénken eszé
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ben tartva a pénztári fizetések lényeges voltát mun

kám eszméleti részéből. Ne a világért, szintolly ke

véssé, mint a scothoniak, hanem legyen más annyit

érővel felcserélve. Látók a 14. §ben a XII. pont alatt,

hogy a bankoknál mindig kaphatni váltókat London

ra, 's mivel az élet aprólékos szükségeire kivántató

ezüst pénzen kivűl egyébre pengő pénz nem kell, ha

nem csupán a külföldi követelések kielégitésére, tehát

mind addig, mig ezt a bankok teliesitik, salva res est, ,

és az arany, ezüst tár csaknem felesleges fényűzés volna,

A bankra nézve pedig jegyei kibocsátásában a kül

főldre szóló váltók kapóssága szint olly érzékeny suly

mérő, mint a kész pénzzel váltó tár. Láttuk fölebb,

hogy még Ángolhon bankjának is a váltófolyam az

alapszabályzója.

Ezt mivelni a magyarbank is kéntelen lenne, mert

ugyan honnan is töltené meg ottan ottan ürülő ládáit?

Az ország nagyobb részében most sem pengő pénz

jár, mert a külföldtől megmaradt arany és ezüst men

nyiség, mint a bécsi bankjegyek kapósságából és alpari

árbecséből kitetszik, az országbeli aránylag csekély

adásvevésben is a forgásra nem elégséges, következő

leg a betevők is öszvegeiket nagyobbára csak papi

rosban adnák be. Ezzel hát a fizető tár kicsinyt tel

nék, 's a' kölcsön adott pénzek kamatairul is hason

lót kell mondanunk. Nincs más mód tehát, hanem vagy

vásárolná a bank az aranyat és ezüstöt, vagy jegyeit

az austriai bank jegyeivel váltaná és fizetné. Úgy de

az első nem eshetik meg, mert azon érczek nálunk

nem szabad kereskedői áruk, mint Ángolhonban, 's

minden ezüst vagy arany rúdon a lucrum cameraet **)

48.) A lucrum camerac, vagy határozottabb kifejezéssel : Schlag

schatz" azon értek mennyiséget teszi, a' mellyel a vert pénz



– 199 –

's emezen azon kivűl az ingatag agiot meg kellene fi

zetnie, melly annyi, mintha a fizető tár kiegészité

sére megkivántató öszveget szűntelen kamatolná, mi

a banktartás költségeit nem kevéssé nevelné, 's a'je"

gyei árbecsét bizonytalanná tenné. Ne kérdje senki,

hogy a bécsi bank honnan veszi a fizető tárát, mert

az az intézet a kormány pénzűgyi érdekeivel szoros

san öszve van fűzve, 's élhet olly kedvezményekkel,

mikre a magyar bank nem számithat. -

Hátra volna még a bécsi bank jegyeiveli fizetés,

mint ezt az ángol vidéki bankok teszik. Igen is tehe

tik, mivel Ángolhon bankja felett az ángol parliament

untalani szemességgel őrködik; de nekünk e hatalom

és felvigyázat a bécsi bank felett nincsen adva, 's egy

banknak, más idegen társa jegyeiben helyezni hitelét,

minden józan és bevett bankpoliticával ellenkezik. Min

deniknek természetes törekvése az, hogy a maga je

gyei forgását a másikénak rövidségével is eszközölje,

mire nézve az ángol és scot bankoknak az a szoká

suk, hogy ha egyik a másikét kezébe kaphatja, többé

ki nem adja, hanem meggyüjti, 's majd a magáéival,

mellyekkel a másik hasonlókép bánik, emennél fel

cseréli.

darab többet ér mint ugyanannyi sulyu és finomságu, illetőleg

arany vagy ezüst rúd, a szabad kereskedés útján érne. Ez

hoszasb és szövevényesb tárgy, mintsem egy jegyzés, sőt egy

mellékes czikk is kimerithetnék; itt csak azt kivánjuk megje

gyezni, hogy Angolhonban az aranyra nézve nem létez, és a'

ki a pénzverő házba egy font megállított finomságu (22 kara

tos) aranyat viszen, rögtön ugyanannyi sulyu és egyenlő fi

nomságu vert aranypénzt kap érette minden dij vagy toldás

nélkűl. Az ezüst pénzről ellenben ott is lucrumot vesz a kor

mány. III. Györgynek egy rendelete szerint 6"/ai °/oel mulá

fölül a vert pénzt a durva ezüstöt. De e változó.



Nincs tehát más mód, mint a jegyek kiadása'

szabályozását, (mert a fizető tár' czélja a bank hite

lére nézve csupán ez), a Magyarországgal kereskedési

kapcsolatban levő külfőldi (Magyarországra nézve ér

tem) városokra bocsátandó váltó levelek által eszközleni.

Nem azt mondom ezzel, hogy a magyar bank lá

dáiban arany ezüst pénz, kivált az utolsó, mellynek

árbecse a névértekéhez képest, egyedűl változatlan, ne

legyen; de éppen vegyen be 's tartson a mennyit csak

tarthat 's a' mennyihez áldozat nélkűl juthat, sőt ha

az idő és környület úgy mutatkozik, állitson kész pénz

zel váltó tárt is; de ne támaszkodjék olly nádszálra,

melly minden pillanatban alája törhetik. Már pedig

nem levén a banknak semmi módja, ládáit mindig,

mikor akar, pengő ezüsttel tőlteni, készpénzváltásai biz

tos alapon nem feküdnének.

Megjegyzem azonban most és mindenkorra, hogy

én semmi „magyarbank" tervet ezekben adni nem aka

rok; mert valamint egész munkámban, úgy itt is, sem

mi egyéb czélom, mint olvasómat a bank viszonyok

ba olly sok oldalról beláttatni, a mint csak tőlem ki

telik; és a jelen pontok is nem egyebek , mint kör

nyületeinknek a scotokéival hasonlitásai.

2. T á rban k. A betételekrőli kamatfizetés nálunk

is éppen olly szükséges lenne, mint Scotiában, 's ha

tós mód, bankunk biztositékainak aprónkint ugyan,

de idővel mindig bővebb mértékben szaporitására.

. Ennélfogva az erők egyeztetésére tanácsos volna a'

persely-bankokat a nagy czédula-bankal mind egybe

olvasztani, melly fiókjai által szintolly széles körre á

raszthatná idves hatásait, mint a megyénkint elszort,

erőfecsékelő kimélő tárak. Másfelől a betett pénze

ket a bank, ipari és kereskedési élénk forgásba in
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dithatná, holott a perselybankok legfölebb fekvő jók

ra adhatják ki, és így csak a régi nehézkes és moz

gékonytalan lábon kezelhetik.

Hogy a betett pénzekről a bank a mindenkori

rendes és törvényes kamatnál kevesebbet fizet, olly

természetes, és Salamon ideje olta tudva lévő minden

magános bankárok és nyilvános bankok szokásaival

annyira egyező, hogy olly intézetről beszélni, melly a'

letett pénzeket fölebb kamatozza, 's a' kiadottakból

kevesebbet kapjon, őrültséggel szomszédos eszmeza

varó képzet. - - -

Végre ugyancsak a Scotiában divatozó „előre lá

tási bankokat" (provident banks), mellyekbe a sze

gény ember garasai a nagy bankba betehető legki

sebb öszvegig gyűlhessenek, 's a' mellyeket mi „ga

rasos bankoknak" nevezhetnénk, nálunk szintúgy nél

külözhetleneknek tarthatjuk.

3. Kölcsön adás. Mennyire lenne nálunk szük

séges, és a banknak tanácsos, hosszu kölcsönre ki

terjeszkedni, ennek elhatározása a bank alapitók köz

gyülési tanácskozásának lehet tárgya, ámbár e tekin

tetben a Büsch emlékeztetései (Eszm. R. 10. §.) és a'

scot bankok kása-égette óvakodásai untalan szemünk

előtt tartandók volnának. Hanem annyit átalánosan erő

sithetni, hogy a banknak, mint lényegesen pénzfor

gató intézetnek, pénzt temetni, czéljával ellenkezőnek

látszik. Nálunk külőnösen legfőbb szükség, az embe

reket a pénz és idő közti viszony számitására szoktat

ni, 's véleményem szerint, erre alkalmasb gyakorlati

út nem lehet, mint a leirt kölcsönzési rendszer. Mi

helyt valaki tudja, hogy a ma kivett pénzért már hol

nap megszólíthatják (hatják, mondom, mert a bank

ismervén a' czimboráit, óvakodni fog, egy kereskedé
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si vagy iparági biztos lábra állitott vállalatot idő előtti

megszólitásával netalán zavarba hozni), 's nem fizeté

se esetében tartozását irgalom nélkűl felránthatják,

nem fog csupán torka viszketegségiért vagy felesége”

cziczomájáért a bankba futni, hová illy természetülé

tére bajosan is kapna kezest, 's átalában azon rend

szer mellett nagy biztossága van az intézetnek 's az

országnak, hogy a bank hitelezettjei olly emberek,

kik pénzen pénzt forditnak, 's a forditottnak egy ré

szével legott köteleztetéseiknek eleget tenni sietnek,

nehogy adósságuk kamatját csak egy órával is hoszas

ban fizessék, mint a meddig hasznát vették.

De ha a czélt akarjuk, az eszközöket is akarnunk

kell;– trivialis mondás, az igaz, de itt ugyan szükség

megemlékeznünk róla, mert ha fejünkre állunk is, ban

kot, a jelen adósság-törvények mellett, mennyiben a'

fekvő jókat illetik, nem állitunk. Nálunk a bank a ke

reskedők vállain nem nyughatik, nem is egyedűl az

ők szolgálatukra alapitandó, hanem szintúgy, mint Sco

tiában, a fekvő jóknak is kell hitelt kölcsönözni neki,

(valamint Ángolhon bankjának kölcsönöz az országos

kincstár és kereskedőség), 's ha a mi intézetünk min

den pillanatban a törvények pártfogása alatt magá

nak eleget nem tehet, életere azonnal ketté van metsz

ve. Újra mondom: a banknak a pénzkeringés, vérke

ringés; tudjuk pedig, hogy emennek elakadása gutta

ütés. Egyetlenegy optio van, minek eldöntése a jelen

tárgy feletti kérdést eldönti:

ősIsÉG VAGY BANK ;

válaszszanak önök! Válasszák amazzal mindig élesben

kitűnő hátramaradtunkat, veszteglésünket, vagy emez

zel a gazdasági, mű- és kereskedési ipar kötelékei
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nek várható tágulását, egy jobblét pirosló hajnalát,

mellyet ugyan derü vagy boru követhet, de rendsze

rint egyik sem saját igyekezetünk vagy hibánk nélkűl.

4. Pénzkűldözés. Ha valami a pénz forgását

gátolja, az egy helységből másba fizetendő pénz át

szállitása az, minek nehézségét s bizonytalanságát ta

lán csak Törökországban érzik inkább mint nálunk. A'

külföldi váltók a bank hitelének szolgálnak; de a'

belföldiek, mellyeket a scot bankok mindenfelé osz

togatnak, a' mellyek átalában a bankárság egyik lé

nyeges és divatos foglalkodását teszik, egyedűl a kö

zönség kényelmére, a pénzküldés veszélyeinek, köl

tségeinek 's fáradtságainak mellőzésére szentelvék. E'

lenne a magyar banknak is egyik jótékony mivelete,

mellynek eszközlésére 's átalában minden munkálódá

sai segédére, az anyabanknak magát számos fiókban

kokkal környezni szükség lenne. Ezek még akkor sem

szerfelettiek, midőn több nyilvános és magános bank

intézetek léteznek az országban, mint ezt a 3. §hez

ragasztott 5. számu jegyzésben az eszm. részben látni

lehet.

5. Discontózás. Ez minden banknak annyira kö

zös mivelete, hogy róla egyéb mondani valónk nin

csen, csak az, hogy a magyarbanknak, szintúgy mint

a scothoninak eleinte igen kevés alkalma lesz reá.

6. Kirekesztő sza ba da lom. Erre ugyan szük

ség tulajdonkép nem volna, de mivel már minden illy

nemü nyilvános vállalatok azzal kezdődtek, mi sem tör

hetünk illy kényes tárgyban új útat. Nálunk elsőben

mindjárt csak azért is kell, nehogy apróra szakado

zási természetünknél fogva, majd egy erős űltetvény

helyett 30 hitvány szál csemetécskét szurjunk fel; de
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másfelől abban is vegyünk példát másoktól, hogy ki

váltságát igen messzi határnapig ne nyujtsuk.

7. Tőpénz és kezelés. Szabad aláirás, a rész

vényeknek nemcsak névszerint, hanem valóságos befi

zetése, a részvényesek gyűlésében készitendő terv,

ugyan keblökből választott igazgatóság, természetesen

legnagyobb részben kereskedőkből, minden héten a'

kormánynak beadandó bővebb és minden három hold

napban a közönségnek kihirdetendő summásabb, év”

végével megint részletesb, számolati kimutatás;– ezek

credóm főbb pontai.

*

17. §

Irlandi 's az apróbb ángol bankok.

Irlandnak Ángliáhozi ismeretes viszonyai, mely

lyeknek nyommasztó voltát nem szükség itt fejteget

nem, még a bankűgyre is kiterjednek, 's a' sujtolt or

szág minden ebbeli kedvezményekben későbbre 's tö

kélytelenebbűl részesülhete, mint Ánglia. Csakugyan

1783-ban nem annyira Irland jótéteményére, mint án

gol kereskedők nyerészkedési alapjául, 's mint 1695

ben pénzűgyi miveletből, keletkezék

I r l a n d bankja,

szabadalom mellett 's azon kiváltságokkal, miket Án

golhon bankja az 1708-ki törvényczikkben kapott. Ezen

testület eredeti alaptőkéje 600,000 st. font volt, mit

4°/oes kamatra a kormánynak kölcsönzének. A keze

lés egy kormányzóra, helyettes kormányzóra és 15

igazgatóra van bizva. 1809-ben a részvényesek önkén

tes aláirással még annyit fizettek reá, hogy az alaptő

ke a félretett nyereséggel együtt 1 millió fonttal gya

rapult, mit hasonlókép a kormánynak adtak 5% ka
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matra, miután az előtti éven a bank szabadalmát 1838ig

nyujták. További részleteket Parnell és Mac Culloch'

közléseikből meritünk, ottan ottan commentariussal

kisérve.

„Egy országban is talán" irja Parnell, „a papi

rospénz kibocsátását olly kártékony kicsapongásig nem

űzték, mind Irlandban, *) a veszteség, mit Irlandnak

a bankok többszöri bukása miatt szenvednie kelle,

főkép a hiányos szabályozásnak tulajdonitható; (külö

nösen az 1708-beli megszoritást érti, miszerint 6-nál

több személy együtt bankot ne állithasson.) Ha a bank

űzérséget Irlandban is olly szabadon hagyák, mint a'

hogy Scotiában van, igen hihető, hogy a kereske

dés haladtával szü ks é g e sitett papiros pénz'

hiányát nagy alaptőkékkel ellátott, bőlcs és hatós sza

bályok szerint kormányzott részvényes társaságok

töltötték volna be." -

A részvényes társaságok t. i. a magános bank

házak felett a következő elsőségekkel mondatnak birni:

1. A részvényes bankok nagyobb biztossággal

birnak.

A biztosság a bank egyik lényeges főtulajdona.

A banki foglalkodás egyik ága az, hogy a nála letett

pénzre gondot viseljen. De ki tenne le pénzt ollyan

bankárhoz, kiről nem tudják vagy legalább hiszik, hogy

gazdag ? 'S ha eleinte gazdag is, de ha azután dolgai'

roszul folytatása vagy szerencsétlenség miatt megbu

kik, minő iszonyu nyomor háramlik azokra, kik pén

zöket a kezei közé adták. Hány ember meg nem fosz

49.) Parnell nem emlékszik Svédországra, 's Ámérika pénzviszo

nyai 1826-ig még nem hatottak olly rázólag Európára, hogy

a honával foglalkodó ángol' szemeit magukra vonhatták volna.
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tathatik minden vagyonától. Hány iparos űzér meg nem

bukik utána! S még azokra nézve is, kik a vesztesé

get kiépűlhetik, minő bizalmatlanság, minő alkalmat

lanság, dolgaik minő megszakadása keletkezik. Rész

vényes társaságnál, hól minden részvényre aránylati

lag kis öszveg esik, s nemcsak mindenik egész va

gyonával áll jót a bank fizetéseiről, hanem mindnyá

jan kölcsönösen egymásért kezeskednek, mind azon

fennirt bajnak eleje van véve. –A banki foglalkodás

második ága az, hogy az ország egy részéből a má

sikba vagy külföldre is pénzt küldjön. De ki merné

pénzét kűldés végett reájok bizni, midőn megbukhat

nak, mielőtt bizományaikat teljesithetnék? A bankok

továbbá saját jegyeket bocsátnak ki. Ha valahól, itt

szükséges az épség és biztosság. Az elébb mondott

két esetben a bankár hitelezőinek van némi móduk

és alkalmuk az ő jólállásáról meggyőződni, 's iránta

tudakozódni. De mihelyt jegyei vidéki forgó pénzzé

váltak, akárki elveszi, s nem tudakozódik előlegesen

a kibocsátó bank fizetőségéről. Sőt sok esetben, ha

a jegyek gyanu alatt volnának is, még is el kellene

venni. Ha például egy kereskedő nem akarna vásáro

sainak a jegyekért portékát adni, ezek máshoz men

nének. A cselédek, mesterlegények sat. kéntelenek a'

fizetésöket ollyan pénzben elvenni a mi folyamban

van, 's a' miben gazdáik fizetik. E szerint mivel a'

bankok jegyei egyegy nagy vidéknek közlekedési esz

közét teszik, s egy rakás ember kezei közt forognak,

kik közűl számosan elvenni kéntelenek vagy érvényes

ségöket megitélni nem képesek; mindenek felett és

lényegesen szükséges, hogy a bank hitele és biztos

sága a legrenditetlenebb lábon álljon.
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Hogy egy bank számos részvényesekkel biztosabb

mintha csak kevesen tartanák, a mondottakból vilá

gos, de a tapasztalás is bizonyitja; midőn az ángol

honi 's irlandi teméntelen bukás mellett Scotiában alig

számithatni egyet, kettőt. E tény egyedűl elég erős

sége lehetne a részvényes bankok elsőségének. Eme

zek ugyan is kétfélék, vagy országos szabadalommal

birnak, mit nem kapnak meg, hacsak a törvényhozó

hatalom előtt elégséges és minden gyanut eltávoztató

nagy pénzalapot ki nem tudnak mútatni; millyenek pl.

a scotiai három első bank, vagy ha illyes országos

ajánlattal 's meghatalmazással nem birnak, a részvé

nyeseknek kell külön és együtt minden vagyonukkal

jót állani a bank tartozásaiért, éppen mintha maguk kü

lön személyeire rakták volna. Mindenik esetben akár

melly egy, akár négy , öt bár milly jóhitelü 's becsű

letességü személy által birt 's kezelt bank biztosságát

hasonlitatlanul meghaladják.

2. A részvényes bank kevesebbé van kitéve azon

veszélynek, hogy egyszerre számosan megrohanják, a'

jegyek vagy a betett pénzöszvegek kifizetéseért.

Nem elég, hogy a bank dolga jól áll; szükség,

higyjék is, hogy jól áll. Nyeresége legnagyobb részét

a bankár a mások benne vetett bizalmából huzza; a'

bizalom néki pénz. De akármilly gazdag és becsületes,

ollykor megtörténhetik, hogy nem hiszik annak. A'

mások szerencsétlensége őt is gyanuba hozhatja. Már

pedig nincs olly bankár, kinek a ládáiban mindig an

nyi pénzöszvege volna, hogy minden hozátehető kö

veteléseket ki tudjon elégitni. Ha ez úgy volna, miből

huzná a nyereséget? Nó már, ha egyszerre megrohan

ják, mi a minden időben fizetendő jegyeknél 's betett

öszvegeknél fogva könnyen megtörténhetik, mitevős
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legyen? Akárhogy pénzt kell előteremtenie, mert ha

fizetését csak egy óráig is felfüggeszti, hitelének vége

van, 's keresete elbukva. Ezért kéntelen, vagy magas

kamatra pénzt kölcsönözni, vagy részvényeiből, papi

rosaiból, birtokaiból árukon alól eladni, 's átalában

nagy költségbe keveredni, hogy a követeléseknek

maga idejében eleget tehessen. Azonban egy illy ro

hanás következései nem csak a bankárra szoritkoznak.

Tegyük, hogy egy bajból kimenekült; de majd más

jöhet, s ő jobb készülettel akar, 's óvakodóbb kezd

lenni. Kölcsönadott pénzét beszedi; nem ad ki töb

bet; kevesebb váltót discontóz. A kereskedők 's más

iparosok, kik üzérségökre tőle könnyen kaptak segé

det, most már nem kapnak; némellyikök a nélkül nem

is folytathatja a keresetét 's megbukik; mások szű

kebb korlátok közé vonják, munkásaikat elbocsátják,

's a kereset ágai bedugulnak.

Illyek a rohanás következményei, még akkor is,

ha a bankár fizethető, 's a' követelések kielégitésére

szaporán módot tud szerezni. De a bankár jól állhat,

azaz követelései 's biztositékai a tartozásait nagy ösz

veggel meghaladhatják, 's még is a rohanás elakaszt

hatja a fizetéseit, 's egy ideig bukás-félbe jőn. Sőt

a hitele fenntartására tett erőlködései, áldozatai, 's

költségei ama követelési felesleget elnyelhetik, 's mi

dön a rohanásnak vége, az ő vagyona is oda van.

Igen de mi okozza a rohanást? Semmi sem

egyéb, mint attoli félelem, hogy a bankár nem tud

minden tartozásainak megfelelni, ennélfogva minden

ember siet, követelését mások előtt kielégittetni. Már

pedig részvényes bankra nézve illy félelem sokkal

kevésbé támadhat, mert minden ember tudja, hogy

a részvényesek mindnyájan minden vagyonukkal keze
*



– 209 –

sek a bank tartozásaiért, 's minden hitelező tudván,

hogy az ő vagyona még a bank bukta esetére is biz

tositva van, nem elegyedik abba, hogy a bank űgyeit

a rohanásbai haszontalan részvéttel zavarba hozza, 's

jótékony munkálataiban gátolja.

3. Még más elsősége a részvényes banknak, hogy

állitólag nagyobb ovakodással kezeltetik.

Igazgatása t. i. egy olly választottságra van bizva,

mellynek tagjai becsületességökröl, űgyességökröl, a'

kereskedési 's banki miveletekbeni jártasságukról isme

retesek. Egy falka ember egyesitett tudományának 's

okosságának nagyobbnak kell lenni, mint két három

személyének. Balképzeteknek, csalfa okoskodásoknak,

személyes érdekeknek nincs annyi hatalmuk rajtuk;

sok ember között, minden elejökbe vitt kérdésre nézve

bizonyosan támad vélemény - különbség 's ennélfogva

egy rendszabás is telies vitatkozás nélkül el nem fo

gadtatik.

Ellenben a magános bank kezelését igen is gya

kran a társak közül csak egy kettő viszi, kiktől nem

lehet várni olly nagy ovakodást és szigoru fontolga

tást, mint egy választott testülettől, melly a bank

birtokosok nagy testületének felelős; kiket gyakran

saját balvéleményeik vezetnek, ismerőseik csábitnak,

részrehajlásaik csalnak. De a részvényes bank igaz

gatói közűl ha egyik eltántorodik, társai nagy több

sége utba igazitja. Az is sokszor tőrténik, hogy egy

magános bank részesei valamelly gyári vagy kereske

dési vállalatba elegyedtek; 's illy esetben a bank a'

kereskedési érdek szolgájává lesz. A bankot tartó

kereskedő vagy gyárnok a foglalkodását vagy vásá

rait szélesbre kívánja terjeszteni, minthogy módot

érez reá a kezei közt. A kereskedés vagy a gyár

14



– 210 –

s számot viszem a bankkal s előlegzéseket vár tőle. -

Azt a pénzt, mivel a bankhoz járó személyek vál

tóit kellene discontózni, a részes társak” gyára vagy

kereskedése nyeli el, 's ha ez megbukik, a bankot

is magával rántja. Talán éppen a bank is okozta a ve

szélyt; mert ha könnyen nyújtott segédével a vak

merő nyerészkedésre nem biztatá, talán biztosban foly

tatták volna miveleteiket. De ha a magános bank ré

szestársai maguk nem is űznek más keresetet, a bank

kapcsolatban lehet valamelly nagy gyári vagy keres

kedési intézettel. Az illy intézetek nagyon hasznosok

neki; mivel jegyeiből jókora öszveget forgásba indit

- nak, ezért a bank előlegzésekkel segíti, mellyek

ismét még nagyobb elölegzéseket szükségesitnek. Majd

egy rohanás történik, a bank visszakéri a pénzét;

ezt hirtelen nem lehet előteremteni, s ekkor az ille

tő felek mind megbuknak. -

Mind ezen bajoktól a részvényes bankok, a'

felhozott okoknál fogva, mentek.

Hosszas, de e czikktől nem idegen eltérésünk

után , tekintsünk vissza Irlandra. -

„1797-ben midőn Ángolhon bankja a készpénz

fizetéseit felfüggeszté, ezen kiváltságot a parliament

az irlandinak is megadá, s következtéhen (a fizető

tár ellenörködését semmi semhelyettesítvén) a'jegyek

kiadása aránytalanul és sebesen nőtt. 1797-ben 621,917

st. font forgott az irlandi bank jegyeiben. 1810-ben

2,266,471 ft. 1814-ben pedig 2,986,999. 1819-ben pe

dig csaknem ötödfél millio ft.“ -

„E” jegyszaporitást az 1807-ben számszerint 50-en

létező magános bankok hasonló jegyszaporítása kiséré.

A papiros bővités eredményeárbecsök'nagy esökkenése

lőn; az arany rúdak és pénzek árra 10°/ore szökkent
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a pénzverőházi árron (3 fr. 17 sh. 10*/, d.) fölűl, 's a'

váltófolyam London és Irland közt, 18°/o-rel volt az

utóbbi ellen. A váltófolyam ugyancsak 1810. alparira

szállott, nem mintha az irlandi jegyek megjavultak

volna, hanem azért, hogy Ángolhon bankjáéi is meg

csökkentek.

„A jegybirtokosok ebbeli veszteségénél sokkal

temérdekebb volt a magános bankok buktábol szár

mazó. Mennyire mehetett ez, hozá vethetni a követ

kező adatokból. Az irlandi váltófolyam, csökkenésének

megvizsgálására 1804-ben a parliament egy biztosságot

neveze ki, mellynek tudósitásaiból kitetszik, hogy azon

időtájban Irlandban 50 betáblázott bank volt."

Ezek a jegybocsátási szabadalommal borzasztóan

vissza éltek, 's az ebből származó bajt és zavart

nagyon sulyositotta az, hogy más egyének is bocsá

tottak jegyeket ki. A parliamenti biztosság előtt ta

nuk által bebizonyult, hogy ezen időtájban Irlandban

295 egyén adott ki papiros pénzt, kiknek jegyei néha

egy két shilling sőt 6 és 3 pence érteküek is voltak.

Illy jegybocsátók voltak kereskedők, boltosok 's min

dennemü apró árusok. A következést könnyü volt

előre látni; számtalanon csaltak, hamisítottak, költött

jegyeket csináltak, 's a' pénzűgy olly zavarba jött,

hogy a jegykontárságnak törvényes gátot kelle vetni.

A baj sulyosodva hatott vissza a bankárokra, úgy

hogy az 1814-beli 50 közűl 1812-re csak 19 maradt

lábon. A többi mind megbukott, kivéve kettőt hár

mat, kik jókorán okosan felhagytak volt a banki fog

lalkodással.

A fennmaradt 49-ből 1720-ban 11 újra csaknem

egyszerre megbukott, s az ismétlett nyomor leirhat

14 *
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lan volt.*) Az igazgatás mind e bajon segitendő,1821-ben

alkura lépett Irland bankjával, hogy szabad legyen

Dublintől körőskörül 50(ángol)mérfőldnyi tavulságon tül

részvényes banktársaságokat állítni; miért kedvezmé

nyül hogy a keletkező versenyzésnek annál inkább

meg felelhessen, tőpénzét 3 millio fontra engedék

emelni. Az alku mit sem segitett; mert a korábbi

szoritó és akadékos törvény czikkek még mind létez

tek, 's egy társaságnak sem volt kedve, az új intézet

nek, költséges perrel, mingyárt szűletésekor, nyakát

szegni. Igy állott a dolog 1824-ig, midőn „egy bel

fasti kereskedő társaság, részvényes bankot alapitan

dó, az 1759-i korlátló czikk eltőrléseért a parlia

menthez kérelmet nyujta."

De mivel, a mint O Connel igen jól tudja, az

ángol parliament soha sem siet felettébb Irlandnak

50) A szivszakasztó inség jelenetei közt, (ólly közelek az ellenté

tek az emberi életben!) némi nevetséges esetek sem hiány

zottak. A crisis alkalmával Corkban egy uri embernek egy bá

rány czimer kell vala ; igért egy 5 fontos bank jegyet (50

Conv. ft.) érte 's nem kapott húst. Limerickben egy falusi

nemes ember, kinek évi jövedelme 1,500 fontra (15000 p. ft.)

ment, ebédet akara adni ismerőseinek azon a héten, a' mellyen

a bankok bukása kiütött, 's felettébb örült hogy a sokféle ..

jegyek közt Irland bankjának kapá egy 10 fontos jegyét, mi

vel azt vélé hogy ennek az egynek csak lesz hitele. Ez meg

is volt, senki kétségbe nem hozta, de senki sem tudta kész

pénzzel felváltani. Az egész megyében nem volt 10 fontnyi

(100 p. ft.) arany vagy ezüst; 's h i t e 1 r ő l szó sem volt.

(Igy van ez mindenben, gyomor terhelés étvágytalanságot

szól.) Ezen szorultságában el próbált mészárost, sütőt, czu

krászt – mind hasztalan, 's utoljára is kéntelen vala ebéd

jét fel mondani 's vendégeit egy boldogabb időre meghívni.
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igazságot szolgáltatni, a kérdéses törvény czikknek

ekkor is csak legnyommasztóbb pontait törlé el. Ha

nem egyszerte ezzel is megelégedének a belfastiek,

's a 8 megmaradt bankok egyikét u. m. az addigi

„belfasti északi bankot" részvényes társulattá változ

taták, 500,000 font alaptőkét adának neki, 's 1825

kezdetével dologhoz kezdének. Az érdeklett törvény

czikk megmaradt szabályai azonban még elég hatósak

valának ezen tarsaság további lépteit nyűgözni. Kén

telenek valának újra a kormányhoz folyamodni, melly

inditványozott is egy törvényczikket 1825-ben az

akadékok elhárítására; de Irland ellenséges memtője

most is győzött a parliamentben, 's a segiteni czélzott

rendszabás félszeg alakot kapott.

Minő kicsinységekre alászállott Ángolhon az Ir

landhozi igazságtalanságában, mutatja csak az az egy

vonás is, hogy Irland bankja jegyeinek nem volt

szabad az ángolhonéivel egy-érteküeknek lenni, és

ezek ellen 8'/, % kénszeritett agiot vesztettek. Illy

hasztalan bosszantó rendszabás nevetséges oldalát csak

ugyan maguk is átláták, 's 1828 óta megszűnt a gyü

lőletes különbség.

Nem csak hogy nem szabad Dublintól 50 mér

földnyi távulságon belől 6 részvényesnél többnek ban

kot alapitni, hanem váltótis 50 fontnál 's 6 holdnap

nál kevesebbre Dublinra bocsátani az olly banknak

tilos, mi csaknem tilalmazásukkal ér egyet. Irland'

bankja bocsáthat 20 napra fizetendő váltót Londonra.

Egyébaránt pénztári hitelt nem ad, 's a betételeket

nem kamatolja. Discontóz 5% rel. -

Parnell hármat lát szükségesnek Irlandra nézve:

1) Hogy az irlandi bank kiváltságai 1838-i kitelésök

kor szűnjenek meg, 's többé ne egyedáruskodjék.
*
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2) Hogy az állitandó részvényes bankok kiadandó

jegyeikről adjanak biztosítekokat. 3) Hogy a pénztári

hitel és betételekrőli kamat rendszerei állittassanak

scotiai lábra. – Ez utolsó a könnyelmü Irlandinál

az előrelátás és takarékosság erényeit divatoztatni

igen is segitné 's már némelly intézetnél létesűlni is

kezdett; a második ra, nem hiszem, maga Parnell

is jó módot tudjon, legalább jobbat mint egy elég

séges és b e fi z e t e t t alaptőke kimutatása 's a bank'

állásáróli gyakori számadás. Az első t végre bajosan

engedi kezéből az irlandi bank kiragadtatni, ha szív

vérében kerűl is.

Ezen intézet, hogy a részvényes társaságokban

keletkező vetélytársaival, nevezetesen az „irlandi tar

tományi bankkal" szembe állhasson, 1825-ben fiókokat

kezde állitni; de úgy hogy akárhól kiadott jegyeit

csak a dublini főhivatalnál váltsa készpénzzel. Ezen

rendszabás a vidéki bankokra nézve nagyon terhelő

volt, mivel arra czélzott, hogy bizalmatlanság eseté

ben a rohanás a maga fiókjairol inkabb amazokra

téritse. 1829-ben vége lett az oldalas zsarnokságnak,

's egy országos végzés minden bankoknak köteles

ségökké tevé, jegyeiket a kiadás helyén beváltani.

Az „irlandi tartományi bank" 1825-ben született

2 millio st. ft. névértekü alaptőkével 100 fontos rész

vényekre osztva, miből 25% valósággal bé van fizet

ve. 1856-ban 644 részvényese volt és 33 fiókja. A'

főhivatal Londonban van, s ugyan itt foly az egész

intézet kezelése is az igazgatói szék által. A fiókok

nál kezelők viszik a foglalkodást, melléjek levén ren

delve segédűl a vidékből két vagy három hiteles úri

ember kiknek 10–10 részvénynyel kell birniok. A

bank működése következőkben áll: váltókat diseon
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tóz; scot módon pénztári hitelt ad; bevételeket fogad

el, mellyeket a környűletekhez képest többel, keve

sebbel kamatoz; váltókat bocsát és hitelleveleket ad

Irland', Nagybrittania bankjaihoz és bankárjaihoz; –

egyéb történetes banki működéseket nincs miért elő

számláljunk, hanem megjegyezzük, hogy a kormány

a Consumo - adó , postahivatal és bélyeg-jövedelmei

re nézve ezen intézetet használja bankjának a ki

váltságos határon kivűl. Osztaléka 4, 5, söt 1832 óta

6% is évenkint. Részvényei nagy nyereséggel kelnek;

egyért, mellyről csak 25 ft. van befizetve, adának

1837-ben örömest 35 – 36 ft. is.

Nehány jóforma rohanásnak ki vala téve a fia

tal alapitvány. 1828 Octoberében egyetlenegy hét alatt

1 millio st. fontot küldének aranyban Londonból Ir

landba a fizetések segédére, melly rendszabás a bank'

hitelét valóban fenn is tartá.

Az irlandi részvényes bankok táblácskája; a' mint

1836-ban állottak, tüstént következik. Magános bank

Irlandban aránylatilag igen kevés.

*~* S, S

Ala: § § § § §
Részvényes bankok. pitds S # 'S # ;

kora § $ * § s

SC §

1. Hiberniai részvényes társaság 1825. Dublin – 225

2. Irlandi tartományi bank 1825. London 33 644

3. Belfasti banktársaság 1826. Belfast 9 292

4. Irlandi főldmivelési 's keres

kedési bank 1834. Nenagh 26 2170

5. Éjszaki banktársaság 1834. Belfast 9 208

6. Irlandi nemzeti bank 1835. Carrik 19 250

7. Limerickiirlandi nemzeti bank 1835. Limerick 2 523

8. Ulsteri banktársaság 1836. Belfast – 117
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Állottak-é azolta újabbak, nincs tudomásunk ró

la; 's ezeket is csak azért hoztam fel, hogy megmu

tassam, melly sűrü banki foglalkodás folyhat egy olly

alárendelt és nyomott országban is, mint Irland, melly

nek nem hogy kedvezményhez, de igazsághoz is olly

kevés kinézése van az ángol parliamentben; mint azt

a városi testületek 's papi dézma feletti még a rész

telen szemlélőt is bosszantó vita a meggyőződésig ta

nusitja.

Ánglia kisebb bankjait négy osztályra szakaszt

hatni, a) magánosokra jegykiadással, b) magánosokra

jegyek nélkül, c) részvényesekre jegyekkel és d) rész

vényesekre jegyek nélkűl. Az utóbbira csupán a legú

jabb időkben tettek probát az Ángolhon bankja ki

váltságos vidékén belől, és részint azért, hogy az 1832-i

törvény kedvezményeit füstbe menni ne hagyják. Az

új intézetnek, melly felállása olta mind Angolhon

bankja mind a londoni magános bankok irigy félté

kenységével sokat küszködék „londoni 's westminsteri

bank" a firmája. Jegykiadó részvényes bank (joint

Stock Company) 1837-ig volt kerek számban 100; de

szaporodásuk nem okozta a magános bankok arányos

apadtát. Ezeknek minden éven 30 st. fonton kell a'

jegyek" kiadására szabadalmot váltani, 's ebből tud

hatni mindig a fennállók számát. 1833-ban 598 sza

badalmat (license) osztott ki a kormány, 1834-ban

580-t, 1835-ben 579-et, és 1836 első felében 559-et :

holott ugyan ezen félévben közel 30 reszvényes bank

alapult. Átalában 1834-ben Ángolhonban és Walesben

a vidéki magános bankok és fiókjaik száma 638; a'

részvényes bankoké és fiókjaiké 106 vala.

Mind ezeknek működései munkánk különböző

ezikkeiben elszórva annyira előadvák, hogy itt újra
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egybenfoglalni helypazérlás volna. Annyival nélkülöz

hetőbb, hogy úgy szolván, Ángolhon is reájok nézve

a' régi és új köztt mintegy átmeneti és forradalmi

időszakban van, 's a' mit más most kisértget, abból

nekünk tanuságot huzni nem lenne tanácsos. Ki innék

forrásban levő mustot, midőn másutt letisztált jó ó

bort talál. Ánglia e részben ugy áll, mint honunk az

alkotmányával, hogy egy rakás megrögzött szokáson,

előitéleten, kiváltságon, értetlen káros önzésen kell

keresztül törnie, hogy a jobbnak egy kis helyet kap

hasson; bankűgyre nézve ellenben a Magyarhonnak

van tabula rasa-ja, mint Éjszakámerikának alaptörvé

nyei szerkesztekor; irhat rá, a' mit tetszik, de óva;

mert a rosszul jegyzettet nyom és talán hosszas sín

lés nélkül, többé ki nem törölheti.

18. §.

Frankhoni királyi bank.

Nincs maga nemében veszteségesb egy bánásmód,

mint már elkészitett 's megindított erőmüvet taszi

gálni, kenegetni, reszelgetni, részeit újítgatni, mig

működéseiben restülés vagy éppen elakadás a segéd

nyujtást nem szükségesitik. Adj zsebórát a gyermek

nek, 's nézd meg néhány nap mulva ! Ország (mert

hiszen XIV. Lajoskint az ország a kormány vala) illy

gyermekségnek tanulságosb példáját nem adá, mint

Frankhon a mult század elején! Egy intézetet, mi má

sutt és jobb kezekben nemzeti ipar és jóllét öntöző

gépe, élesztőjé, emelcsője tudott lenni, lelkiesméret

len kapzsiság egyfelől, 's gondatlan bőszültség (Me

dea gyermekét véljük látni anyja késével játszodoz

va) másfelől, közhitel' sírjává, ámitott és magukat ámi



tó milliók buktának eszközévé alakiták. – Ennyi

függ a m o d ortól!

A franknak domborkép modjára kiűlő egyéni

jelleme, népe 's országa egész historiáját szintolly

szembeszökőleg bélyegzi. Minden időszakai olly félre

ismerhetlen erős vonásokkal kiemelvék, hogy festői

hatásukkal inkább képzeletünknek mint hidegen és

szárazon fontolgató észnek láttatnak tárgyakat nyújta

ni. „A veres ember” alattvalót és királyt egyaránt

vasakarata alá görbitő zsarnok-pálczája, a Frondeban

egy politicailag elhaló aristocratia utolsó görcsei, Col

bert és Turenne", Moliere és Perrault' fényszakuk,

14-ik Lajosnak bigottságból, egy elsanyargatott nép'

jajjaiból, 's a' korábbi nagyság” némi elkésett vona

laiból szőtt utókora, a regens Fülöp és Dubois (no

bile par fratrum) alatt a korhelség és léhaság gőzé

ből az egész nemzetet elkábitó részegség , – mint

meg annyi phantasmagoriai képek villanak el sorban,

és a háttérben egy a viharnak és a nap hevének

egyaránt meztelen fővel, csupasz mejjel daczoló tö

meg, inségeit dallal vagy fütytyel enyhitve gúny és

keserüségből vegyitett fél mosollyal mondogatja:

Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi.

Az olvasót jelenleg az utolsó tableau közepette he

lyezzük, s akarnók, látta volna Hogarth „tivornya

reggelét," hogy megfelelő képet alakíthasson magá

nak Frankhon akkori felsőköri jelleméről. Azonban

látta, vagy sem, czélunkra mindegy, elég tudnunk,

hogy a Spanyol öröködési háboru, a korábbi jöve

delmet haladó fényüzési és dicsvágyi költségekkel, 's

a Filep gondatlan gazdálkodásával együtt az ország

ra 31 11 millio livr. adosság lavináját hengergeték,
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mellynek sem terhét nem birá, sem elolvasztására a'

természet szokott erőit elegendőnek nem vélheté.

illy pillanatban érkezék a Canalis túlpartjáról

egy kalandor 's egy bűbájos lencsét fitogata, mely

lyel ama jótékonyan melegitő napnak, egy nemzet”

bizalmának szétszórt sugárait öszveszedni 's ama' rop

pant hótőmeget ár és kártékonyabb viszhatás nélkül

eloszlatni kezeskedék. Világos szókkal Law János scotfi

javaslá Filepnek, állitnának egy bankot, melly Frank

ország zavarba jőtt pénzűgyi rendszerét kevés év alatt

kibonyolitni, az adosságot lefizetni, 's az ország jö

vedelmeit szokott csatornáikba béömléssel 's rendes

folyammal meginditni fogná.

Filep , igazgatása alatt sokkal kevesebbet tett a'

nép bizodalma megnyerésére, mintsem joga 's bá

torsága lett volna, attól sokat várni. Ezért a' királyi

kincstár koczkáztatásával a sokat igérő terv létesi

téséhez ő maga nem kezdett, hanem, valamint amaz

okos pápa az alchimistának készitendö kincsei eltar

tására egy üres zacskót, a herczeg is Lawnak papi

ros épülete alapjául egy levél papirosat, egy „kö

zönséges bank" (banc général) szabadalmát nyujtá.

Law nyilvánitott indokai, mellyeket az ország

tanács pénzügyi osztálya elébe, (hová ekkor pénzvál

tók, kereskedők, és Frankhon kereskedő városainak

Párizsban székező küldöttei is meghívattak) terjesztett,

imezek valának: az új bank növelendi a pénzforgást;

megszűntetendi az uzsorát; szükségtelenné teendi Pá

rizs és a vidék") közt a pénzhordozást; idegenek

51) Frankhonban mindent a mi: „nem Párizs", „vidéknek" (la

Province) neveznek.
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•

nek könnyebb módot nyújt maguknak az országban

tőkéket szerezni; végre a népnek több kényelmet nyúj

tand termékeik eladására 's adóik megfizetésére.

A szabadalom 1716-ban maius 2-án kelt, 's 10

czikkben foglalja bé azon feltéteket, mellyek alatt a'

király Sieur Lawnak és társainak a bank állitását

megengedi.

Az 1. cz. a társaságnak kirekesztő jogot ad, egy

„közönséges bankot állitani, és 20 évig működtetni;

egyszersmind felhatalmazza, hogy alkui, számításai,

könyvvitele, és váltói, (jegyei) alapértekéül a szaba

dalom betáblázása napján*) törvényesen forgásban

levő sulyu és czimü species tallérokat vegye fel,

's minden a bankkal érűlköző honfi vagy idegen, ve

le azon lábon alkudhassék. -

Ezen utóbbi pontot, kérjük, jól eszébe vegye

az olvasó, mert későbbre befolyással lesz.

A 2. cz. a bankot minden adó és taxa alól

felmenti, 's az idegenek részvényeit vagy bankbeli

pénzöszvegeit minden zaklató jogok ellen, még hábo

ru esetére is, biztositja. -

A 3. cz. a bankjegyek alakját határozza meg.–

Ezt ide tesszük, mert a frank mozgékony vér még

ezek változtatásában is kitűnik, holott az ángol bank

jegy mintája a szókban másfél század olta állandó.

52) A frank népnek hajdani polgári szabadságaiból Richelieu olta

- még csak azon egyetlen egy joga maradt volt meg, kogy a'

királyi rendeleteket, a Párizsi Parlementnek (mely tulajdon

kép már csak itélő szék volt) Jegyzőkönyvébe kelle beiratni,

hogy érvényesekké legyenek, 's illyenkor néha még merészel

te is vonogatni magát! Ellentállása elhárítására mindig tud

tak modot találni.
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-

No. Tíz speciestallér. *

A bank fogadja, hogy az előmutatónak azonnal

ezen napi sulyu és czímü**) tíz darab speciestallért

fizet, mellynek értekét megkapta Párizsban . . . . . .

. . . dikén 171 . . . .

Láw János

és (egyik részvényes).**)

55) A vertpénzdarabok su ly á nak, (Schrot, poids) nevezik va

lamelly felvett sulymértékben kifejezett ércztömegöket, finom–

ságukra vagy elegyítésökre nem ügyelve : C z í m ö k nek (tit

re) pedig az elegyítésök arányát. Emezt az arányra nézve úgy

határozzák meg, hogy akár kisebb akár nagyobb tiszta vagy

vegyitett arany darabnak %*-dét k a ratnak (mit a ka

rattol mint S u Iy m é rt é k t ő l meg kell különboztetni) és

minden karatnak "12""" grännek nevezik. 22 "atos à l'3 I1

tehát az a melynek "/24-ede tiszta arany 's /4-ede VC

gyiték réz vagy ezüst. 22. karat. 8. gränes aranyban

22°/12 - "".… -

"34" réz arany, "27 vegyiték. P. o. a körmöczi arany sulya:

72% holl. as, czime : 20 kar 9 gr. - a cs. arany sulya

ugyan annyi, de czíme : 25 kar 8 gr. Az ezüst czime pro

b á k b a n (németesen : Loth, löthig) számittatik. A proba

az ezüst darab '/16-oda, minden proba – 18 grän. cs. tal

lér sulya (1800-an innen): 585 as; czíme: 15 próba, 2"/agr.

Az ezüst huszas sulya: 138°/10 as; czíme: 9 próba 5 gr.

Fejezik ki még a czímet úgy is, hogy a pénzdarab finom

ércz tartalmát mondják meg asokban. Igy p. o. a körm.

arany{finom tartalma a 72" as ban, 71"/, as a cs. arany

- mnak 71% as. A cs. talléré: 479"/, as; az ezüst huszasé

92 as.

54) No. Dix écus d' espéces.

La banque promet

payer au porteur á vuc

dix écus d' espéces du

poids et titre de ce jour,

valeur recue a' Paris le . . . .
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„Láttát" kelle irni reá a felügyelőnek.

Voltak még 100 és 1000 talléros jegyek.

A 4. cz. szerint a bank pénztárát három zárral,

három kulcscsal kelle ellátni, úgy hogy emezek egyi

ke álljon Lawnál, másika a felügyelőnél, harmadika

az igazgatónál. -

5. és 6. czikkek a jegyek lajstromáról, a bank'

számitó hivatalairól, a kinyitás és bezárás óráiról

szólanak.

A 7. rendeli, hogy csak látásra fizetendő váltó

kat (és igy valódi bankjegyeket) szabadjon kiadni.

A 8. cz. a jegyek hamisitóira vagy utánzóira

halálos büntetést mond.

A 9. cz. Orleansi Filep herczeget a bank párt

fogójává nevezi ki és fölhatalmazza, magának vagy

általa kijelölteknek, akármikor tetszik, a bank ügyei

ről és állásáról számot adatni; neki van fönntartva

továbbá, a felügyelő kinevezése, 's a kezelési sza

bályok megvizsgálása 's helybehagyása.

Végre a 10 cz. kijelenti, hogy a Law és társai

nak adott szabadalom az országban létező bankáro

kat működéseik és keresetök folytatásában semmikép'

nem korlátolja.

Még azon holdnapban és évben egy más királyi

rendelet a kezelési szabályokat mérsinorozá 33. czikk

ben, mellekynek nevezetesbjei:

A bank alaptőkéje 6 millio franc, 1000 talléros

részvényekre osztva.

A számitó hivatal d. e. 9–12. d. u. 3–6 óráig

nyitva leend, kivéve a vasárnapot, innepeket és a'

mérlegszámitás idejét, melly évenkint kétszer, a'

gyűlést megelőző öt öt napot foglalja el.



*

A társaság évenkint kétszer tartson gyűlést, jun.

és decemb. 20-dikán d. e. 10 órakor. A végzéseket

szótöbbséggel hozzák. Szózata ne legyen a ki lega

lább 5 részvényt nem bir; 10–14 részvény két szó

zatra jogositson, 15–19 háromra, és így fel, minden

öt részvény egygyel többre.

A bank pénztára két nagy osztályból álljon. Az

elsőben, mellynek kolcsairól az előbbi szabadalom

4. czikkje rendelkezék, tartsák a készpénzbeli nagy

tőkéket, a kész, aláirott és láttázott új, vagy a for

gásban, volt de bekerült és a pénztárnok által meg

keresztezett és beadott jegyeket, a bank pecsétét,

és a jegynyomtató rezeket; – a másik, vagy a min

dennapi pénztár, a főtárnok keze alá legyen adva

felelőség terhével; de ne legyen benne 200,000 tal

lérnál soha több; az altárnokok közül pedig egy-egy

csak 20,000 tallért kapjon ki elegendő biztositék

mellett. 9 -

A részvényekről, ezeknek egy személyről másra

átruházásáról könyv és lajstrom vitessék, az eladó

részvényes saját aláirásával ellátva.

A banknak szabad lesz , magánosok” pénztárait

őrzés, bevétel és kiadás végett elvállalni, köztök át

irással is pénzöszvegeket forgatni, mellyért a bank'

díja 1000 tallérjáért 5 sou, vagy is */goo %; szabad

leend továbbá a társulat által szabályzandó módon

discontózni. •

Két fontos czikk a kereskedőket és magános

bankárokat biztositá az uj intézet egyedárusságától.

Az egyik, mindennemü tengeri vagy szárazi kereske

dést, sőt csak kereskedői áruk biztositását is űzni,

vagy más kereskedők ügyei folytatását magára vál

lalni akár bel- akár külföldön; a másik, bizonyos



– 224 –

határnapra szabott váltók kiadását, és akármi szín

alatt is pénzöszvegnek kamatra felvételét, tilalmazá

szigoruan a banknak."
-

Látni való, hogy e terv nem egy újoncz' kétes

tapogatódzásaival, hanem a pénzűgybe szokott em

ber biztos kezével vala szerkesztve; 's valóban a'

részvények igen gyorsan el is kőltek, mert hiszen

tudjuk, hogy a test képző nedvei is előkelőleg ro

hannak a sérelmes részre; s bizony egész Frankhon

egy beteg test vala.

A jegyeknek nem kevesebb keletök volt; mert

az ismeretlen, de hamar megtanult kényelem bájos

hatással birt, mit talán az a sajátszerü gondolat is,

egy darabka papirosban egy kincsel, talán vagyonnal

birni, magasitott. Büszke volt, ki az újdon jegyekből

nehányat zsebtárába göngyölithetett, 's a' horatiusi

aurum spernere fortior

ámbár nem éppen horatiusi értelemben, valahára egy

egész népet philosophusá tett; 's ez több, mint a'

mennyit Plato kivánt.

Minden jól ment tehát 's az erőmű meg volt

inditva.
- -

De a' fölebb megrótt bizgató szellem előálla, 's

a királyi tanács, a bankjegyeknek még több hitelt

eszközlendő, még egy év eltölte előtt rendelményt

hirdete ki, mellyben „a király parancsolá, hogy a'

jegyeket minden adó, - taxaszedő, vagy fiscalis jó

szági pénztárnok, haladék és vonakodás nélkül elve

gye, nyugtatványozza, 's Párizsba se készpénzben se

váltókban soha semmi pénzöszveget ne szolgáltasson

be, hanem ha a jegyeket kipótlólag,"

Ezt még nem igen ócsárolhatnók, mert hiszen

úgy lehetne nézni mint az adófizetők partfogását, a'
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beszedőknek illy környületek közt igen könnyen ke

letkezhető cseleik vagy prévárikálásaik ellen. De nem

soká késett a második beavatkozás is, miszerint

„látván a király a bank sikeres előmentét Párizs

ban, vidékben, sőt a kűlföldön is, országának 's

alattvalói kereskedésének javára 's a' bank hitelére

nézve alkalmasbnak vélte, a korábbi tervet újra elő

venni, a bank pénzalapját saját pénztárából kiegé

sziteni, 's egészen kormányi igazgatás alá venni."

Ezen határozat következtében 1718-ban hirdet

mény ment szét, mellyben az eddigi intézet „kirá

lyi bank" nevet kapa, az eddigi részvényesek tő

pénzeik visszavétére fölszólittattak, 's főrendezőül az

orleansi herczeg nevezteték ki. Egyebekben ezúttal

semmi lényeges változás nem történt. – Megjegyzem

dő, hogy a parlement ezen hirdetményt nem táblá

zá be; – ezen tisztes testület talán kevéssé találá il

lendőnek, 20 évre adott szabadalmat önkényüleg az

intézet alapitóitól harmadfél év mulva visszavonni.

A nemleges ellenzés azonban nem gátlá meg a'

változás végrehajtását, sem a rendelet kihirdetését,

sőt emennek alkalmával számitó hivatalokat is állitá

nak a királyi bank szolgálatára Lyonban, La Rochel

leben, Toursban, Orleansban, Amiensben, hól a ke

resők jegyért pénzt, vagy pénzért jegyeket kaphassa

nak. Egyszersmind parancsoltatott, hogy Párizsban 's

azon városokban, hol a banknak számitó hivatalai

leendenek, réz és apró ezüst pénzben hat livres-en,

tiszta ezüst pénzben pedig 600 livres-en fölül semmi

nemü öszveget fizetni vagy elvenni ne szabadjon.

Ángol e rendelést kétségkívül zaklatónak tartot

ta volna, de az akkori frank nép, úgy látszik, (mint

az orosznő, ki nem érzi jól magát az nap, mellyen

15
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férje meg nem ütögeti) megszokta volt, hogy a há

tán szüntelen tánczoljon az igazgatói pálcza, 's hihe

tőleg, még megköszönte, hogy fizetési kényelméről

illy megelőzőleg gondoskodnak. Elég az, hogy 1719-ben

már 59 millió livres bankjegy elfogadására találák al

kalmasnak az országot. Mennyivel födezte e tömér

dek összeget a bank „habet“je, ki merte volna a'

bank igazgatójától, – az igazgató herczegtől! – meg

kérdezni?

Még ez nem volt elég.

Law a bank jegyeire nem csak névérteköket,

hanem, mint láttuk, a jegy kőltekori tallérok su

lyát és czímjét is föliratá, s ezzel a lehető legna

gyobb biztosság bélyegét felnyomá. A frank kormány

azonban a bank átvétével siete ezen unalmas nyűg

től megmenekedni, hogy pénzügyi mesterkedéseinek

annál szabadabb kezet adjon. A jegyek mintája an

nálfogva a következővé vált:

No. Ezer tournois font.

A bank fogadja, hogy a bemutatónak első lá

tásra fizet ezer tournois fontot ezüst pénz dara

bokban, értekét megkapván. Páris . . . . . kén.

Látta ellenörködte **)

Gondoljuk-é, hogy a fölebbi eröltető rendsza

bások után e gyanus változtatás a népet ügyelőbbé

55) No. Mille livres tournois,

La banque promet payer au portenr á

vue Mille livres tournois en espéces

d' argent valeur recue a Paris le.....

Vu controlé

A tournois font=livre tournois, számítási pénz; érteke mos

tani Conv. pénzben 22'/, krajczár. 5 livres tett egy egy écut,

vagy tallért. Livre – es pénzdarab nem létezett. Ma már ki

ment divatból, minthogy francban számitnak.



vagy ovakodóbbá tette volna a jegyekkeli élésben?

Óh korán sem; sőt még most kezdődött a nagyobb

szédelgés. 1719 aprilisében a forgásban levő 59 mil

lió mellé, más 110 milliót kelle a jegyszomj enyhité

sire szárnyra bocsátani, mit jun. és julius holdnapjai

ban még 290 millió követett. - *

De ez csak olaj volt a tűzre; – ha az égből

speciestallérok hullottak volna, talán nem rohannak

vala reá olly tódulással a frankok, mint a kedves

papirosra, 's özönnel hordák pengő pénzöket érette.

De hogy is ne? amaz állandóbb értekü volt emennél!

Hiszen a kormány kihirdetteté, hogy a vertpénz ele

gyitésének, névértekének, pénzlábnak sat. változásai

Cs ezek bizony olly tetemesek és mindennapiak vol

tak, hogy senki sem tudá, hányadán van velök, mert

a pénzelegyités cserélgetései hihetlen gyorsasággal

és szeszélyes ingadozással követték egymást; – a'

márk ezüstből most 28; majd 40; 60; aztán 80; 120;

ismét 70; végre 65 darabot vertek, 's mindeniket liv

re-nek nevezék;) – hogy mindezen változások, mon

dók, a bankjegyek becsét nem érdekelhetik. Azért

elegyitett pénzét kiki örömmel hordá a bankba, mert

gondolá, majd megjavul a pénz, 's én 100 livres je

gyemért, mellyért most 100 (igazában csak 65-öt érő)

rosz livre-t adok, majd 100 jót kapandok. Illy eszme

zavarnak, nép és kormány közt kölcsönösön- és egy

más ámitása illy fokának példáját a historiában, ha

a keresztes háboruk időszakát kiveszszük, alig talál

juk. A köd oszlatására természetesen semmit sem

használt azon mindennapi tapasztalás, hogy a bank'

párizsi 's másutti hivatalaiban untalan jegyet adtak

készpénzért, 's alig valaha pénzt jegyért; nem az,

hogy egy rendelménynél fogva, a pénztárnokok uta

15 *
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sítása azt tartá, miszerint csak annyi jegyet tartoznak

beváltani, mennyit a' kezököni pénzöszvegek engednek,

's ezen beváltások is a folyó és naponként rosszuló

hamisitott pénzben történtek ; nem végre a jegyek'

újra meg újra áradása.

• Ugyan is még 1719 sept. oct. és december hold

napjaiban 600 millio új jegyet gyártának 's mindnyá

jokat forgásba inditák; – de számukkal az arántuki

elfogultság is nőttön nőni látszott. A készpénz fölöt

ti agiojok egész 15 %-ig hágott, mi a jegyeket kiál

tó ellentétbe tette az országos kötelezvényekkel (bil

lets d' état), mert ezek névértékökből 78% %-t vesz

tettek.

Law, hogy a papiros - özönnek vezető csatorná

kot eszközöljen, 's egyszersmind igéretei második ré

szének is teliesitése felé közeledjék, nem sokára a'

bank első alapitása után kereskedési tervezeteivel is

kezde előállani. Első javaslata fényesben sikerült,

mintsem a következők porba hullottak vagy siket fü

lekre találtak volna.

Azon rengeteg terjedelmü föld , mellyet most

Éjszakámerika 26 egyesült országai foglalnak el, ak

kor nagyobb részint Frankhon birtoka vala. Louisia

mát 's a' Mississipi' vadon vidékeit nézék ki a keres

kedési vállalat szinpadjául; hol a vadakkali bőrkeres

kedésen kivül, még kimerithetlen arany és ezüst bá

nyákkal is álmadának. Bankhősünk egy részvényes

társaságot terveze, melly ama vidékekben kirekesztő

szabadalommal űzze speculatiojit, ott és az anyaor

szágban a vámoknak 's más jövedelmeknek egyedüli

haszonbérlője legyen, 's a' pénzverési jogot is birja.

Alaptőkéjét 200,000 darab 500 livres részvényekre

oszták, mellyekért nem készpénzben, hanem ország
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kötelezvényekben, névértekök szerint, kelle az illető

summát befizetni, ámbár piaczi áruk nem volt több

azon időpontban 106*/, livresnél. A társaság szabadal

mazó levele 1717 augustusában adatott ki.

Ekkor jött el még az igazi juhkeringés; nép és

kormány egyaránt a kábitó örvénybe ragadtattak; a'

bank is ezzel kezdé meg tánczát, mellynek első lép

tében a' kormány ölébe szökék; az így keletkezett 's

mindennemü speculansoknak igen is kedvező düh

tevé lehetővé a bank jegyek olly mód-nélküli szapo

ritását; – a kevés józan fő vagy hallgatott, vagy ha

szólni akart, bedugták a száját, 's a' parlement' ellen

szegülését, elnökének 's két tanacsnokának elfogatása

's messzi börtönökbe küldése, megtörék, 's így az őr

sárkány, mint képzék, elmozdíttatván, Eldorado szé

les útja, tágas kapuja tárva volt.

A Mississippi társaság részvényei” kapósságát ta

lán még a megkisértett gátlás ingere is növelé; áruk

sebesen nőtt, 's 1719 elején egy kormányi rendelet

a Keletindiába, Chinába, Délitengerre, 's a Colbert

által alapított keletindiai társaság minden birtokaibai

kereskedésre is kiváltságos szabadalmat ada a Missis

sippi társaságnak. Ez, működései terjedtével illőbb

nek tartá „Indiai társaság" nevet venni fel, 's 50,000

új részvényt bocsáta ki. Law' igéretei most már iszo

nyu fennyen hangzottak. Igéré, hogy minden ötszázas

részvény két száz osztalékot hajtand, mi tulajdonkép

120%t tett, minthogy a részvényeket ország kötelez

vényekben fizeték, mellyeknek igazi becsök az 500-ban

csak valami 100-at tett. A közönségnek fokonkint há

gatott buzgalma illy fényes kinézéseknek ellentállani

nem tuda. Az50,000 új részvénynek legalább is300,000

kérője találkozék, 's a' Law' házát a sűrgetők reg



geltől estvig ostrom alatt tarták. Mindnyájukat kielégít

mi lehetlen levén, néhány hét tőlt el, mig a szerencsés

új részvényesek laistromának elkészitése megeshetett,

's ezen idő alatt a nép türhetlensége a dűh legfel

sőbb pontjára hágott. Herczegek, marquis-k, grófok,

az ő herczegnéikkel, marquisnéikkal, grófnéikkal min

dennap órákig vártak az utczán a sieur Law kapuja

előtt, hogy a tanakodások eredményeit megtudhas

sák. Végre megunván az utczában ezerenkint tolongó

néptöl taszigáltatásukat, a szomszéd házakban fogad

tak ki szállásokat, hogy közel lehessenek a kincset

szóró uj Plutus templomához. A régiebb részvények”

ára szüntelen hágott, 's a nemzet arany álmai olly

sűrűen és lázason sűrgeték valósulásukat, hogy Law”

és a regens tanácsosnak láták, még 300,000 új rész

vényt, egyet egyet 5000 livresével teremteni, 's ez ál

tal a nép buzgalmának az egész országos adósságle

fizetésére módot nyujtani. E végre 1500 millió livres

kellett, de ha a kormány felhatalmazá, három annyit

is aláirtak volna. A népszédűlés tetőpontját érte, al

sóbb és felsőbb osztályai a határtalan gazdagság vi

sioiban ringaták magukat. Mindennemü koru és sorsu

ember csak a Mississippi - részvények árhágásán és

szállásán speculált. A börse Quincampoix utcza volt,

mellyben Law lakott, alkalmatlan szűk hely, hól a tö

meg rémitő tolongásában, minden nyomon szeren

csétlenség történt. Házakat, mellyekért rendes időben

1000 livres házbért kaptak, most 12 – 16 ezeren ad

tak ki. Egy csizmadia a boltocskáját irószobának en

gedvén, 's a' szűkösöket írószerszámmal ellátván, na

ponkint 200 livrest keresett. Beszélik, hogy egy pú

pos hátu ember az utczán púpját nyujtá a sűrgőknek

iróasztalul, 's jókora summákot szerze. A működő
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speculansok tömérdek száma a nézők még tömérde

kebb sokaságát gyűjté fel, mi megint másnemü spe

culansokat, zsebelőket 's a' t. hoza'oda, úgy hogy

a lármának, czívódásnak vége hossza nem volt »

's éjszakára sokszor katonasággal kellett az utczát ki

üríttetni.

Law, ezen bajokon segitendő, a Vendome piacz

ra költözék, 's vele az agioteurek *) csoportjai. A'

56) Erkölcsi szintúgy mint természeti világban meg van minden

nek egy élődi férge. A fát szú, a rózsát levelész, az állatot

és embert belől giliszta , kivül t . . • • emészti : a pénzűgy”

molya az agiotage. Olvasóim már tudják, hogy agionak azt

az ár – különbséget nevezik, a mivel pénzért, - pénzjegyért

vagy bizonyos pénzöszveget képviselő papirosért többet vagy

kevesebbet adnak, mint névértekök tartja. A cs. arany (tör

vényes) névérteke p. o. 4 f. 50 kr.; de adnak érette rend

szerint 4 f. 54 kr., 4 f. 56 kr. söt 4 f. 40 krt. is. Ezen ese

tekben téhát 4 kr. 6 kr. 10 kr. különbség van a névérteke

és piaczi ára között, 's ezt úgy nevezik, hogy az aranynak 4

kr. 6 kr. és 10 kr. agiója van az ezüst felett. Azt mond

hatná valaki, hogy a váltónak is agiója van, mikor discon -

tóztatjuk, de e hibás eszme volna, mert az a mit a bank

a discontózásért lehúz meghatárzott kamat, mit az köl

csön adott pénziért veszen, 's neki a váltót telies név – ér

tekében fizetik ki. Hanem igen is agionak mondhatni a'

váltó folyam változásait, a' mennyivel az alparit meg ha

ladja, vagy azon alól csökken, minthogy ez is, mint az arany”

ára, meg határozhatlan környületektöl, egy szóval a vál

tók kapósságátol függ. Elég az, hogy az agio ingatag és vál

tozó, 's a' ki annak hágására vagy szállására speculál, azt

agioteurnek nevezik, foglalkodását pedig agiotagenak. Hogy

hágására mikép lehet speculálni, azt az olvasó könnyen ér

ti, mert hiszen mindcn ember olly remény alatt veszen va

lamit, hogy majd drágábban eladhatja; de szállásával mikép
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tágas tér nemsokára éppen olly dugva lőn, mint a'

rue Quincampoiy, 's reggeltől estig népes vásárt kép

zett. Az alkudozók, részvény vásárosok számára, s

ezt bajosabb megfogni. Megmondom én egy szóval: – fo

g a d á ssal. Azt mondja t. i. A Bnek: ,,fogadjunk, hogy az

arany, mellynek ára most '56 kr. két holdnap mulva 40 kr.

lesz ; B ellenkező véleménnyel van 's azt feleli: fogadjunk

hogy 52 kr. lesz. No ha száll az ára, viszonzá A, én 10000

aranyot adok neked, azon az áron a mennyin akkor jár ;

én pedig ha hág igy szól B úgy is megveszek töled 10000

aranyat az akkori áron. Látni való hogy A a hágásra, B a'

szállásra számit. Eljövén már a határnap: az arany ára va

lóban 40 krajczárra hágott. Ekkor B elö áll 's kéri hogy ne

kénszeritse őt A a 10000 arany megvételére ; hanem kifi

zeti azt a nyereséget a mennyit A minden aranyon kapna,

's így 10000×4 kr.-t (666 fr. 40 krt.) fizet elvétett számi

tásáért. De ellenkezőlegis történhetik a dolog, az 'az : az

arany ára 52 krra csökken ; ekkor B azt mondja, hogy nem

kivánja az aranyokat csak fizesse ki A a mennyit vesztene,

a' 56 kron bévásárlott (vagy legtöbbször bé sem is vásár

lott) aranyain, és most B kapja a fölebb kiszámított öszve

get. Ez azon trafika neme, mely kereskedési, ipari vállala

tok részvényeivel, országos és néha magános kötelezvények

kel űzi veszélyes játékát. Veszélyest, mondom, veszélyesbet

minden lottériánál vagy kártyánál; mert azokban kész pénzt,

bár mi keveset kell koczkáztatni , 's elvesztés esetében is

legtöbbnyire csak a feltett öszveg vész – el; a börsejáték

nál pedig a játékos előre semmi pénzt nem ad ki a kezéből,

ellenben csak egy szó elég arra, hogy egy embernek egész

életbeli keresménye és minden vagyona egyszerre oda legyen.

Ángol és Frank – országokban hihetlen magasságra hágott 's

van példa réá, hogy olykor egészen alaptalan vagy képtelen

részvényes vállalatok hirdettettek - ki nem egyéb okból, ha

nem csak hogy részvényeikkel e játékot űzni lehessen. Csak

is illy czélból keletkezhetett Angliában egy részvényes társa

ság egy millió st. ft. névértekü (leendő) tőkével egy „örökké

mozgó korék" előállitására, 's egy más „a lótenyésztés elő



– 233 –

élelem - vagy frissítő szerek árulására sátrakot állítot

tak. A zaj akkora volt, hogy a Cancellarius, kinek

ott volt a hivatala, panaszt tett a régensnél 's a' vá

rosi hatóságoknál, hogy az űgyvédek szavát sem hall

hatja. Law megszólittatván , késznek nyilatkozék, az

alkalmatlanság elháritására, 's Carignan herczeggel

alkuba ereszkedék a hótel de Soissons iránt, melly

mellett nagy terjedelmü kert feküdt. A házat meg

vette Law iszonyu summán, de a pompás kertet to

vábbi nyereség forrásul a herczeg magának tartá. Mi

helyt a pénzmonarcha új szállására beköltözék, ren

delet hirdetteték, hogy status kötelezvényt, részvényt

's a t. másutt venni vagy adni nem szabad, hanem csak

a hótel de Soissons kertében. A fák közepette mint

•~*

mozdítására 's az papitelkek kijavitásáta." Az utóbbi társa

ság iránt kivált a lelkészség bizonyitott részvétet 's a' rész

vények hamar kézre juttattak. Ennek lehettek még szép ár

zökögései a börsejátékosok számára! Mert a társulat ered

ményeit soha senki sem látta. De a legbolondabb terv, 's a'

a' melly leg tökélyesben is mutatja mint szeretik az emberek

magukat elámittatni, egy ismeretlen kalandortol indult-ki , a'

ki egy „nagyon nyereséges vállalatnak, de a' mellynek tár

gyát és módját senki se tudja" megkezdésére társulatot akara

gyüjteni. Ha a dolog országszerte tudva nem lett volna, azt

irja egy hirlapi szerkesztőség, nem lehetne hinni, hogy vá

lalkoztak emberek illyen felszólitásra. A' kalandor csak an

nyit hirdetett, hogy a kivánt tőke fél millió, 's 100 st. ftos.

5000 részvény fog kiadatni; de előlegesen csak 2 ftot kellene

béfizetni. Minden részvényes 100% nyereséget igényelhet.

Más nap reggel a nagy ember megnyitá a bureau – ját 's az

emberek egymást taszigálták az ajtajánál. Midön délután há

rom órakor szokás szerint azon napi üzérkedését bérekeszté,

1000 részvény ki volt adva és 2000 st. ft. (20000 p. ft.) bé

fizetve. Ezzel a tervezö béérte, még délután hajóra ült 's a'

száraz Európába átszökvén soha sem láták többé-Angliában,

*



egy 500 sátrat és filegoriát emelének a bőrsei játé

kosok számára, 's Carignan herczeg az ámulás sza

kában töméntelen nyereséget húzott, mert egy - egy

sátor bére holdnapjára 500 hivres volt, 's e szerint

a herczeg, holdnaponkinti jövedelme is csak ez egy

kútfőből körűlbelől 250,000 livresre (100,000 pengő

fra) ment.

Mig ez tartott, Law volt az országban legelső

ember, 's a regens antichambre-ei üresek voltak.

Pairek, tanácsnokok, pöspökök tódúltak a hótel de

Soissonsra; tengeri és szárazi katonaság főtisztei, fő

rangu asszonyságok, 's minden, kinek szűletés vagy hi

vatal elsőségi jogot adott, ültek a Law' előszobái

ban, várva, hogy részt kaphassanak az indiatőkéből,

Lawt annyira ostromolták, hogy a kérelmeseknek ti

zedrészét sem vala képes látni; 's mindenféle fogást

és fortélyt kigondoltak, hozájuthatni. Ország nagyjai,

kiknek méltósága nagyon meg lett volna sértve, ha

Filep, királyi herczeg és regens, félóráig várakoztatta

volna , félnapokig vártak tűrelmesen, hogy sieur Law

val találkozhassanak. – Egy asszonyság néhány napig

sükeretlen kisértvén a nap bálványát házánál láthat

ni, parancsot ada kocsisának, hogy ha az utczán Lawt

meg pillantja, fordítsa fel a szekerét. A kocsis felfo

gadá, hogy pontosan engedelmeskedik, 's az asszony

ság három napig szüntelen hordoztatá magát az utczán,

az alkalomra áhitozva, hogy feldőlhessen. Végre meg

pillantá Law urat, 's hevesen szólitá kocsisát: „Dőlts

fel most, az Istenért dőlts fel most!" Emez egy lám

páskarónak hajtata, az asszony sikolta, a szekér fel

fordula, 's Law , ki az esetnek tanúja vala, segédre

siete. A ravasz dámát a hótel de Soissonsba vivék,

hol tanácsosnak tartá eszméletre jöni, 's fortélyát en
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gedelemkérések közt megvallá. Law elmosolyodék, 's

a dáma nevét a részvénykönyvbe beirá.

A részvények ára néhány óra alatt 10 – 20%

rel is növekedék, és sok ember, a ki szegényen kőlt

fel, estve duzsgazdagon feküdt le. Egy tőkebirtokos

hirtelen roszul levén, legényét küldé, hogy adjon el

250 részvényt 8000 livresével, a mennyin akkor jár

tak. A legény elment velök a jardin de Soissonsba,

's látá, hogy azon kőzben a részvény ára 10,000-re

hágott. Ezen árkülönbséget, mi a 250 darabon 500,000

livresre ment, tétovázás nélkül a zsebébe tette, 's a'

többit gazdájának adván, még azon estve kűlfőldre

indult. – A Law kocsisa kevés idő alatt annyit szer

zett, hogy maga tarthata equipaget, 's elkéredzett

szolgálatából. Law kedvezményűl kéré tőle, hogy

mielőtt elmegy, szerezne maga helyett egy más éppen

olly becsületes embert; a kocsis még az nap odavivé

két volt pajtását, 's mondá, hogy válassza akármellyi

ket, mert ő a másikat azonnal szolgálatába veendi.

Mind ezek alatt 's következtökben a bankjegyek

szaporitása untalan folyt, 's az illető rendeletek min

dig a pénzforgás növekedését hozák fel indokul. Lá

tók, minő pénzforgás volt.

Meg kell vallanunk azonban, hogy mig a bizo

dalom tartott, a valódi kereskedés is olly előlökést -

kapa, mellynek pillanatnyi jó következményei szem

betűnők voltak. Kivált Párizsban nagyon érzék a hasz

nát. Mindenfelől tódultak idegenek nem csak pénzcsi

nálni, hanem pénz kőlteni is; a város népességének

általuki gyarapulását azon időszakban 305,000-re ve

tik. A házkiadóknak hiuba , konyhába, söt istállóba

is ágyakat kelle rakni, hogy a sok szállót elfogad

hassák , 's a város ugy tele volt mindennemü szeke
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rekkel, hogy a főbb utczákon csak lépésben lehetett

hajtani. A vidéki gyárok rendkivüli munkássággal dol

goztak, hogy a közönséget a legdrágább kelmékkel

elláthassák, mellyeket a bő papirosban fizetvén , áruk

négy annyira is hágott. Az élelem szerek sem marad

tak ki az átalános gyarapulásból; gabona, kenyér,

hús, zöldség drágábban keltek mint valaha, 's a mun

kabér hasonló arányban növekedett. A mesterember

ha azelőtt 15 soust (váltó garast) keresett napjában,

most 60-t kapott. Mindenfelé épült az új ház. Az egész

országban ámitó jóllét látszott uralkodni, mellynek va

kitó fénye a láthatáron emelkedő 's gyorsan közledö

sötét föllegeket észrevenni nem hagyá.

Gondolható, hogy az a bűbájos, kinek varázs

vesszeje e bámulatos változást teremté, a közbol

dogság ragyogványából nem kis részben osztozott; fe

leségének 's léányainak a legfőbb nemesség udvarolt,

's léányai kezét herczegi 's fejedelmi házak örökö

sei kérték. Frankország különböző vidékeiben két

szép uradalmat vásárlott, 's a' Sully család örökösei

vel a Rosny-i marquisat felett alkudozék. Vallása(mint

Scot, protestans volt) előmentének útában levén, a'

regens meg igéré, hogy ha a Catholica hitre nyilván

átlépend, pénzűgy-ministernek (controleur général des

finances) nevezi ki; mi meg is történt. Átállását kö

vető nap a St. Rochus parochiájában tiszteletbeli de

cannak választák; melly alkalommal azon egyháznak

500,000 livrest ajándékoza. Jótétei jollehet mindig te

temesek, de nem mindig illy mutatványosok valának.

Nagy summákat osztogatott titokban; 's igazi inség so

ha sem jutott fülébe hatástalanul. Átalán az egész ór

szágban akkor, (nemcsak a magyar saját értelmében

a szónak) legtehetősebb ember volt. Az orleansi her
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czeg csaknem korlátlanul bízott az eszébe , 's minden,

pillanatban 's minden tárgy iránt tanácsát kérdette.

Mi szép: a magas polcz soha nagyzóvá vagy dőly

fössé nem tette; folyvást az az egyszerü, nyájas, jó

érzésü ember maradt, a millyennek a viszontagság

napjaiban mutatkozott.

A dolgok meg mind virágzó állapotban folytak

egész 1720-ig. A parlement intéseit, hogy a papi

rospénz módnélküli szaporítása előbb hátrább bukást

fog okozni, számba sem vették. A regens csak Epi

curus philosophiájának volt gyakorlati avatottja, de a'

pénzűgy theoriáin fejét sokat nem tőrte; azt gondolá,

hogy illy sok jót szűlő rendszert soha sem lehet igen

messze űzni; ha 1500 millió papiros annyi hasznot

tett, még ugyan annyi a jó eredményt is kettőztetni

fogja; nem tudá, hogy a politicában, még az Oeco

nomiaiban is, kétszer kettő nem mindig négy ; 's

Lawrólis kétes, ha arithmeticája egy részét nem re

ményei dictálták-e? A közönség telhetetlensége fenn

tartá az ámulást, és minél magasbra hágott a Missis

sipi 's India-tőkerészvények árra, annál több bankjegyet

gyártottak, hogy legyen mivel fizetni, 1719 végén 1200

millió jegy volt készitve.

A különbféle probálgatásoktól azonban mind nem

szűntek meg; ma az 1000, 100 és 10 livres-es jegyek

mellé 10,000- eseketis kezdtek kiadni, egy-két hét

mulva a 10-eseket szükségteleneknek, néhány nap

mulva a 10,000-eseket alkalmatlanoknak találák, majd

megint a 10-eseket vissza állíták, 's igy korlátlák 's

ránczigálák ide s tova a közönséget olly dologban,

mellynek a legnagyobb szabadság adhat ártalmatlan

folyamat, És még is a jó frank, mint kosaras medve,

híven tánczolt, a' mint sípoltak neki, és még is szor
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galmasan hordták ezüstjöket papirosért, és még sem

sejték a vészt, melly már hátuk megett olálkodott.

Első kis lármát 1720 kezdetén Conti herczeg

okoza, ki haragjában, hogy Law nem adott neki friss

india - részvényeket annyi árron, a mennyin ő kiván

ta, olly csomó jegyet küldött váltatni a bankba, hogy

az ezüst pénzt három nagy terhhordó szekeren vitték

el. Law panaszt tett a regensnél, 's előterjeszté: mi

nő baj kerekedhetik, ha az adott példa sok követőre

találand. A regens igen is jól megérté, 's Conti her

czeghez küldvén kegyelem-vesztés büntetés alatt pa

rancsolá, hogy a kivett készpénznek kétharmadát leg

ott küldje vissza a bankba. A herczeg a zsarnok

rendeletnek kéntelen volt engedni. Ez eset azonban

a Law' hitelén nagy döfést ejthetett volna, hanem

szerencséjére De Contit a nép nem szerette, minden

ki őt vádlá alacsonsággal 's telhetlenséggel, 's Lawt

tarták az igazságtalanul bántott félnek. Majd mások bi

zalmatlanságból és ovakodóbban tevék, mit a herczeg

bosszuból olly szerencsétlenül próbála. A messzebb lá

tó bőrse - játékosok igen helyesen gondolák, hogy a'

részvények árra nem hághat örökké. Bourdon és La

Richardière, két legnagyobb speculans, jegyeiket

alattomban és kicsinyenkint felváltaták, 's a készpénzt

kűlföldre kűldék; arany, ezüst edényeket, ékárukat

drága köveketis vásárlának öszve, 's lopva Angliába,

Hollandba szerkeszték. Vermalet, egy más börse-játé

kos, a közeledő vihart megszagolván, mintegy millió

nyi arany és ezüst pénzt szerze öszve, egy béres sze

kérre raká, gazzal, ganéjjal betakará, 's paraszt öl

tözetben szerencsésen áthajtata a határon. Ezek , 's

kétségkívül több illyenek éreztetni kezdék a készpénz'

szűkét, panaszok hallatának, 's az okot nem kelle
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messze keresni. Az országtanács hoszason vitatkozott,

mikép segitsen a dolgon, 's végre a Law tanácsára

kihirdetteté, hogy a készpénz 5%rel roszabb a pa

pirosnál. Ha tehát valaki egy százas jegyet akart vál

tani a bankból, 105 livrest kelle érte adnia; de ha

czéduláért vett ki ezüstöt, csak 100-at kapott. Egy

szersmind a bank készpénzfizetései aranyban 100, e

züstben 10 livresre szorittattak. E rendelmények a'

bank fennállhatását biztositák ugyan, de a papiros

becsét helyre nem állithaták. A nemes érczeket, a'

legszigorubb vigyázat daczára is, hordák ki Angliába

's Hollandba, 's a' mi az országban benn maradt, ki

ki szorgalmason elduggatta.

Ekkor még egy nagyobb kisérletet tőnek a nem

zettel, t, i. vajjon a papiros nem pótolhatná-é ki

egészen az országbeli belforgásra a nemes érczeket.

E végre 1720. Februariusában egy rendelet jelenék

meg, miszerint senki se merjen 500 livres arany vagy

ezüst pénznél többet birtokában tartani, elkobzás és

nehéz birság büntetése alatt. Megtilták az ékszerek”,

drága érczedények”, kövek felvásárlását is, és a fel

adóknak a corpus delicti félárát igérék jutalmul. E'

tilalmak érvényessé tételére naponkint a leggyűlőlsé

gesb inquisitio folyt; sem a házi tűzhely szentsége

sem az erkőlcsi jellem feddhetlensége nem szolgált

paizsul a gyanu 's az ezt követő motózás ellen. Ha

egy feladó csak kétségét jelenté valaki iránt, már pa

rancs ment a házkeresésre. Cselédek elárulták urai

kot, polgárok szomszédaik kémeivé, 's a' fogdosások

és kobzások olly mindennapivá lettek, hogy a tör

vényszékek alig tudták az e miatt megsokasult ügye

ket meggyőzni. A zsarnoki zaklatás által okozott bosz

szuság calembourgokba, gúnydalokba , 's csúfos ne
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vezetekbe ömlött ki Law 's a regens ellen; de a bank

állott, 's ha Savarinak, Steuartnak, 's utánuk Bűsch

nek hihetünk, renditetlenűl állott. •

A Mississippi-részvények ára azonban sebessen

leszállott , 's kevesen hitték már a louisianai kimerit

hetlen kincsek meséjét. – Hitelök helyre állítására

megint egy furcsa kisérletet tettek. Párizs legnyomo

rultabb népseprőlékéből hól hitetéssel hól erővel öszve

csőditettek valami 6000-et, ellátták köntössel 's szer

számmal, hogy hajóra űltetvén, inditsák Új- Orleans

ba. Mindennap egy egy , ásókkal , kapákkal és csá

kányokkal felkészült, csoportot hordoztak meg Párizs”

utczáin, 's aztán kűldék a kikötőbe. Kétharmadrészök

elszéledt az úton, eladta szerszámait, előbbi élet

módjához fogott, 's két, három hét alatt fele az egész

seregnek újra Párizsban czellengett. Ez a komédia

egy kissé fölebb rugtatta a részvényeket, mert a hi

szelékenység szintolly kimerithetlen, mint a kapzsiság

és ámitás.

A kormány, melly ezelött másfél évvel, midőn

a bank még csak valódi hasznot hajtott, úgy siete

magához rántani, most már, midőn a visszája kez

dett fölül fordulni, éppen úgy óhajta megmenekűlni

a közvetlen felelősségtől. Azon természet elleni re

ményben, hogy két részeg majd jobban eltántorog

együtt, februar 22-én 1720-ban kiadott rendeleténél

fogva, a frankhoni királyi bankot, minden nyeresé

geivel és beneficiumaival, az indiai kereskedő társa

ságnak át és birtokába adá, a következő feltétek

mellett :

a.) A kormány felelős maradand a jegyek ér

tekéről.

b.) A társaság is felelős leend a kormánynak a'
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bank kezeléséröl, mellynek zálogául a banktól a'

kincstárnak kölcsönzött 1600 millió livres szolgáland;

ennélfogva mindenkori állapotárol mind a tanácsot

mind a főszámvevő hivatalt folyvás értesítésben tártja.

c.) Új jegyeket késziteni 's kibocsátani, csak az

országtanács engedelmével lesz szabad. *

d.) A készpénztől vett 5%t a társaság nem fogja

húzni, hanem a készpénzt folyó értekökben veendi

és adandja. Végre /

e.) A financzminister, (Law) mind az indiai társa

ságnak, mind a banknak fő felűgyelőjévé neveztetik,

's egy országtanácsnok, és a párizsi kereskedők elnöke

(Prévot des marchands) más hivatalos személyekkel

évenkint négyszer pénztárvizsgálásra kirendeltetnek.

A frank változékonyság ebben is nyugtát találá,

's nem csak a kereskedőtársaság részvényei ismét fö

lebb szökkentek, hanem a köz bizodalom a' jegyekre

nézve is annyira visszatért, hogy még valami 1000

millió jegyet lehete szárnyra s talántalán az egész

pénz-és bank-űgyet mentére bocsátani ; mert a közön

ség a jegyeknek 1 – 1"/, "/o agiot is kezdett adni a'

készpénz felett.

De ismét nem várhatának, hanem, mint Büsch

mondja, theoretizálni kezdének. Majusban, egy or

szágtanács gyűlésben, hol Law, D' Argenson a colle

gája, 's minden minister jelen valának, számbavevék

a forgásban levő mind jegyek mind készpénz mennyi

ségét. Amazt mintegy 2000 milliónak találák, ezt 1300

millióra veték. Természet elleni dolog , így mondá

nak, hogy több czédula mint ércz forogjon, s ezen

csupa észképi elvből ki-indulva, meghatárzák, a két

mennyiséget egyenlősiteni. Majus 21-én tehát egy ren

delet jelent meg : miszerint a bankjegyek, követke

16
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zőleg az indiai részvények becse apródonkint felére

csökkenjen. A rendszer túlságosainak kedviért ide

tesszük a képletesitő táblácskát :

Maj. 20-kán 1720 1000-es bankjegy 1000 livrest ért.

10– *– 10 -

Maj. " " 22-kén – 1000– – csak 800 – fog érni.

- 10– – – 8 – ––

Jul. 1-jén – 1000– – – 750 – –

10– – – 7°/9– –

Aug. 1-jén – 1000– – – 700 – –

10– – – 7 – – –

Sept. 2-án – 1000– – – 650 – –

10– – – – 6%– –

Octob. 1-jén – 1000– – – 600 – –

10– – – 6 – –

Novemb. 1-jén – 1000– – – 550 – –

10– – – 5%– –

Decemb. 1-jén – 1000– – – 500 – –

10– – – – 5 – –

De, mint az eddigi példákból gyanitható, a ren

delet nem élt annyi ideig, a mennyire számitva volt.

A parlement nem akará betáblázni, 's a' közönség

olly nagy kétségbeeséssel fogadá, hogy roszabb kö

vetkezésektől félve, a kormány, hét nap mulva min

dent visszahúzott, 's a' papirosokat előbbi árfolya

mukba visszaállitá. -

A halálos döfés csak ugyan meg vala adva, 's a' má

sodik decretum kihirdetése napján (Maj. 7-én) a bank

fizetni megszűnék. Lawt és D' Argensont a ministe

riumból elbocsáták. A tétovázó gyáva Filep az egész

baj okát Law nyakába tolá, 's midőn ez a palais

royal-ba akara menni, elutasittatá. Késő estve csak

ugyan utána kűlde, 's egy titkos ajtón bebosátván,
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minden módon vigasztalá, s mentegetődzék, hogy

status ratiobol olly nyilvános bántalommal illette. Söt

két nap mulva az operába vivé magával a királyi pá

holyba, s ott, mindenek szeme láttára , megkülön

böztető udvariságot mútata iránta; de a kisérletnek

a népgyülőlség , kicsinbe mult, hogy gyászos véget

nem adott. Mikor t. i. kapuján menne be, kőzápor

fogadá, 's ha kocsisa hirtelen az udvarra be nem kap,

's a cselédek a kaput szintolly gyorsan be nem nyom

ják , Lawt a szekeréből kihuzták 's öszveszaggatták

volna. Másnap a feleségét és leányát támadák meg

szekerökben, úgy hogy a regensnek őrcsapatot kelle

lakához állitani; sőt így sem tartá elég bátorságosnak

otthon lakni, hanem a herczeg a palais royal-ban sa

ját szobáiban ada neki szállást.

A hirtelen esett seb orvoslására más sebészt hi

vának, 's D' Aguesseau Cancellárt, kit 1718-ben a'

Law' tervezetei ellenzésiért bocsátottak volt el, álli

ták hivatalba. Ez , öt parlementi tag és a pénzűgyi

biztosság consiliumot tartván, a betegnek következő

recipéket rendelének:

Jun. 1-jén a készpénz elleni rendelmény vissza

vétetett, s megengedék, minden embernek annyi ara

nyot és ezüstöt birni , tartani, a mennyit tetszik.

Azután 25 millió livresre 2"/, %-t kamatoló új

jegyeket bocsátának ki, mellyek a régieket beváltsák,

(egy századrészökre sem volt elég), és érvényességök

zálogául Párizs városa jövedelmeit köték le. A be

váltott ó jegyeket a Város házánál nyilvánosan elé

geték. -

Jun. 10-én a banknak készpénzzel kelle váltani,

's bezzeg ekkor láttuk volna a régóta nélkülözött ér

czek becsületét. Az egész párizsi nép tódult a szá

16 *
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mitó hivatalra, hogy apró jegyeiért ezüstöt kapjon;

melly imígy csakhamar megapadván, rézzel kezdettek

fizetni. Sulyosságára senki sem panaszolt; ámbár mu

latságos volt nézni, mikép tántorgott és izzadott egy

egy ficzkó, hogy 50 livresért kapott rézkincsét elhur

czolhassa. A tolongás olly nagy volt, hogy egy nap

sem tőlt el, mellyen valakit agyon ne nyomtak volna;

söt egykor 15-öt vittek el halva. -

Jul. 13-án a fényes operatiok után a szerény

fo rg at á s t vették elő , 's mind a párizsi főbankot,

mind ennek a vidéki városokbeli számitó hivatalait

gi r o b a nk ok nak hirdeték. Ennek következtében

August. 15-én rendelmény ment szét, hogy a'

10,000- és 1000-es bankjegyeket már csak a kamatoló

parizsi jegyekkeli fölcserélésre , forgó tőkék beiratá

sára és Mississippi részvények künnlevő árainak befi

zetésére lehet használni. Mint vélni lehet, ez csak e

lőpostája vala egy következő (Octob. 10-dikei) rende

letnek, miszerint a közledő November 1-sőjétöl fogva

minden bankjegy különbség nélkül érvényességéből

kivetkeztetett, és hitvány haszonvehetlen papiros da

rabbá aljasult.

Ezen rendszabásnak , melly milliókat egyszerre

koldusbotra juttatott, bünbakot kelle keresni, 's való

ban találánakis, és a rendelet a bankjegyek árbecsé

nek csökkenését 's hitelvesztét egyedűl az agioteur

ekre háritá. Ugyan ez okból az indiai vagy mississippi,

társaságot a pénzverési, vámbérlési 's más minden

kiváltságaitól megfoszták, s ezzel minden országos

kezesség nélküli magános társulattá sülyeszték. Puhato

lódának mind azok után, kik a' legnagyobb szédűlés'

alkalmával törvénytelenűl nyerekedtek, 's a' kikurkász

takot sulyos birságok alá vetették. Kicsinálták az ere
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a ki annyi részvényt, a mennyinek alá irt, ki nem

fizetett, most minden 500 livresért 13,500-at fizessen.

A részvényesek, mintsem tenkre jutott vállalat sors

czéduláira illy iszonyu summát fizessenek, felkelhetői

ket nyalábra rakák, 's menedéket kerestek kűlföldön.

A banknak utolsó nádszála is, mellyhez támasz

kodni probált, alája tört. Velenczeiszerü átalakitása

nem a tapasztalatlan népre, hanem a pénzűgyben

jártas kereskedőségre volt számitva, 's ez , a beszél

tek után okosabb volt, mintsem hitelét olly törékeny

's e mellett önkényesen ide s tova ránczigált alapra

helyezze. A legrészletesb, oktatóbb utasitások 's ren

delmények mellett is, igen kevesen találkoztak, kik

az új forgató bankba tőkét tettek 's űgyeiket átirás

által igazittatták volna; – s végre egy rendelet, okul

a frank kereskedők balgaságát adván, kik a szom

széd országokban olly haszonnal 's kényelemmel gya

korlott átiratási módhoz szokni nem akarnak, a bank

nak minden további működését megszünteté. A ha

lál órája januar. 21-kén 1721, születése után ötödik

éven, űtött. -

Ím, kegyes olvasó, én textusomnak eleget tevék,

és megmutatám, hogy a nyugtalan igazgatási düh mi

kép éltete le egy országgal öt év alatt annyi viszályt,

melly ötvenre is igen sok lett volna; 's ne véljük,

hogy ez valami előre kiszámitott nagyszerü csalás”

következése lett volna. A kormányon űlők sokkal ke

vesebb financzismerettel birtak, mintsem egy ollyanra

képesek lettek volna; 's Law utolsó inségében is áll

hatatoson meg volt terve helyességéről győződve.

„Megvallom“ – igy szóla egyik találkozásakor a re

genshez, – „hogy sok hibát ejtettem; ejtettem, mert
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ember vagyok, s minden ember alá van vetve a té

vedésnek; de innepélyesen állítom, hogy egyikök sem

származott gonosz indokból, és semmi tettemben ál

nokságot senki sem fog találhatni." Valóban nem is;

mert ő terve sikerüléséről 's állandóságáról meg volt

győződve, mi már csak abból is kitetszik, hogy minden

nyereségét Frankhonban fekvő jókra ruházta. Ide

ment ki, midőn a rendszerének adott halálos döfés

az ő életét fenyegette; 's innen is ment el a regens

nek igen nyájas levelénél fogva adott engedelemmel

a Bourbon herczeg' maitresse Mad. la Prie' szekeré

ben Brüsselbe, semmit magával egyetlen egy gyémán

ton kivül, melly 125–150 ezer frank érő lehetett

el nem vivén. Számüzetésében, mint mondják, több

nyire játékból élt, 's Velenczében szegénységben 's

eladósodva holt meg 1729-ben.

Ki hinné, hogy illy nyilvános historiai leczke

után, még néhány országban, 's köztök olvasóim idősb

részének szemei előtt csaknem hasonló esetek foly

tak le? Avvagy tanulságára vannak-e népeknek a meg

előző példák? 's fontosabb kérdés: avvagy a szoba

falai közt készült legvakítóbb terv jogosithat-e oly

biztos és határtalan reményekre, mikkel apró Law

jaink, hirlapjaink hasábjait s pamphleteiket egy idő

olta özönlik?

A rosz theoriák a legjobb akarat 's legbensőbb

meggyőződés mellett is szintolly ártalmasokká válhat

nak, mint egy eszes csaló legmesterségesebb tervei.

Világunk rendszere olly csuda mesterséggel van al

kotva, hogy a leggazabb ember érdekei is bizonyos

pontokban embertársai érdekével elkülönithetlen kap

csolatban vannak; 's ezt az eszes igen is jól sejti és

tudja, de a vak enthusiasta, ha még annál becsüle
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tesb és jobb szívü is, rémképe után hanyathomlok

rohan, s magát és követőit együtt buktatja a mély

ségbe.

Law theoriájának legfőbb gyengéje a' volt, hogy

a hitel puszta eszméje pénzt teremt. - Lássuk pon

tonkint.

Olly országban, azt mondja, hól a népek még

nincsenek a hitelhez szokva, elsőben is elég le

end a készpénz tömegét megkettőztetni, és az

érczpénzdarabok mellé ugyanannyi értekü jegyet ki

bocsátani, hogy ezeket minden ember, mikor tetszik,

készpénzzel felváltathassa. Hól, és mi módon? ezt

Law elfeledé megmondani; mi pedig olvasónkat csak

a pénzszaporitásról kifejtett eszméinkre útasitjuk.

Illy hitel azonban, azt mondja pénzügyészünk, in

kább csak a pénzdarabok szaporitása, mintsem hitel

volna, mert a hitel abban áll: a' mivel a jegyek

meghaladják a készpénz mennyiségét, 's a'

hitel jovalma csak ezen fölülékben áll. Micsoda ször

nyeteg kerekedhetik ki egy félszeg észképnek egy

rosszul magyarázott ténynyeli párositásából, e példa

világosan mutatja. Miután Law az egész nemzet va

gyonábol akará bankalapját öszveállitni , mi volt ter

mészetesb, mint, hogy ezen bank is, mint más nyil

vános vagy magános intézetek, a betett készpénznél

több névértekü jegyeket adhasson ki? Vajjon magyar

irászink, kik untalan ezen eszmén lovagolnak, hogy

„ez a bank, jegyeinek csak harmad értekét, az a'

másik, negyedét, az a tulsó másik, ötödét tartja kész

pénzben a tárában" nem ismernek-e előképökre? de

mit mondok? Law a nép aranyára 's ezüstére épité

terveit, a miénkek nagyobb csudát tesznek, mert ho

mokot és agyagot változtatnak arannyá, 's mint an
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nyi Orpheusok a földeket és jószágokat inditják ma

guk után. Be jó, hogy ezen politicai alchymisták nem

kapnak egy regens Filepre!

19. §.

Frankhon bankja.

A nemzet bizodalmával 's vagyonával tett sze

rencsétlen kisérlet után a bank-név évtizedekig an

nyira népszerütlenné vált, hogy a terv fölélesztésé”

ről még a legmerészebb projectans sem gondolkod

haték. Az elmék is egészen más fordulatot kaptak.

Az aristocratia, mellynek a kormány felőli ősi vagy

alkotmányos jogait királyok és ministerek XI-ik Lajos

olta olly vas következetességgel 's gyakran vas szer

számokkal tudák leszedegetni, a fölűlről vesztettet

alúlról kárpotlásozá, 's a feudalismus és hierarchia'

csővein a nemkiváltságosok vagyonát sokkal biztos

ban és állandóbban szivattyuzta, mint a legmestersé

gesebb banki miveletekkel tehette volna; az ország'

szükségeit 's XV-k Lajos drága menu-plaisireit pedig

egyenes és mellékes adók,mellyeknek önkényes szapori

tását a parlement árnyékhatalmán kivül semmi sem

gátlá, minden kellő summákkal ellátták. De, óvd ma"

gad a szelestől, midőn gondolkodni kezd ! S ez

időszakban a frank nem zúgott, nem lázongott, nem

dalolt; hanem nyőgött, és – philosophált. S ez nem

német philosophálás vala; a nemzet, mélájából föló

csudtával, tanakodása 's ábrándai eredményeit élet

be szándoklott léptetni, 's igen rosz neven vette a'

kiváltságosoktól, hogy miután ama philosophia egyik

részét erkölcsi romlottsága palástolására felhasználta,

a más félnek kedvező fejezeteket ignorálni akará. A'
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vita csatává, a csata, mihelyt pénzügy jött közbe,

revolutiová, ('s mellyik sikerült revolutiot nem esz

közlé vagy pénz, vagy vallás?), és az ellenszegülő ki

váltságosok jószágai egy roppant bank alaptőkéjévé

válának, mellynek jegyeit assignatáknak nevezék. Az

assignaták csufosabban megbuktak, mint valaha a

Law részvényei; de – a nép adta, a nép elvette,

's ha áldás nem is, könnyü bocsánat lön a népnek

érette; ki is pofozná maga magát? Ez idők, mellyek

ben egy zsemlét 100, 's egy font hust 500 livresen

vettek, nem sok financziai tanulságot nyujtanak; a'

lég sulyegyenének szabályait nem az orkán süvölté

se közt keresik ki; azért szóljunk csendesebb időkről.

A kereskedésnek és műiparnak a váltók fölfe

dezésétöl fogva a discontózás sokkal nélkülözhetle

nebb eleme, mintsem hogy az 1720–1789-ki időszak

ban, az elbeszélt esetek daczára is, az érdeklettek,

banknemü de ennek gyűlölt nevét nem viselő intézetek

ről ne gondoskodtak volna. Az eszme azonban egész

1776-ig nem létesülhete, 's a szükséget addig elé

csak magános bankárok pótolák. Ekkor állott egy

„Caisse d' escompte“ 15 millió alaptőkére, mellyből

10 millió a királyi kincstárba vala zálogul leteendő,

's 5 millió forgó tőkéül kinézve. A leteendő 10

milliót kölcsön czím alatt akará a kormány elfogad

ni, 's 13 millióról 13 év alatti lefizetést (félévi 500,000

livreses rátákban) biztositó nyugtatványokat adni. De

a kereskedők ezen kezességben nem nagy nyugalmu

kat találák, 's kérék, hogy engedtessék meg nekik

csak 12 millió tőkével, de minden kormánynak adan

dó kölcsön nélkül kezdeni meg pénzkereskedői mi

veleteiket. A szabadalom ezen feltéttel is megadaték;

's a fiatal intézet szépen gyarapodott; de a' kincs
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tárnaki áldozatok, mi ellen az alapitók nyilván tilta

koztak, az erőtelen kezelők részéről alattomban még

is megestek, 's így nem esuda, ha a nem sokára kö

vetkező nagy országrengés, melly annyi erőset elte

metett, a mecsevésző csemetét még könnyebben el

nyelé.

A fordulat zordonabb viharai' 's a pénzügyi

zavarok csillapodtával újra kisérleteket tőnek az enyé

sző hitel felsegitésére. Első volt a „Caisse de comp

tes courants," forgató- és discontobank, mellyet a'

párizsi bankárok még a directorium időszakában

nyitának meg, 's a' mellyet a' 18-ik brumaire kor

mánya pártfogása alá vevén, „Frankhon bankja" fé

nyesebb nevét adatá neki, 's 5 millió livresre vett

részvényt hozája. A háboru közepette, a kereskedés,

hitel', és tőkék romain épült bank jó kezelése bi

zodalmat szűlt, s nem egész három év alatt 30 mil

lióból álló tőpénzét kiegészitette, az iparnak szép

szolgálatokat tett, 's a kamatlábot, melly holdnapjára

3°/o-re hágott volt, félannyira szállitotta.

Ezzel egy időtájban alapult Párizsban egy más

hason intézet Caisse de commerce név alatt, ke

reskedő részvényesekből, kik váltóikat discontóztat

ták benne, 's ez által jovalmait a nagy gyárakra is

kiterjeszték.

Végre egy harmadik alapítvány Comptoir com

mercial czímmel részvényeseit és czimboráit a ki

sebb kereskedők- és gyárosokból választá, 's az eléb

bivel együtt sokat tett a discontói % csökkentésére.

Mind a három bank egylátásra fizetendő váltó

kat, azaz tulajdonkép jegyeket bocsáta ki; de egyik

sem országos , hanem csak magános társulatnak néz

hető intézet vala. Innen húzott egyenlő jogaik, ha
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sonló czéluk , sőt kezelésök módja is egy nem ép

pen minden űgyben ohajtható versenyzést, ollykor

érdekeik összeütközését várathatá; mihez még az a'

félelem is járult, hogy valamellyiknek koczkáztatása,

hitelét 's jegyeit gyanusithatván, ez, okosabb vetély

társaira is bár érdemetlenül reáháromlik, 's azokat is

bajba keverendi.

Nagy folyó kis folyót nyél; hatalmasabb lény

gyengébb vetélytársat bajosan tud szenvedni; 's a'

30 milliós „Banque de France“ untalan sürgeté 5–6

milliós collegái megszűntetését. Egy darabig alkudo

zásokkal probálának czélt érni; a kormány azt ja

vaslá, hogy az intézetek egyéniségök s kölcsönös

függetlenségök megtartásával egyezzenek meg bár

abban, hogy ugyanazon jegyeket forogtassák; de e'

természetelleni háromegység nem sikerülvén, Bona

parte–Alexander a bogot ketté vágá, 's a' bankügyet

törvényhozás tárgyává tevé.

A XI-ik év germinálja 14-én (april. 5. 1303.) 's

kis módositással 5 nap mulva újra , három országta

nácsos a törvényhozó test elébe következő törvény

javaslatot terjeszté, és pontait a Tribunatban 22 és

23-án, a törvényhozó testben 24-én meg is vitaták –

már úgy , a' hogy a vitatások Bonaparte időszaká

ban folytak, midőn a kormány szónoka mondá el

az ellenvetéseket is, mellyeket megczáfolt.

A. A z a lap t ő k é r ő l.

I. Frankhon bankjának egyedül lesz kiváltságos

joga bankjegyeket kibocsátani.

* E czikknél fogva a más két bankintézet ellen

mondását hatalomszóval elhallgattaták. Okul a bankje

gyek hitele szigorubb biztosítását, a bank' jovalmai

nak szélesb körre terjedhetését hozák fel; gonosz
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nyelvek azt is rebesgeték, hogy Bonaparte a bank

részvényeseket elakará a szabadalom által viszonti

szolgálatokra kötelezni; de minthogy a kormány szó

nokai erről semmit sem mondtak, én is állitni nem

IT161'em.

II. A bank alaptőkéje 45 millió frank") leend,

45,000 (ezer francos) részvényekre osztva; mellyhez

járul még a tartalék tőpénz is.

A részvények alaptőkéjére semmi betiltás nem

fogadtatik el. -

*) A tőke növelése szükséges lőn már csak azért

is, hogy a belé olvadó más két intézetekéit elfogad

hassa, 's köteleztetéseiket teljesíthesse.

Mi a czikk második pontját illeti, azt már a'

Velenczei bank alkalmával kifejtettük, 's igen termé

szetes dolog, hogy a bank alaptőkéje minden tör

vénykezési patvarkodások ellen biztositva, legyen.

III. A részvények bizonyos névre leendenek be

irva, 's a bemutató nem fog birtokosának nézetni,

ha csak a név-felcserélés a bank ügyészei előtt hi

telesen meg nem történik.

* A' részvények, osztalék név alatt, kamatolók le

vén, az intézetnek a tőkék birtokosait ismernie kell;

mit más alkalommal hasonlókép kifejtettünk.

57) A revolutio alatt a korábban divatozó livreek frankká vál

tozának. 1795 – 1810 a frank a livrer-rel egyenlő belbe

csü volt, ez utóhbi évben azt parancsolá egy császári ren

delet, hogy 80 frank érjen 81 livrest. A frank nem csak

számitó pénz, hanem egy, két, őt, valamint % és */, fran

cos vert darabok vannak forgásban. Osztják 100 centimesra;

mi pénzünk szerint 23"/as. kr. Conv. -

*) A csillagokkal, magyarázó 's néha vitató észrevételeinket je

leljük.
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IV. A bank 500 franknál kisebb öszvegre szóló

jegyeket nem bocsát ki.

* Mind a mai napig Frankhon bankjának csak

500-as és 1000-es jegyei vannak. Ezért gyakori váda

kat is kell hallania, hogy roppant segédeszközeit az

apróbb ipar gyámolitására nem nyujtja. Véleményünk

szerint méltó vád, de a bank alig ha segithet rajta.

B. A bank fog lal ko d á s a i r ó l.

V. A bank, váltókat 's más kereskedői leveleket

discontóz.

Semmi más nemü kereskedést az arannyal- és

ezüstelin kivül űznie nem szabad. Nem fog továbbá

discontózni az ország bátorságát bántó, tiltott áruk

kali kereskedésből eredő, és olly leveleket, mellyek

az illető felek közt csak alattomos egyezmény nyo

mán költek.

* A czikk utólsó pontja magyarázatban szűkös. –

Midőn A kereskedő Bre váltót bocsát ki, ez mindig

A-tól B-nek átadott áru becsét, vagy ha A pénzvál

tó, ennek B-nél letett pénzöszvegét képezi, mellyet

B ugyan meglehet hogy hasznára fordított, de bizo

nyos napra pénztárába bevárván, elégtételét akkorra

megigérte , 's ezen igéretét a váltó elfogadása (acce

ptatio) által megerősíti. **) A discontózó bankár tehát

58) A' váltói működésekkel ismeretlen ember a váltó leveleket

igen az előtte ismeretesebb kötelezvényekhez szokta hasonlit

ni; de ezen eszme megtartása sokszor értetlenséget szülne.

Azért ebben métalán járatlan olvasóm azt fogja fel kieme

lőleg, hogy a váltót nem az adós irja és bocsátja ki, (irassi

rozza) hanem a hi te le ző. Mikor p. o. egy gyáros egy

kereskedőnek árut ad el, mellyért ez akkor kész pénzt nem

ad, amaz áru két alakban indul a világra: egyszer maga
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egyebet nem tesz, hanem ezen biztositott öszveget

A-nak előlegzi, hogy a váltó kiteltéig is más specu

latiokra használhassa, miért ő kamatot fizet ugyan, de

a' melly valószinüleg kisebb, mint az üzérségéből

várható nyereség. Az alattomos egyezések nyomán

kőlt váltók esetében ellenben A, B-hez semmi árut

nem szállitott, vagy egyébaránt is B, A-nak semmivel

sem tartozik, hanem csupán kedvezésből 's viszont

szolgálatvárás mellett ismeri el, mintha tartoznék, 's

fogadja el az A' reája kibocsátott váltóját. Mind A,

mind B jó hirbeli kereskedők levén, a bank A-nak

az illy módon kibocsátott, tegyük 100,000 ft.-os, vál

tóját discontózza, s ez által valóban A-nak 100,000

francot kölcsönöz és ad használatra a kezébe. De hát

B mit csinál, kifizeti-é az elismert váltót ? ki biz' ő;

de mielőtt a határidő, p. o. két holdnap betelnék,

ő is ugyan akkora summáról váltót bocsát A-ra , 's

discontóztatván a banknál, ennek árrával fizeti az A'

váltóját. A megint nem várja a reája bocsátott váltó'

kitelését, hanem egy két nappal azelőtt más ugyan- ,

azon értekü váltót bocsát B-re ; 's így megy ez ta

kácsvetélő módjára A és B között, mindaddig, mig

a bankigazgatók rosszat szagolván, valamellyikök”

váltójától a discontózást megtagadják; mikor aztán

vége a comoediának , még pedig a bankra nézve az

utóbbi váltó ki nem fizetéséből eredő kárral; A és

B-re nézve pedig többnyire tragica catastrophával.

Mert vizsgáljuk meg, mit tehet A az imígy kölcsönö

valóságában; másodszor ennek árát képező váltóban, melly

summa jövedelmének t. i. az ő várakozása” díjának egy ré

szét a váltó-bocsátó, ezen irása discontóztatása által a ban

kárnak átcngedi. -
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zött 100,000 franckal. Árukkali nyerészkedésre nem

használhatja, mert erre az a két három holdnap,

mennyire a váltókat szeretik discontózni, igen rövid,

's eredménye bizonytalanabb, mintsem a váltói ké

nyes hitelt ne veszélyeztetné ; 's egyébaránt is becsü

letes kereskedő segédére, ha hirtelen szüksége érke

zik, más kútforrások is nyitvák, 's nem kéntelen, illy

becstelenitő fortélyhoz nyulni; – pénzüzérségre nem

fordithatja, mert ha egy holdnapi discontót csak '/, %-

re 's a' B-nek járó kezelési költséget (commission

vagy provision) egy váltó-fordulásra megint '/, %-re

vetjük, két holdnapi kitelésü váltókkal a fölebbi ve

télés kamatja 9%-re rug , 's A-nak ennél többet kell

kapnia, hogy nyeresége lehessen; már pedig ez, a'

bankok egyik fő czéljával u. m. a kamatláb szálli

tásával, merőben ellenkezik, 's magának A-nak is igen

vékony nyereséget nyujtana; – leggyakrabbi eset

végre az, hogy A a bukás szélén áll, és ama Wech

selreuterey , (így nevezik a leirt szép manoeuvre-t,)

csak hitele csalfa tündököltetéséül, 's roskadó üzér

sége utolsó nádszálául szolgál. Európai hírü váltóhá

zak tartották fenn évekig magukat ezen kétes és ma

rokba szakadó fogantyun, mint a gyermek, melly

mindig fölebb fölebb mász az ághegyre, hogy annál

borzasztóbb eséssel rohanjon alá. Clifford a XVIII-k

száz második felében, 's Gey müller a legközelebb

mult korban intő 's ovó példákat állitnak előnkbe.

Mindezekből kitetszik: milly tömérdek fontossá

gu a bankokra nézve az illy alattomos váltókrai szo

ros ügyelet, és hogy egy olly kezelő, ki, mint jeles

orvos a nyavalyát, biztosan megtudja itélni: vajjon a'

váltó igaz kamarán kőlt-e vagy nem ? minden bank

nak megbecsülhetlen kincs. Egy londoni részvényes
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banknak (Unionbank) mondják hogy van egy kezelője,

ki ezen adományt rendkivüli tökélyben birja; a mint

egy londoni váltót megpillant, megtudja mondani,

vajjon valószinü-e, hogy egy olly summára menő szer

ződés történhetett volna az illető felek közt, és rög

tön a legrészletesb és bámulatoson pontos tudositást

tud adni a kibocsátó', elfogadó, és hátasitók vagyo

máról 's hiteléről. - -

VI. A discontózás, napjára számittatik, még egy

napra is, ha szükség.

* Némelly pénzváltóknál t. i. az a szokás, hogy

p. o. bizonyos napokon alól nem discontóznak, azaz:

ha egy váltó harmadnapra kitelnék is, egy fél vagy

negyedholdnapi kamatot vesznek rajta. Ez a húzás

itt nem létez.

VII. A részvényességi czím legkisebb jogot sem

ad a discontózási jovalombani részesülésre.

* A bank, discontózásaival csak egészen biztos hi

telü üzéreknek előlegezhet; de valakinek lehet 100

részvénye, 's a' mellett dolgai másfelé igenigen rosz

lábon, 's ezért a részvények biztosságot nem adván,

igényt sem adhatnak, annál kevésbé, hogy bukás ese

tében a banknak, magát a részvénytőkéből kielégit

ni nincs joga, sem elsősége. -

C. Az o s z t a l é k r ó l.

VIII. Az osztalék a XIII-ik év első vendemiaire

étől fogva minden 1000-es részvényre nem haladhat

meg 6-ot száztól. Fizettetni fog fél évenkint.

Az évi osztalékot meghaladó nyereség tartalék

> tőkének fordittatandik.

A tartaléktőke 5%-es consolokká **) váltatik, mi

ből egy másod rendü osztalék származand.

4*

–~~-"

59) Midőn egy kormány többféle rendetlen, elegyes tartozásait,

béváltatlan kincstárczédulákat, elmaradott fizetéseket sat. 'sa't.
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A jelenben meglevő tartalék-tőke is 5% es eon

solokká váltatik.

A XI-k év osztalékai a bank eddigi gyakorlatai

szerint adatnak ki.

A XII-k évbeli (1803. Sept. 21. – 1804. Sept. 20.)

osztalék nem haladhat meg 7%-t, belé számitva a'

tartalék - tőkéből származót is.

IX. Az 5% es consolokat, mellyeket a bank meg

vásárolt, az ő nevére irják be, 's felsőbb meghatal

mazás nélkül, mig kiváltsága tart, eladnia nem lesz

szabad.

* A bank önállóságát kissé korlátló VIII. czikk

pontai által a consuli kormány részint a részvények

keli bőrse-játékot akará meggátolni, részint a bankot

az ország pénzügyeivel szorosb kapcsolatba hozni.

Mind e mellett ezek legtöbb ellenzésre találtak, 's

későbbre, mint látni fogjuk, csak ugyan módositást

is szenvedtek. A jelen törvény kelésekor már 2 millió

tartalék- tőkéje volt a banknak.

D. A közgyűlésről.

X. A bank részvényeseinek egyetemét, közűlök

200 fogja képviselni, 's gyülekezetök alkotandja a'

bank közülését.

XI. A közgyűlést alkotó részvényesek azok lesz

nek, kik a bank szemléje alkalmával a lefolyt fél

év alatt legtöbb bank részvény birtokában találtat

összeszedi 's az egész summáról az illetőknek kamatoló köte

lezvényeket oszt ki, mihez alkotmányos országokban még a'

rendek megegyezésének is kell járulni ; az illy formán rend -

szerezett adosság – öszveget összetömitett (consolidált) tőkék

nek nevezik, 's a' róluki kötelezvényeket közbeszédi rövidi

téssel consoloknak. E nevezet csakugyan nem átalános

17
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nak; részvények egyenlősége esetében a beiratás'

kora határoz.

XII. A közgyűlés évenkint egyszer vendemiaire

ben (Sept. 21.–- Octob. 20.) tartatik. A statutumok

által előre ellátott esetekben rendkivül is öszvehívatik.

XIII. A közgyűlés tagjai csak személyökben sza

vazhatnak, képviselőik által nem. Mindenikök, habár

mégannyi részvénye volna is, csak egy szózattal bir.

XIV, Közgyűlés tagja csak frankhoni pólgár lehet.

* Ezen czikkből bonapartei inkább, mint nemzeti

féltékenység kukocsál ki.

E. A' b an k' ke ze lé sé r ő I.

XV. A bankot kezelendi 15 regens és űgyelő, 3

censor, kiket a közgyűlés minden részvényesek kö

zül választ. A' regensek és censorok együtt alkotják

a bank köztanácsát. -

XVI. A regenseknek egy ötöde , 's a' censorok

nak egy harmada minden éven kilép, és helyökbemá

sok választatnak.

XVII. Hét regenst a 15 közt és mind a három

censort bankrészvényes gyárosokból vagy kereskedők

ből vesznek, számuk a XI. XII. és XIII. évi választá

sokkal egészittetik ki. -

XVIII. Alakuland egy discontózási tanács, Párizs

ban kereskedést folytató részvényesekből, mellynek

tagjait a három censor nevezi ki, 's minden éven egy

negyed részben újitandja. Ezen tanács tagjait a dis

contózási miveletekben szólítják segédűl, 's döntő szó

zattal birandanak. -

XIX. A kilépő regensek censorok , és discon

tózási tanácsnokok, ujra választhatók.

XX. A regensek, censorok, és discontózási ta
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nácsnokok ingyen működnek, de azért még is maguk

személyében megjelenni kötelesek.

XXI. A köztanács három regensből álló közép

ponti választmányt nevezend ki. Egyikök elnöknek

neveztetendik, s mint illyen, a közgyűlésben, közta

nácsban és minden választmányban, hól megjelenni

jónak tartja , elnököl.

XXII. Az elnök működése két évig tart; a vá

lasztmány más két tagja közül egyik egyik minden éven

kilép; de mindenikök újra választható.

XXIII. A bank középponti választmányának kü

lönös és kirekesztő kötelessége a bank miveletéi'

öszveségének igazgatása.

XXIV. Kötelessége továbbá ismerete 's ovó meg

fontolása szerint mind azokról, kiket a discontózás

ban részesithetni, egy osztályzott laistromot szerkesz

teni, 's ebben időről időre a szükségesnek itélt vál

toztatásokat megtenni. Ez a laistrom fog a discontó

zási miveletek alapjául szólgálni.

XXV. Azok, a kik a középponti választmány di

scontózást illető miveleteiben sérelmöket gondolják:

ellenmondásukat ezen Választmányhez 's egyszersmind

a censorokhoz is intézendik.

XXVI. A censorok minden közgyűlésen száma

dolnak a bank minden dolgai felett gyakorlott ügye

letökről, és jelentést tesznek, hogy a discontózásra

nézve határzott szabályok híven megtartattak - e?

XXVII. A jelennen álló Frankhon bankjának kö

telességivé tétetik a belkezelésére szükséges statutu

mokat megkészitni.

F. E l egy e s czikkek.

XXVIII. A bank kiváltsága 15 évre adatik, a'

17 ×
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XII-k év” 1-ő vendemiaire -étől (Sept. 21. 1804.) szá

mitva.

XXIX. A Frankhon bankja jelen regensei és

censorai czímöket a statutumok és rendszabások által

határzott ideig megtartják, és működésöket gyako

rolják.

XXX. A caisse d' escompte de Commercenek, a'

Comptoir commercial - nak, a Factoreriának és más

társulatoknak, mellyek Párizsban eddig elé jegyeket

bocsátottak ki, a jelen törvény kihirdetésétől fogva

többet kibocsátni nem szabadand, 's a' forgásban le

vőket mostantól fogva a' közelebbi vendemiaire 1-ső

napjáig beszedni kötelesek.

* Mint fölebb is megjegyzők, e volt azon rend

szabás , mellynek kedviért a terv törvényhozási útra

indult. Hogy ez által Frankhon bankja imposantabb

nemzeti intézetté vált, s mint illyen a nagy kereske

dőségnek 's a' kormány penzűgyi miveleteinek tete

mesb segédet nyujthatott, az igaz; de szintolly igaz

az is, hogy valamint az ángolhonitól, úgy és még ta

lán inkább ettől is, az apróbb műipar és kereske

dés éppen azon arányban távulabb estek , söt az

apróbb társulatok elnyomásával segéd - eszközeiket is

elvesztették. Ezen vádra még később is viszszatérünk. -

XXXI. A megyékben csupán csak a kormány"

felhatalmazása nyomán, ettől adható kiváltság mellett,

's a kibocsátandó jegyek általai meghatároztával ala

kulhat bank. Jegyeik csak Párizsban gyártathatnak. A'

jelen törvény III. V. VI. XIII. XXIV. XXV. czikkei reá

jok is alkalmazhatandók lesznek.

XXXII. A kiváltságot kapandó vidéki városokban

a jegyek 250 franknál kevesebbre nem szólhatnak.

* A két utóbbi czikknek sokáig igen kevés ered
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ménye mutatkozék; három királyi rendelet 1817-ben,

1818-ban és 1819-ben három vidéki bank alapitására

ada szabadalmot Rouenben, Bordeauxban, és Nan

tesben. Ezek közt legerősebb a b o r d e a u xi 3 mil

lió franc tökével. Közgyűlését 50 főbb részvényes te

szi kik igazgató választmányt neveznek ki. Állásáról fél

évi kimutatás megy a megye főispánjához, a ki

másszoris megvizsgálhatja a bank könyveit. – Fog

lalkodásai discontó (a párizsihoz hasonlitó feltéttel)

és folyószámitás. Előlegez csupán arany, ezüst rú

dakra, de soha sem más zálogra. Jegyei 1000 és 500

francosok, és 1832 végén 1,265,000 franc érő volt

forgásban. – Későbbre és különböző időpontokban

állának még megyei bankok Lyonban, Marseilleben,

Lilleben, Toulouseban, Le Havreben, és Orleansban.

A 9 bank öszvesen 23,250,000 franc tőpénzzel bír,

's a mult 1841-ben 509,500,000 franc érő váltót dis

contózott, mellyekből 372,500,000 franc érő az illető

helyekre, 137 millió Párizsra volt intézvényezve. Tár

czájokban közép számban 51,500,000 franc érő le

vél állott; forgásbeli jegyeik 63 millióra mentek, 's a'

pinczéikben örzött kész pénz 30 millióra. Mennyivel

multa fölül ezeket a párizsi egy bank, nézze olvasóm

e' czikk végén adandó kimutatásban.

XXXIII. A banknál letett pénzöszvegek folyószá

mitásában semmi ellenkezés nem engedtetik meg.

* Ezen czikk, melly egyébaránt egyike a vitatot

taknak, mutatja, a mit a fölebbi pontokban nem lá

tunk, de az első közgyűlésre megkészűlt 's ezáltal

elfogadott statutumokban határozottan ki is van je

lentve, hogy Frankhon bankja „tár - é s fo rg a tó

bank" is, és így minden magánosnak pénzűgyeit a'

készen betett vagy máskép biztositott pénzöszvegig
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folytatni, bevevéseit, kiadásait helyette megtenni, és

mind ezekről számitást vinni tartozik. (Lásd. Eszm. R.

3. §.) E nemű szolgálatáért semmi kezelési dijat nem

szabad vennie, mert kőltségeit a keze közti tőkék'

használatából 's ezeknek forgatására kibocsátott je

gyekből húzott nyereség fedezi. Azt állítják, hogy a'

tárbanki (folyószámitásnak – comptes courants –

nevezik) szolgálat az intézetnek évenkint 600,000 franc

jába, az az: egész kezelési költsége kétharmadába

kerül. E tömérdek kiadáson nem fogunk bámulni, ha

megtudjuk, hogy 1500-nál több postot viszen, mire

a birtokosoknak ugyan annyi pénztárnok kellene ; és

hogy a minden estve megcsinált mérleg a bank ke

zébe rendszerint 50 milliót hágy, mellyről kamatot

nem fizet. Milly világos jele ez a tőkék gyümőlcste

len heverésének, és a forgatási rendszer hiányainak

egy olly iparteli városban, mint Párizs!

Az érdeklett pontban azt a nehézséget találták,

hogy a rosz fizetők csalfaságainak kedvezne; de erre

csak annyi a felelet, hogy a bank a betevőnek sem

tútora, sem birája, sem fiscalisa, hanem csak tárno

ka, 's csak a vallott birtokos rendelményei nyomán

működhetik. A hitelvesztettet pedig a törvény karja

saját pénzládájában 's igy a bankéban is utóléri. A'

peres kereset mindig személy ellen indittatik, s ez

bizonyosan nem fogja magát börtönbe csukatni, mig

tallérai vagy saldoi szabadságát megszerezhetik; az il

lyes szeszélyt még Mr. Pickwick sem tűré ki hosz

SZ3lSOI1.

XXXIV. A bank űgyeit illető törvényes actiok'

a regensek nevében fognak tétetni, a perbeli léptek

és sürgetések pedig a választmányi elnökében. -

XXXV. A szabadalmozott bankok, jegyeik bi
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lyegzése iránt a kincstárral évenkinti alkura lép

hetnek.

XXXVI. A hamis jegyeket (akár a Frankhon'

bánkjáéit akár a megyei bankokéit) gyártók, és a'

bankok által kibocsátott jegyek hamisitói a hamis

pénzverőkkel egy sorba tétetnek, 's velök egyformán

bűntettetnek.

* Ezen törvények sem szavaiból sem értelméből

nem látszik, hogy a kormány a bankra valami be

folyást akart volna gyakorolni; eredeti tervében a'

közgyűlés által választott censorok helybehagyását

akará magának fenntartani, 's a' Tribunat előterjesz

tésére erről is lemondott. Ám de Napoleon nem az az

ember volt, ki kezeit szókkal vagy statutumokkal en

gedte volna megköttetni, 's majd tudott módot talál

ni, kedvezései megfizettetésére.

A bank részvények árra a XI-k év elején 1400

felé hágott vala, mellyből vetélytársai mellett is vi

rágzó állapotát következtethetni. Mihelyt azonban sor

sa változtáról kezde a hir terjedni, hirtelen alább

szállottak, 's a' törvény javaslat elfogadása után egész

a közelebbi közgyűlésig 1100 körűl ingadoztak.

Ezen időközben a más két bank öszveolvadása is

megtörtént. A Caisse de Commerce minden tőpénzét

áttette a Frankhon bankja tárába, s egészen meg

szűnt létezni. Hivatalosai közűl, kik a' nagy banknál

szolgálatot nem kaphattak, nyugpénzzel láttattak el.

– A Comptoir Commercial is egész pénzalapjára

bankrészvényeket vett, de külön számitó hivatalát

megtartotta, úgy hogy az általa elfogadott leveleket

maga felelősége , 's jókora letett öszveg' záloga mel

lett a bank jegyeivel felcserélte, 's ezekkel folytatá

discontózását. Továbbá a regensség a XXVII-k t. czikk
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szerint a statutumokat elkészité, 's (mind a mellett,

hogy az újra kiütött ángol háboru Párizsban tömén

telen bukást és iszonyu kereskedési Crisist okozott)

a 2-dik félévre 11% osztalékkal füszerezve mutatá be

a XII-k év 25-k vendemiaire - én (Octob. 18. 1803.)

tartott közgyűlésnek, miket ez el is fogada. Közűlök a

jellemzőbbeket idetesszük, megjegyezvén, hogy a

fölebb előadott XXXVI-k czikk eredeti valójában le

vén közikbe igtatva, azokat csak szám szerint idézzük.

Az I-re 2. §. a részvényesek csak részvényeik

öszvegéig felelősök a bank köteleztetéseiről.

A III-ra 2. §. a részvények átiratása a birto

kosnak személyes vagy hiteles megbizottja általi kije

lentésére 's kormánytól szabadalmazott váltó-űgyész

(Wechselagent) bizonyítása mellett történik,

- 3. §. Részvényes idegen is lehet.

A IV-re 1. §. A bankjegyek kétfélék u. m. elő

mutatóra irottak 's rögtön beváltandók, – és rendel

ményesre irottak, mellyek bémutatásuk után bizonyos

számu napokkal fizetendők, az útasok kényelmiért.

* A rendszerinti bankjegyet ugyan is, ha igazi bir

tokosa elveszti, a kapó , vagy talán lopó, éppen úgy

használhatja és felváltathatja, mint ő; ellenben a má

sodik rendbeliek illy formán hangzanak : „a bank fi

zet Thiers Adolfnak vagy rendelményesének 1000 fran

cot," mit e szerint Thiersen vagy hiteles megbizottján

kivűl másnak nem fizetnek ki. – Az ángolbank leirá

sában feledők mondani, hogy ott is vannak illy ren

delményes váltók „Bank post - bills" név alatt.

2. §. A jegyek csak annyi számmal bocsáttatnak

ki , hogy kész pénzzeli beváltásuknak semmi esetben

haladékot ne kelljen szenvedni.

* Minő arányt tartanak a bank igazgatók e pont'
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teliesitésére alkalmasnak, meghatározni bajos. Storch

az 1806-beli discontózásból kiindulva, a készpénztárt

a jegyekkeli öszveghez úgy számitá , mint 1 : 2. De

aztán némelly más környűleteket felvéve, egy nagyon

különbözőt, mint 1 : 7 veszem fel. Say ellenben (1823)

azt állítja, hogy a bank készpénztára, hozá vevén a'

folyószámitásból keze közt maradó saldokat, 208 mil

lióra felmegy, holott forgásban levő váltói nem többre

169 milliónál. A 208-ból a XXXIII-k cz. alatti jegy

zésünkből ismert 60 millio saldot levonva , 148 ma

rad 169-nek a fedezésére, mi a Storch első arányá

nál még kedvezőbb, mert úgy van, mint 1: 1"/1o. A'

dolog az, hogy Frankhon bankját a koczkáztatás'

vádja soha sem érte. Ha mind azon ovakodásokat fel

vesszük is, mellyeknek egy bank igazgatóságát jegyei"

kibocsátásában szabályozniok kell, csakugyan azt vél

hetjük, hogy a 169 millio jegy alkalom szerinti be

váltására 40–50 millió kész pénz elegendő lenne, 's

a bank a fennmaradó 100 millióval valamivel kisebb

biztosságu váltóleveleket is discontózván, az iparnak

tetemes szolgálatot tehetne. Egy hires ország - gazda

sagi iró olly biztosító intézetnek nevezé Frankhon'

bankját, melly csak eléghetlen épületeket, vagy kikö

tőben nyugvó hajókat bátorságositna.

3. §. Előmutatásra váltandó jegyeket csupán csak

a regens-tanácsnak */a szótöbbséggel, 's a censo

rok vagy többségök helybenhagytával hozott határo

zatára szabad készitni és kibocsátani.

Ha a censorok megegyezni nem akarnának , a

részvényesek rendkivüli közgyűlése határoz, mellyet

okvetlenül lefölebb 10 napra meg kell hívni.

5. §. Alakul egy jegyválasztmány három regens

ből, hová a censoroknak is bejárásuk van. Ezen vá

3
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lasztmánynak különős tiszte, a kibocsátandó új je

gyek készitését, aláirását, és pénztárba tételét illető

minden miveletekre, a papiros gyártása napjától fog

va a bank” ládáiba végelhelyzésökig felűgyelni.

Az V-re 1. §. A bank miveletei a következőkben

állanak:

1-ben Discontóz minden Párizsban lakó ember

nek, köztudat szerint fizethető pénzváltók, kereske

dők, gyárnokok, és más polgárok által aláirt váltókat

és más kereskedési leveleket.

A bank csak három aláirással ellátott levelet dis

contóz, de a harmadik aláirás helyett bankrészvény

zálogot is elfogad.

* A bank olly levelet, melly Saykint kegyelmet ta

lál az ő szemei előtt" 4°/o-rel discontóz. De ezen

jovalomban 5 – 600 kereskedő részesűl; kalmár és

kézmives ritkán juthat hozá; ezek tehát kéntelenek a'

leveleiket magános pénzváltókhoz vinni, kik 5– 6 %

discontozván , hátasitványukkal hitelesitik, - aztán

mint maguk leveleit a bankkal discontóztatják, 's így

1 – 2°/o-t nyernek rajta, a nélkűl, hogy pénzök ál

lana benne.

2-or Elvállalja mind magánosok mind közintéze

tek számára a hozá beadott kötelezvényekben fog

lalt pénzöszvegek felvételét, 's ha ezen kötelezvények

biztosoknak látszanak, előlegez is reájok.

* Ezen kötelezvények alatt természetesen leginkább

az országos papirosok értetnek, 's ez által a kormány

tág kaput nyitott magának a bank előlegzéseire, mit

nem sokára hasznélni el sem múlatá.

3-or Elfogad folyó számolatra magánosoktól és

közintézetektől öszvegeket akár készpénzben akár le

velekben, 's hellyettök a letett summák értekéig a'
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bankra irott utasitványaikat vagy ott helyben tett kö

teleztetéseiket fizetendi.

* E pont a tárbankokróli § ünkböl elég világos le

vén, csak azt mondjuk még meg, hogy további foly

tában a bank mindennemü óvásokkal biztosítja magát

minden lehető veszteség ellen.

4-er Letevő és tartalék - pénztárt nyit 50 francot

meghaladó minden öszvegnek, mellyeket egyezményes

határnapokon vissza fizet. – A bank ezeket kamato

landja, 's róluk nyugtatványokat ad.

* Ezen egy út vala fennhagyva a banknak, hogy

tökéi 's pénz fórgatása temérdek folyamából egy kis

esatornácskát a nagy közönség mezejére is juttasson;

de ebbeli jótékonysága erősen háttérben maradt.

A XI-hez 1. §. Ha a beiratás is egykoru, az él

tesebb részvényesé az elsőség.

* Hogyhogy? Hát Bonaparte Napoleon fiatal kor

mánya alatt az idősbségnek juttatának elsőséget? Mit

mondanak hozá, kik egy nagy- ember szavára: „Vén

fő, ifju vállakon," mindjárt azt következteték: hogy

a kinek ifju a válla, már vén is a feje? Nem jut-é

olvasóm eszébe a „Parceque“ és „Quoique?"

A XII-re 2. §. Rendkivüli gyűlést hirdethetni a'

regens tanács okokkal támogatott tanácskozása követ

keztében.

1-ben Midőn bankjegyek készitése 's kibocsátása

iránt a regens tanácsban véleménykülönbség keletkezik

2-or Ha a tanács az alaprendszabásokban változ

tatásokat, módositásokat, vagy javitásokat vél javas

landóknak.

3-or Ha a rendes gyűlés határnapja előtt le

mondások vagy halálozások miatt a regensek száma

12-re vagy a censoroké 1-re apadna.
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4-er Midőn a censorok többsége megkivánja, 's

a regensség megvitatja.

3. §. Ha a censorok többsége rendkivüli gyűlés'

egybehívatását tartja szükségesnek, okokkal támoga

tott fölszólitása beiratik egészben a regensség ta

nácskozási jegyzőkönyvébe. A tanács ez iránt 5 nap

alatt határozni tartozik.

Ha a regensség nem áll reá, a censorok (még

mind többség esetében) fölszólitásukat ugyanazon for

mában ismételhetik, 's a' tanács ugyancsak 5 nap alatt

határozni tartozik.

Ha másodszor sem áll reá , 's a' censorok még

mind akarnák, harmadszor is van joguk fölszólitásu

kat ismételni ugyanazon formában, de már most 20

szavazható részvényes aláirásával gyámolitva. |

Ezt a' fölszólítást mint az előbbieket beirják a'

jegyzőkönyvbe az aláirók neveivel, melly aláirások”

hitelességét a fölszólitó censorok tanusitják a máso

lat alján. -

Ezen utolsó esetben a regens tanács tartozik leg

későbbre 5 nap alatt közgyülést hirdetni.

4. §. A lemondás vagy halál által elhullott re

gensek sat. helyébe a rendkivüli közgyűlés által vá

lasztott tagok csak azon ideig működnek, a' meddig

előzőik hivatalideje kitőlt volna. Úgy a rendes köz

gyűlés által helyettesitett hivatalosok is.

5. §. A bank közgyűlése az alaprendszabásokat

megállitja; módositja is, de úgy hogy az alapitó tör

vényczikkekkel ne ellenkezzenek. A regens tanács ál

tal szerkesztett kebelbeli szabályzatokat helybehagyja,

eltőrli, vagy módosítja. Az eltőlt évi számadásokat

meghallgatja 's itéli. A kilépő , meghalt, vagy lemon

dott regensek és censorok helyébe titkos szavazás

-
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útján másokat nevez ki. A jegyek kibocsátása iránt

a regens tanácsban keletkezhető nehézségek felett ha

tároz. -

Ex ungve lehet látni, nevezetesen a 3. §-ben,

minő útat készite magának az ellenszegülést nem szen

vedő Első Consul leendő követelései” teliesitésére.

A XV-re 1. §. A regens tanács az intézet egye

düli űgykezelője (administration). A censorok jelen

léte, 's legalább 8 szózatoló részvéte nélkül végzés

nem hozathatik. A tanács, hivatalviseléséről a ren

des közgyűlésnek számoland.

2. §. A bank űgykezelésének elrendezésével a'

regens tanács van megbizva. E végre minden szüksé

gesnek tartott szabályzatokat szerkeszt. Ezen szabály

zatok ideiglenesen meg is tartatnak, mig a közgyű

lés végez felőlök.

3. §. A regens tanács meghatározza s osztályoz

za a kezelési tisztségeket és szolgálatokat; kinevezi

's elbocsátja az egyéneket; kiszabja fizetésöket.

4. §. A regens tanács szabályozza az űgykezelés”

átalános költségeit. -

Szabályozza a regensek', censorok', 's a' discon

tózási választmány tagjai megjelenési jogait.

5. §. A regensek”, censorok', 's a' discontózási

választmány tagjainak felelősége csupáncsak a rend

szabások és szabályzatok végrehajtására terjed ki.

A XIX-re hozott rendszabás a kilépés rendét

elébb sorsvonás, azután ha rendbe jőn, idősség sze

rint határozza meg.

A XX-ra 1. §. A regenseknek és censoroknak

hivatalba léptökkor ki kell mutatni, hogy mindenikök

legalább is 30 bankrészvénynyel bir.
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2. §. A discontózási választmány tagjainak ki

kell mutatniok, hogy mindenikök legalább 10 rész

vénynyel bir.

3. §. A hivatalkodók részvényei hivatalviselésök

alatt elidegenithetlenek.

A XXI-re 1.§. A regens tanács egy alelnököt és

két helyettest nevezend ki a középponti választ

mányhoz, kik a rendes tagok távulléte vagy elfog

laltatása esetében a választmány szolgálatát vihessék.

A következő XXII-ik t. czikk ezekre is alkalmazandó.

A XXIII-ra 1. §. a középponti választmány a'

regens tanácsnak számol.

A XXV-re 1. §. Az ez iránti határzatok a regens

tanács elébe terjesztendők.

A XXVI-ra 1. §. A censorok a részvényesek ál

landó képviselői az űgykezelés minden részeire űgye

lés és ellenörködés végett. E szerint közvetlen űgye

léssel tartoznak mindenre nézve, a' mi a bank rend

szabásait és szabályzatait illeti; megvizsgálhatják a'

pénztárak, tárczák, számvivő és jegyzőkönyvek álla

potát; nekik kell hitelesitni a regensség által az éven

kinti rendes közgyűlésre beadandó számadást, 's tu

dósitni minden miveleteikről a gyűlést.

2. §. A censorok semmi választmányban a je

gyekén kivül meg nem jelenhetnek, sem döntő szó

zattal nem birnak.

Joguk van megjelenni a regens tanácsban; itt ész

revételeiket előadhatják és jegyzőkönyvbe irathatják;

de nem végeznek; azonban a jegyek készitését 's ki

bocsátását illető végzések az ő helybehagyások alá -

terjesztetnek.

* A rendkivüli közgyűlés meghivásárai béfolyásu

kat már fölebb előadtuk.
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A XXVII-re 1. §. A kebelbeli űgykezelésre néz

ve Frankhon bankja 15 regense választmányokra

oszlik, mellyek az intézet űgyei különbféle ágait ma

guk közt elosztják, 's a regenstanács közvetlen űgye

lése alatt igazitják.

2. §. A regenstanács nevezi ki a különböző vá

lasztmányokhoz tartozandó tagokat. Szabályozza mű

ködésöket 's újitásuk módját. –

Igy felkészitve, szélnek ereszték a bank hajóját,

mellynek szolgálatait az első Consul töstént követelni

kezdé, és különféle szinek alatt csaknem egész alap

tőkéjét a kormánynak kölcsönözteté. A dolog nem

nagy bizalmat gerjeszte, mert a részvények árra csak

nem alparira szállott; de nagy erő nagy munkásságot

fejt ki, 's a nehézségek daczára is a XII-i közgyülésre

12°/o nyereséget mutata be a tudósitó elnök. A 15,000

új részvényből még csak 9306 volt elkeletlen, 's ezt

a közgyűlés a régi részvényesek közt rendelé kiosz

tandóknak, ugy hogy minden 4-re kapjanak egyet.

A banknak 504 millió frank öszveget tevő váltók 's

egyebek discontózásában csak 12,000 frank vesztesége

volt , 's mind ezek a részvények becsét lassankint

ismét felhágtaták.

De a próba napjai még nem valának mind eltel

ve. Napoleon császár 1805-ben az Ánglia elleni nagy

táborozásra óriási készületeket tön, 's a' bank 20

milliót vala kéntelen előlegezni, mellyekért a kormány

a főadószedőkhöz irt utasitványokat (délégations sur

les receveurs généraux) ada. De minthogy a háboru

szükségei a begyűlő pénzt rögtön fölemészték, soha

sem maradt elég öszveg az útasitványok kifizetésére,

hanem csak későbbre szóló útasitványokkal cseré

lék föl.



–272 –

Ézen rosz gazdaság következése nem maradt ki.

A lieferansok, kiket a kormány a bank jegyeivel

fizetett, felváltásukra megjelentek a pénztárnál, melly

az ő kővetelésöket kielégitni nem vala képes.

A kinézések egyébaránt is fenyegetők voltak.

Ángliának sikerült, Ausztria 's Oroszország egyesített

erejét Napoleonnal szembeállitni. A burgus kormány

is csak a félelmes ellenség szorultságát várá, hogy

ellene nyilatkozzék, 's bevágja az útat a háta megett.

Mind ezen nyugtalanitó hírek, a sajtó sárkányőrei'

daczára is, találtak útat a közönség füleibe. Párizs

újra tapasztalá, millyen a bankrohanás; és a kész

pénzzeli váltás 1805 decemberében megszűnék.

Az auszterliczi ütközet megnyerte (dec. 2.) 's az

azt követő pozsonyi béke mindent helyre üte, 's a'

banknak is más nap kezde sütni. Napoleonnak, ki az

ipartól vett kölcsönt a nemzeti hiuságnak kamattal

fizeté vissza, ezentúl egész Frankhon erszénye ('s több

is mint ez) tárva állott, a bank a magáét megkapta,

és 1806 kezdetével újra fizetni kezdett

Mi furcsa vala ; a' más okozta bajért még a bank

nak kelle pironkodnia. „A győzedelmesen visszatérő

felség" – igy szólának a' törvényhozó testben a'

kormány szónokai – „úgy találta, hogy távullétében

minden kedve szerint folyt, kinézeteinek minden meg

felelt; 's birodalma első hivatalosait helybenhagyásá

vel méltóztaték megjutalmazni."

„A közszolgálatnak csak egy ága, a nyilvános

kezelménynek (administration publique) egy része csa

lá meg reményét – a Frankhon bankja.

„Ő felsége kitanulta, hogy a közhitel megsérté

se, külfölddeli váltófolyamunk megcsökkenése, a tő

kék belforgásának elakadása, a kamatlábnak kis ideig

-
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rendkivüli fokra hágása onnan szármozott, hogy a'

bank az alapitó törvény és statutumai szabályait

meg s z e g te , – miszerint t. i.

1. Nem szabadott volna olly váltókat discontóz

nia, mellyek az illető felek közt csak alattomos egyez

mény útján kőltek. (Lássd fölebb 253 lap).

2. Nem kellett volna a részvényeseknek részvé

nyeik tekintetéből a discontózásra semmi különös

igényeiket elismerni.

3. Abban az állapotban kellett volna magát tarta

nia, hogy jegyeit bemutatásukra rögtön beválthassa,

's kibocsátásait köteleztetésének megfelelőleg szabá

lyozni." -

E szerint tehát azt kiváná a császár, hogy a'

kormányi előlegzéseket a' kereskedői váltók discon

tózásának megszorításával kárpotlásozzák, 's valóban

a kormány papirosainak discontózását nyiltan is kö

telességül tevé a banknak; 's ha 1803-ban még a'

censorok helybenhagyásáról is lemondott vala, most

már a választott elnökséget és középponti választmányt

egy kormánynevezte kormányzóval és két alkormány

zóval parancsolá felcseréltetni.

Mielőtt a bank rendszabásainak ezen tekintetek

ből változtatott pótlékait kifejtenők, érdekesnek tart

juk, idehelyezni a Napoleon nagyon jellemző nyilat

kozatát az országtanácsban, midőn a mindjárt kö

vetkező törvényczikkeket vitatnák:

„Nem bánom" – monda – „hivják a bank fő

nökét, kormányzónak, ha úgy szereti; mert a czím

semmiben sem kerül.

„Azt sem bánom, ha olly nagy fizetést adnak is

neki a millyet tetszik; mert a bank fizeti; tehetik,

ha akarják, 60,000 francra. Mi azt a javaslatot illeti,

- 18
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hogy a kormányzó ne legyen részvényes, azt gondo

lom, hogy akármit csináljanak, bajosan fogják meggá

tolhatni, hogy a bank főnökei a kormány mivelc

teiről 's a nyilvános tőkék ingadozásairoli tudomá

sokat ne viszhasználják.

„Igy a bank” utóbbi crisise alkalmával, midőn a'

regens tanács elhatárzá, hogy vásároljanak piastere

ket, néhány regens kiment, maga számára piastere

ket vásároltatott, 's két óra mulva a banknak nagy

nyereséggel- eladta."

„Én a bankban három hatóságot különbözte

tek meg: - -

„A' választmányt képző 200 részvényesét;

„A regensekből 's a' többiből álló tanácsét;

„A kormányzóét 's két helyettesiét.

„A törvény szerkesztessék e három hatóságnak

megfelelő czímekből. -

„Én a bank miveleteiben semmit egyebet tisz

tán felfogni nem tudok, csak a discontót"); 's ezen

intézet utóbbi crisisét, a legkeményebbet, mit Law

olta tapasztaltak, annak tulajdonitom, hogy a discon

tózást rosszul vitték. Egy bankárnak szabad volt 7–8

milliót is discontózni magának, holott egyetlenegy

háznak sem kellene a banknál 900,000 – 1 millió

francot meghaladó hitelének lenni; mindenek felett

60) A nagy ész mindennek erét találja ! Valóban ez a mágnest?

az, mellynek szemmel tartása a bank biztos tengerén evező

sajkának útját téveszteni nem hagyja. Azonban a jó fogalom

harárzást itt sem kell feledni. A discontónak a zálog- ne

vezetesen fekvőzálog-summákkali összezavarása veszélyesen

félre vezethet, 's theoriában magyarbank-iróinkat valóban fél

re is vezette.
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óvakodni kellene a kézről kézre adott (girázott) vál

tók” discontózásától; a' crisist, szerencsére, azon álli

tott kölcsönöknek tulajdoniták, mellyeket a kormány,

hadi kölcségeire vett volna; ez az eszme biztató volt"),

de a tény az, hogy a kormány egy sou-t sem vett

a bankból.*) A bank nemcsak a részvényeseké, ha

nem az országé is, minthogy ez neki pénzverési ki

váltságot ad. A legtöbb részvénynyel birók gyűlései

hasonlitnak a legtöbb adót fizető választók gyűlései

hez. Részvényeik hatása az, hogy érdeköket az inté

zethez kösse, valamint a földbirtok a választó gyűlések?

tagjaiét az ország javához; de ez nem ad nekik min

díg tiszta belátást érdekeikbe; sőt gyakran a rész

v é n y érdeke nem az, a' mi a rész vé nye sé.

„Én azt akarom, hogy a bank legyen eléggé, de

ne igen erősen a kormány kezében. Nem kivánom,

hogy pénzt kölcsönözzen neki, hanem szerezzen neki

könnyebbséget, hogy jövedelmeit ólcson, alkalmas

helyeken, 's időszakokban pénzzé tehesse. Ez által a'

banktól semmi terhelőt nem kivánok, minthogy a'

kincstár kötelezvényei a legjobb papirosak, miket

6t) E szerint tehát a bank' becsületét csupán a kormánynak

elölegzett 20 millió menté meg ! ! ! - teneatis –

62) Hogy Nápoleon politicai czélai elérésére siettében a logica'

kötelékeit szint olly kevéssé szerette 's vette számba, mint a'

constitutiokéit, ezen egy vonásból is kitűnik; valamint az is,

hogy két 's három értelmüséget sem tarta elég aljas eszköz

nek, hogy használatát megvesse. A fön idézett szók tehát be

tüertelmökön kivűl még tehetik : a. hogy a kormány nem

vett el semmit a bankból, mert későbbre m e g t é r i t e t t e; b.

hogy nem vett egy s o ut is , hanem – bankjegyeket! A'

„Lettres provinciales“ban alig ha vannak szebb specimenek!

• - 18 *
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kaphat. Akármelly kormánynál elhelyzett tőke örökké

jobb akármelly bankárnál letettnél.") Egy ország”

pénzügyi buktát okozó fordulat olly esemény, melly

csak két, három század teltével ismétlődik; 's ez a'

bukás mindig magával húzza a magánosokat is; eme

zek ellenben sokkal sűrübben bukdosnak.

„Frankországban e pillanatban nincsen bank ;

még néhány évig nem is lesz; mert Frankországban

hiányzanak azok az emberek, kik tudják: mi a bank.

Ez még ezutánra alakitandó emberfajta.

„Ezen intézet administratiojába olly emberek osz

tályát kell vegyitni, kik nem tartoznak a bankhoz.

Van eset, midőn 60,000 franc igen kevés leend a'

kormányzónak. Az embereket a pénzhez pénzzel kell

kapcsolni.

„Ha kikötik, hogy a kormányzó és alkormány

zók tárczái a discontózástól el lesznek zárva, fel le

het őket menteni azon eskü alól, hogy lemondanak

az üzérségről."

Most már a módosítási czikkekre :

I. Czím. A bank kiváltságáról.

1. Czikk. A bank kiváltsága az alaptörvény XV.

czikkében kitűzött határnapon túl még 25 évre meg

nyujtatik.

* E szerint a bank kiváltsága két év mulva (sept.

23. 1844.) megszünendő, de 1840-ben újra megnyuj

ták 1867-ig, minek alkalmával a frank kamarákban

érdekes és fontos bankűgyi vitatkozásokat várhatánk,

hanem reményünk csak közönbösön valósult.

65) P. o. cortesbon, portugáli kölcsön, nápolyi kölcsön 's a' t.!!
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II. Czím. A b a n k t ő k é j é r ő l , és az évi osz

t a l é k o k ról.

2. 3. A bank tőkéje (a tartalékot oda nem szá

mitva) 45 millióról 90 millió francra növeltetik, és

45,000 új részvény bocsáttatik ki.

4. A VIII-ik eredeti czikk következőleg módosul:

Az évi osztalék álland két részből: a) 6 %-ből a rész

vények névértekére, b) a fennmaradó nyereség két

harmadából, az elkelt részvényekre egyenlőleg fel

osztva. Az ebből is megmaradó egy harmad fog csu

páncsak tartaléktőkéül fordittatni; mellyet

5. a bank úgy helyez el, a mint jobbnak látja.

* A tartaléktőkének 5 %-es országpapirosokba ve

rése tehát megszünt.

III. Czím. A b a n k k e z e l m é ny é r ő l.

* A 6–9 czikkek az alaptörvény XIII. XV. XVII.

czikkeivel egyeznek, azon járulékkal, hogy 3 regenst

a főadószedők közül kell választani.

10. A bank mindazon űgyeinek igazgatását, mit

az alaptörvény (XXI–XXVI.) a középponti választ

mánynak tesz kötelességivé, – ezentúl a frankhon'

bankja' kormányzója fogja gyakorolni

11. A kormányzónak két helyettese leend, kik

az általa reájok ruházandó működéseket gyakorolják.

Czímök: első és második alkormányzó.

Az alkormányzók kineveztetésök sorában teljesi

tik a kormányzók tisztét, hiányzása', távulléte”, vagy

betegsége esetében.

12. A kormányzót és két helyettesét a császár

(most a király) nevezendi ki.
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13. Mielőtt hivatalukba lépnének, a kormányzó

kimutatandja 100 bankrészvény-birtokát; az alkormány

zók mindenike 50–50 részvényét.

14. A kormányzónak és helyetteseinek tiltva le

end, hozájok tartozó vagy aláirásukkal ellátott levelet

discontóztatni a banknál.

15. A kormányzó a banktól évenkint 60,000 franc

tiszteletdíjt kap, az alkormányzók egyike egyike

30,000 francot. -

* Ezen kívül még szállást, bútorozást, fűtést, és vi

lágitást is kapnak a banktól.

16. A kormányzó és alkormányzó a császár (ki

rály) kezébe hitet tesznek le 's a' t.

A 17-k a köztanács működéseiről szól, mellyek,

az igazgatás változásával okozott különbségen kivül,

ugyanazok, a' mik az alaptörvényekben.

18. A 15 regens és 3 censor öt választmányra

oszlik, mellyek a bankmiveletekre különkülön ügyel

jenek. Ezek:

A discontózási választmány."

A bankjegyi választmány.

A könyv és tárczai választmány.

A pénztári választmány.

Az országos kincstárrali viszonyokat illető

választmány, hol legalább két adószedőnek is kell lenni"

A korm á nyz ó m ű k ö d é se i :

19. Minden kereskedői papirosat csupáncsak a'

köztanács ajánlatára 's a kormányzó formalis hely

benhagytára lehet discontózni.

A banknál szolgáló egyének kinevezése s elbo

csátása általa gyakoroltatik.

-
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Ő egyedül ír alá a bank nevében minden alkut

és egyezményt; a törvényes meghivások a regensek'

nevében, a perfolytatások a kormányzó nevében

történnek; ő irja alá a levelezéseket; csakugyan eb

ben, valamint a hátasitásokban és nyugtatványokban

is, magát helyetteseivel kipótoltathatja.

A kormányzó elnököl mind a köztanácsban, mind

a választmányokban; az ő aláirása nélkűl semmi ha

tározatot nem szabad végrehajtani; ő a bankot ille

tő törvényeket, a rendszabásokat, és a köztanács'

határozatit egész terjedelmőkben végrehajtatja.

20. Az alkormányzók is helyet foglalnak és sza

vaznak a köztanácsban.

IV. Czím. A z o r sz á gta n á cs tisz te a bankra

nézve, és á t al á n o s ren del ke zé sek. "

21. Az országtanács, a pénzűgyminister előadá

sára, ellátandja a bankot igazgató törvények és rend

szabások megszegését, és belkezelésében előfordulha

tó egyenetlenségeket.

Ugyancsak az országtanács mond ki vég- és to

vább vihetlen itéletet – a bank és köztanács tagjai,

tisztjei, vagy cselédei közt minden polgárjogi bünte

tést, befoglalva a kárpotlást és kamatokat, valamint

a működésektöli elmozditást, vagy ezek megszünte

tését illetőleg.

Minden más kérdések az illető törvényszékek

elébe vitetnek.

22. A rendszabások a császár helybehagyása alá

terjesztetnek.

23. A 24 germinali XI-ik évi törvény jelenleg

nem módosított részeiben ezutánra is érvényes lesz.
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Hosszas valék a rendszabások előadásában, de

nem véltem ismertetésöket czéltalannak csak azért is,

hogy szerkesztetésökön minden korok legnagyobb ad

ministrativum talentumának ügyes keze látszik; 's ná

lunk, az igazat megvalva, kiválólag ez hiányzik ,mit

annyi szomoru tapasztalás tanusit. -

A bank további történetei elbeszélésében Say-t

vesszük kalauzul.**) -

Egy Bayonneban 1808-ban maj. 18-kán kőlt ren

delet következtében, a bank miveleteinek ujabb ter

jedelmet igyekeztek adni , 's meghatalmazák, a főbb

vidéki városokban segédeket állitni. Reménylették,

hogy jegyeit ezen móddal egész Frankhonban forog

tathatják, és Lyonban, Rouenben, Lilleben discontó

zási hivatalokat állitottak. Ezen városokbeli kereske

dők hasznukra forditák a discontózási kényelmet, de

a jegyek pénz helyetti keringtetése nem sikerült.

Azok, a kiknek adták, nem tudták másokkal pénz

gyanánt elvétetni, 's vitték a pénztárhoz beváltatni.

Legtöbbre mentek még Lyonban, de itt sem indul

forgásba 3 milliónál több; és a beváltások fedezésé

re örökké annyi készpénzt kellett a tárban tartani,

hogy a mi jegy ezen öszveg felett forgott, kamatja

a hivatal költségeire sem volt elég. Mind ezen vidé

ki hivatalokat kevés év mulva bezárák. *)

64) Kinek előadását azonban szerző az évenkinti, „Compte ren

du"kkel gondosan összehasonlitá. -

65. Csaknem boszantó mulatság olvasni, mikép igyekezének az

1809-15-i Compte rendukben a részvényeseket a fiókban

kok állapotja iránt biztatni, ámitni, csalni egy szóval. - Na

Poleon, minthogy a mit parancsolt jól parancsolta, 's paran

csolati többnyire sikerültek is, végre kivételt sem akart is

merni, - míg 1814-ben az akkori kormányzó Lafitte a dolog”
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Különös jelenés az – mondja Say – hogy

Frankhonban a bankjegy csak Párizsban kél, holott

Angliában és Scotiában minden városnak van bankja,

mellynek jegyei a városban 's vidékén fizető eszkö

zül szolgálnak. Még a reáparancsolt folyamu assigna

ták korában is voltak olly félre fekvő megyék, hól as

signátákkal semmit sem lehetett vásárlani, hanem

csak adó vagy , királyi haszonbér fizetésére használ

ták. Ugyanazért Frankhonnak pénzforgására örökké

több ércz-is kell, mint Angliának; tegyük hozá, hogy

az iparvállalatok csaknem azon arányban gyérebbek

ott, mint itt. ") - -

A spanyol és orosz háboruk alatt a bank ismét

kéntelen volt, a kormánynak különféle alakokban elő

legezni majd adózási nyugtatványokra, majd csupasz

kincstárczédulákra; majd megint, midön az országkö

telezvények árfolyama csökkenni kezdett, a bankra

reáparancsoltak, hogy vásároljan belőlök. Mind ezek

megint úgy megviselték, hogy 1814-ben, a szövetsé

gesek benyomulásokor, jegyei és tartozásai 40 millió

val haladák meg készpénztárát és pénzzé tehető érte

keit. Nem csuda tehát, hogy januar 18-án, midőn a'

megijedett jegybirtokosok sereggel rohanának váltatni,

a bank, haszinte fizeteseit nem szünteté is meg egé

szen, de váltásait napjában csak 500,000 francra szo

ritá, 's egy embernek 1000 francos jegynél többet

igazi állását, 's egyszersmind a kormánynak tett iszonyu és az

intézetet csaknem buktató áldozatokat nyiltan felfejté.

66) Ezt Say 1825-ban irá ; de a bankjegyektoli óvakodás még

1842-re-is fönmaradt a frankoknál. Laffitte a bankjároli

legújabb Compte rendujében panaszól, hogy vidékre a bémuta

tónak fizetendö jegyeit nem viszik; hanem csak a névre írott

utasitmányokhoz tartják magukat.
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nem válta. Megkevesité discontóit is; felhajtá némelly

hitelezéseit; titkon mintegy 8 milliónyi országköte

lezvényt eladott; és fizetéseit februariusban egészen

nyitott tárral 's akármelly öszvegig megkezdé.

Midőn Párizst martius végin ostromolták, a bank

egyetlen egy jegyét sem vonakodott beváltani; pénz

tárai nyitva voltak, s az ágyuk dörgése közé tallérok'

pengése vegyült. Söt azt tapasztalák, hogy ezen pil

lanatban kevesebben jöttek váltatni, mint másszor

rendszerint. Sok egyén, a város rohanássali megvé

telétől félvén, 's minden esetre a bank- és tárczája

beli váltok szilárd érvényességében bizván, pénzét

jegyekké váltá, hogy könnyebben elrejthesse; a bank

pedig más - részről dulástól féltében, köteleztetéseitől

tisztulni 's készpénzétöl menekedni kívánva , fizetéseit

tallérokban tette. Sokat láttak szomorkodni, hogy a'

kifizetett summákot ezüstben kéntelenittettek elhur

czolni.

A második benyomuláskor hasonló módon folyt.

Söt a pénzverőház sem tudta az ott őrizetre letett

arany és ezüst rúdakért a nyugtatványait bekapni.

Meg kell vallani, hogy Frankhonban a hitel erős gyö

keret kezdett verni.

1816-ban a bank állása ez volt:

Alaptőke . . . . . . . . . 90,000,000 franc

Tartaléktőke (azaz: az osztalékokból

- minden eddig lefolyt években hát

ra tartott rész) . . . . . . 21,600,000 --

öszvesen 111,600,000 -

( 4,464,000 st. fnt.)
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K ö v e t e l :

Ország - kötelezvényekben . . . 33,500,000 franc.

Visszavásárlott saját részvényeiben 25,500,000 –

Igatlan jókban (háza sat.) . . . 4,000,000 –

Kamatoló kincstárczédulákban . . 26,000,000 –

- Készpénzben 's kereskedői levelek

ben, mellyek discontózás vagy fo

lyószámitás végett tárczájában le

tévék . . . . . . . . . . 22,600,000 –

- öszvesen 1 1 1,600,000 –

Ta r t o z i k :

Forgásbeli jegyekben . . . . . 70,000,000 franc

Betételekben . . . . . . . . 20,000,000 --

öszvesen 90,000,000 –

Melly öszveg természetesen untalan változik.

A discontózott levelek öszveges érteke évenkint

6 – 900 milliót teszen. -

A Bourbonok visszatérte szakában L a ffi tte - t

Párizs egyik legjelesebb bankárát tették volt kormány

zónak. Ezen szép fizetésü hivatal ugy szolva sine

cura volt, mert minden munkát az alkormányzók vit

tek, 's Laffitte nem vett semmi fizetést. Illy példát aze

lött Neck e r is adott volt; de utánuk senki sem

követte. Laffitte - nek mint kamarai követnek vélemény

függetlensége, 's az a nemes tűz, mellyel a nemzet”

jogai mellett vivott, haszonérdektelenségét háttérbe

nyomák a ministerium szemei előtt, és aprilisben

1819 Gaud in Gaëtai herczegnek , ki Napoleon alatt

pénzűgy minister volt, kelle helyet adnia. Szegény

Laffitte! egy más dynastia még kuruczosban megtán

czoltatá; de



– 284 –

impavidum feriebant ruinae,

's ma egy saját bankot kormányoz. ")

1820-ban a bank tartaléka 22 millióra hágott. A'

társaság, melly már régóta kérte az engedelmet, hogy

oszthassa fel részvényesei közt, azon éven juliusban

kelt törvény nyomán bizonyos kikötések közt meg

nyeré, 's a' közönség kezében levő 67,900 részvény

közt 13,580,000 francot kiosztának, miszerint minden

részvényre 200 franc (20%) esett; tudnivaló, hogy a'

rendes osztalék a mellett kijárt.

A bank költségei mintegy 880,000 francra men

tek (1823-ban, Say szerint); a tisztek és cselédek

száma 190, kiknek évi fizetésök 550,600 franc. Az

1804-ben kiosztandó 9000 részvényből megmaradó részt

egy nyugpénztőke” alapitására határzák a tisztek és

családaik számára. Ehhez járul azolta a fizetésekből

évenkint elhuzandó 2%.

A bank készpénzét a saját palótája alatti pin

czékben hordókban tartják. Ezen palotát még XIV-k

Lajos épittette volt a Toulousi gróf (a király termé

szetes fia) számára. A pinczék nagyon szilárdul épit

vék, tüztől és sok más viszályok ellen bátorságosit

tottak. Minden nyilásait tömött kőfalrakással beduga

csolták, csak egyet hagyván meg kút-alakban, mellyen

át a pénzt, mint egy aknából, csigán, málhán huzzák

és eresztik. -

Say azt mondja, hogy ő nem attól az ellenségtöl

fél, a ki a pinczebolt vastag falait beronthatná,

67) Ismertetését lásd Kovács László bankroli értekezésében. Mon

dottat újra mondani nem akarunk, jóllehet itéletünk ezen in

tézetröl collegánkétol kissé el térne. Mi különösen a demo -

craticai's általában publico-politicai elveknek a pénzügyiekkeli

zavarását soha sem pártolhatjuk. -
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hanem attól, a kinek erő és parancs van a marká

ban, magának a kútnyiláson át nyittatni útat; 's

azt a következést huzza ki belőle: hogy inkább sze

retne egy falka apró bankot, a kormánytól egészen

függetlenűl, de nyilván folytatott miveleteik kötelezte

tésével. Hogy mind kettő igenis jól elfér egymás mel

lett, Nagybrittannia példája mutatja.

Mí olvasóinkat ismétlőleg csak azon tényre figyel

tetjük, hogy e nagy intézet is, mint más hasonne

müek, csak a pénzesek heverő tőkéinek kamatolását,

sürűbb forgását eszközli; hogy pénz”, vagy mintegy

levegőből hulló tőke teremtését, ennél fogva roppant

öszveget kivánó országos czél végrehajtását tőle vár

ni nem lehet; 's midön a kormány ezen intézettöl

áldozatokat kivánt és vett, mind annyiszor hitele ren

ditésével 's fenállása veszélyeztetésével történt; 's ha

buktától megmentődőtt, azáltal történt, hogy a pénz

b e n vett áldozatokat, a környületek szerencsés for

dultával, ugyancsak pénzbe n rögtön megtériték.

P é nzt csak p é nz és ip a r t e rem t; kam a t é s

m u n k a bér, ez a k é t pénzforrás; minden

más álmodott pénzűgyi erőmü csak eszelősködés, és

erkölcsi perpetuum mobile, melly a természettanból

kiküszöbölve Utopiák', hitelbankok s boldogság- tudo

mányok képében, az élet és iralom másik mezején

kisértgeti légvárai alapitását. -

A frankhoni bank legújabb állásároli tudósitást

a „Journal des Débats“ hasábjairól kölcsönözzük:

„A frankhoni bank számadása [841-ről csak egy

potlék - bizonyítmány azokhoz, mellyek ezen nagy in

tézet rendszellemét és bölcseségét tanusitják. A jö

vedelem kevéssel kisebb volt, mint 1839-ben és

1840-ben; mert az 1840 végével elzsibbadt űzérke
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dések még 1841 első felében is bádgyadoztak. Mind

azáltal a miveletek tömege 1,212 millióra ment, mi

ből a kereskedői levelek” discontozása Párizsban 886

milliót, a megyei számitó - hivataloknál 186 milliót

vesz el. Mi a bank tiszta jövedelmeit illeti, osztalé

kul egy részvényre 126 franc esett, mi csaknem 13%t

képez. 1839-ben 14% % volt. A piacz tökélyes isme

. rete, mint eddig is, kitetszik abból, hogy az igazga

tóság csupán 30,000 francnyi levélben csalódott meg,

és ebből is már 6,900 francot megkapott. – A dis

contózás jótéteményének kisebb öszvegü levelekre:

terjedése is nőttönnő. A váltók középérteke 1840-ben

1517 franc volt, 1841-ben 1422 franc. A tárczában

egyiket a másikba vetve 132 millió, a megyei számi

tóhivatalokéban 27 millió állott. Ezen rengeteg mive

leteket bámulatos pontossággal és készséggel folytat

ják. Decemb. 31-én Párizsban 41,800 darab levél ér

tekét fizették be. Ugyan az nap 17,300,000-re ment a'

discontózás. Ezek a bankok történeteiben példátlan

erőmutatványok. -

„A frankhoni bank - czimjeinek, azon okoknak,

mellyek neki a hitelintézetek közt kivételes tekintetet

szereznek, egyike az, hogy készpénzéből soha sem

hagyja magát kifogyasztatni. Örökké nagy mennyisé

get tart belőle; 's e' szerint a' közönség felhatalmaz

tatása , (biztatása), hogy jegyeit akármelly pillanatban

érczdarabokkal felválthassa, nem fictio. Hanem az ova

kodásnakis vannak határai ; 's ha a történnék, hogy

egy banknak a pinczéiben annyit érő talléra volna,

mint forgó jegye , jogunk volna, azt mondani neki,

hogy jegybocsátási szabadalma csak ámitás , vagy le

galább meddő, és hogy a czédulabankok lényeges jo

valmában, mi az : hogy a forgatás alapjául szolgáló



– 287 –

holttőkét kevesíthesse, az országot nem részelteti. Az

a bank, a' melly forgó jegyeit pinczéjébe elásott

ugyan annyi summával sulyegyenlitné, tulajdonkép nem

is volna czédulabank , 's mind reá, mind az országra

nézve el lehetne venni tőle ezen rendkivüli, mondhat

ni, felségi jogot, hogy papirósból pénzt verhet. –

Frankhon bankjának 1841-ben a forgó jegyei közép

számban 224 milliót tettek, és ércztára középben 210

milliót. 1840-ben a forgó mennyiség 208 millió volt,

's a pinczebeli érczöszveg 222 millió, 1840-ben te

hát a banknak több, és 1841-ben kevés hijján annyi

tallérja, mint jegye volt. A bank alsó tőkéje tehát

szerfeletti. Mégis ha ővéi volnának ezen tallérok, mely

lyeket a bank meddőn hevertet egy olly országban,

melly csak munkát kér 's a' mellynek a munka gyü

mölcsöztetésére tőkék kellenek; akkor azt mond

hatná, hogy javait úgy használja, a mint jónak látja.

De nem; ezek az ország és a közönség forgatás vé

gett letett pénzei. Világos pedig, hogy midőn a tör

vényhozás a banknak azt a szabadalmat, minélfogva

az ország és közönség tőpénzeit minden legkisebb

kamat nélkül kezébe leteszik, adá, úgy érté, hogy

azok gyümölcsözzenek, hogy a bank munkáltassa azo

kat a nemzeti ipar előmentére, a nélkűl, hogy a'

maga érdekének ártana."

Erre két módot ajánl a Debats, egyiket azt, hogy

kisebb értekü jegyeket is adjonki: másikat, hogy

megyei számitóhivatalait szaporitsa. „Igaz ugyan" –

ugy mond – „hogy a banknak van jelenleg 10 fiókja

Reimsban, Montpellierben, Saint Etienneben, Saint

Quentinben, Grenobleben, Angoulimeben, Besancon

ban, Caenben, Chateaurouxban, Clermontban. De

sok nevezetes város vár és kér még fiókokat. Mühl
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hausen p. o. mellynek kereskedési forgása · 137 mil

lióra megy; Strasbourg, Dűnkirk, Larochelle, Limoges

sat. – Nemesség kötelez, azt mondák abban a kor

ban, midőn olly kiváltságok léteztek, mellyek e' szó

nak: nemesség, értelmet adtak. A banknakis vannak

kiváltságai, mellyek őt szintúgy kötelezik." *

Mind ezeket 's illyeket az ellenzék szónokai a'

bank szabadalma megnyujtása alkalmával mind el

mondák; de hasztalan, mertThiers, az akkori minister

elnök, Pangloss humorával mutatá meg: hogy „min

den jó úgy, a' mint van" 's az elébbi heves küzdé

sekben mar kifáradt követkamara *) a törvénytervet

a következő pontokban elfogadá:

1. A bank kiváltságos szabadalma 1867 decemb.

31-ig megnyujtatik.

Azonban megszűnhetik vagy módosulhat decemb.

30-án 1855-ben is, ha ezen időpontot megelőzö két

országgyűlés valamelyikében szavazatandott törvény

ezt kivánná.

2. A 67,900,000-ből álló jelenlegi alaptőkét sem

növelni sem apasztani e végre hozott törvényen kivűl

nem szabadand. -

3- Tudvalevő jóhitelű kereskedők váltói discon

tózásakor a harmadik aláirás helyett bankrészvény

vagy ország - kötelezvény záloga elfogadtatik.

68) Mind a mellett azonban hogy ezen vitatkozás nem volt olly

terjedelmes és részletes, mint a tárgy fontossága kivánta vol

na, meg olvasásuk mégis nagyon ajánlható, ét minden, kit a

bank-ügy érdekel, sok oldali felvilágositásokat meritend be

lölök. Meg találhatni a frankhoni hirlapokon kivül még

nagyobbára az „Allgemeine Zeitungban“ is. A törvényjavas

latot maj. 18-kán vevék szóba 's 21-kén végzék be.
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4. A discontózás mindennap foly, kivéve a va

sárnapokat és innepeket.

- 5. A pénzügyminister a banknak az eltőlt fer

tály évben középállását minden három holdnap eltelté

vel, 's a' félévi miveleteket 's osztalékok meghatár

zását minden éven közhirré téteti. \

6. 7. Fiókbankok (comptoirs d' escompte) állitá

sa, vagy megszüntetése, avagy kezeléseik módositá

sa (fennhagyva bizonyos czikkeket) a köztanács ké

relmére kormányi rendelet mellett eshetnek meg.

8 Megyei bankok csak országos törvény mellett
állhatnak fel.

9. A bélyegdij az illető évi forgó jegyek közép

száma szerint határoztatik meg. –

A megelőző sorokban némileg ismértetett inté

zet, a renditetlen szilárdság és okos ovakodó keze

lés tekintetében, kétségkivül Europában első helyet

foglal. Ha részvényeseinek 's különbféle haszonérde

kek által hozá kapcsolt pártolóinak féltékenysége, alá

zatosabb, de hasznaikot kisebb körökben árasztó, és

igy az iparos nép nagy osztályára nézve jótékonyabb

scót szerkezetü intézetek alapulását megengedné, ak

kor elmondhatnók Frankhon pénzforgási rendszeré

ről, hogy: omne tulit punctum.

Bérekesztőleg megjegyezzük, hogy az 1000 frcos

bankrészvények pénzpiaczi ára ma a 3500-at rend

szerint meghaladja.

20. §.

Svédb a n k.

Minden eddigi példáinkból, azt hisszük, meggyő

zőleg kiviláglott, hogy, a scót bankok remek rend

19
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szerén kivűl, minden más nagy intézetek csak a nagy

tőkések közvetlen szolgálatára állottak és állanak.

Most már ollyanra megyünk át, melly a nagy közön

ség pénzkapási könnyüségét vette czélba, de az aristo

telesi arany közepet elhanyagolván, a nemzetet Midas'

ajándékával szerette, azzal a kis különbséggel, hogy

Midás mindent aranynyá, a svéd bank tervezői pa

pirosá változtatának. Jelen czikkünk tartalma azon

egyetlen egy kútfö hű forditása leend, mellyet egy

ismeretlen szerzőtől a Bűsching historiai tárába (Ma

gazin für die neuere Geschichte und Geographie)

igtatott értekezés képez. Többfelőli adatok hiányában

tanácsosbnak tartottuk magunkat szigoruan azon egy

hez tartani, és a Bűsch és magunk észrevételeivel

jegyzetek képében kisérni, mint átdolgozással netalán

saját eszméinket történeti tényeknek őnkénytelenűl is

adni. Szóljon hát az eredeti:

x4- 34

-K

„A bank Stockholmban XI-k Károly uralkodása

olta áll:

„A király megegyezésével az ország rendei

alapiták, kik a királynak átadott hatalom mellett is

még mind egybengyültek. *)

„De meg kell jegyezni, hogy csak három kar u.

m. a nemesség, papság, és polgárság kezeskedtek a'

bankról, és e dolog maig is úgy áll. A paraszt kar

nem akart ekkor ez űgyben semmi részt venni , 's

69) Ezen adatok a bank' alapitása évszámával nem egészen e

gyeznek. Ez ugyan is 1668. Ekkor XI. Károly még kiskoru és

tutorság alatt volt, következőleg az emlegetett megegye

zéstis csak az ideigi igazgatóság u. m. az özvegy királyne's

• a legelső koronahivatalos adhatta.
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azért most **) sem tudósitják semmi bankot illető

tárgyról.

„A bank első alaptőkéje, mint állítják, 300,000

tallér volt. **)

„Üzérsége főkép abban állott, hogy felkelhető és

fekvő zálogokra 6%-es kamatra pénzt adott kölcsön,

holott maga az általa kőlcsönvett öszvegekért csak 4 's

még kevesebb kamatot is fizetett. -

70} Ez a „most" a XVIII. száz közepét, gyanitólag 1756-ot il

leti, mit az egész értekezésben emlegetett „jelen" idökre néz

ve, kérjük, tartson meg az olvasó.

71) Micsoda tallérok ezek? nem mondja az értekező, de igen hi

hető, hogy az 1664 olta törvényes lábon vert species tallé

rok, mellyek a német birodalmiakkal egy-czimüek és értekü

ek; e szerint a svédbank alaptőkéje 600,000 conv. ftot

tenne. Van Svédhonban úgy nevezett ezüst talléris; de ez a'

speciesnek (riksdahler) csak egy hatodát (mi pénzünk szerint

egy ezüst huszast) teszi; 100,000 p. forint pedig egy bank'

tökéjének csakugyan igen kevés volna. A következők érté

sére tudni kell még, hogy Svédországban 1776-ig kétkép'

számitottak , u. m. ezüstben és rézben; a' r é z t a lI ér az -

ezüst tallérnak egy harmadát (16 – 17 váltó krajczárt) tette.

Ezüst, arany pénzzel a XI. Károly uralkodása olta Svédhon

ban nagyonis keveset bajlódtak; ezüst tállérnak mintegy egy

bécsi font (szigorubban számitva 1*/,3 font) veres réz darabot

neveztek. Korábban, míg a pénz – hamisitáshoz nem fog

tak, leginkább p l a t e n re, azaz négyszegű lapos dara

bokra verték ki, melyeken csak egyik egyik felöl volt egy

valódi érteköket kimutató bélyeg. Illyek voltak 4 tallérostól

(Lycurgus vas – pénzei után kétségkivül legalkalmatlanabb

csereeszköz) '/, tallérosig ezüstben számitva. Voltak egészen

kivert pénzekis apró válto – pénznek (szerintünk 1 – 12

váltó krajtzárosok) de réz-tartalmuk a platennek csak "/s-ét

tette. Meg tanulhatjuk ez uttal, hogy a tallér 48 shillingre,

egy shilling 12 ryndstickre oszlik.

19 %
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„A kötelezvények, mellyeket a bank a felvett

öszvegekről adott, úgy voltak szerkesztve, hogy érte

kök akárkinek, a ki előmutatta, fizethető legyen. A'

hitelező neve nem volt kiírva bennök, és határzatlan

időre szólottak, úgy hogy akárki a pénzét mikor tet

szet visszákaphatta, 's a' ki a kötelezvényt előmutat

ta, annak jogszerü birtokosának nézetett. ")

72) A svédbank alap-tökéjét tehát nem szerzék részvények útján

öszve, és igy azon intézet semmi tekintetben nem magános tár

sulat, hanem egészen országos alapitvány volt, mellynek tő

pénze kölcsön útján gyült fel. Az első kőtelezvények Büsch

szerint 8%t kamatollak, és a' fönn emlitett 4%-es kamato

lás igen hihetöleg az eredeti alaptöke kiegészülése után

kezdődött. A svédeknek az ö hordozhatlan pénzeik természe

tesen olly kényelmetlenek voltak, hogy a kézröl kézre ad

ható 's a' mellett mégis kamatoló kötetezvényeken nagyon

mohon kellett kapniok; 's azt sem bámulthatjuk, ha, mint

szerzőnk alább mondja, sokan kamat nélkülis béadták a'

Pénzöket. Itt csak az a nehezség, mikép tudtak a kötelezvé

nyek birtokosai a kamat iránt tisztába jőni? Vagy talán

mikor valaki egy illy kötelezvényt mástol át vett, azon napig

járó kamatjátis ki fizette ? Illy viszonyra csak a Wiener

stadt Bankonál találunk még, mellynek 2"/2, 2"/1, és 2%-

es kötelezvényei még ma is forgásban vannak a bécsi pénz

piaczon. - Vajjon éppen olly természetüek-e mint a svéd

honiak? az 1705-ki patenst nem láthatván, meg mondani nem

tudjuk. A svédbank, szezélyes és sokfelé; kapó miveleteivel

's áthathatlan titkolódzásával, külön egy nemet alkot. Hogy a'

kötelezvények a jegyek” szolgálatát nem tudák tenni, részint

az érintett nehezségért, részint mivel többnyire igen nagy

summákra valának irva, kitetszik abból, hogy a banknak

még más valódi jegyeket kelle kibocsátni transport-zettel,

(átszállitó czédulak”) neve alatt. A Caisse Laffitte a leg

újabb idökben probát tőn kamatoló jegyekkel, de erre a'

nagy bank kiváltsága kénszeriti, és a kisérlet sikerűléséről

5 év még nem eléggé biztosit.



„Ezen útou tehát gazdag magános emberek a'

pénzöket biztosan, 's a' nélkül, hogy a közönség

megtudhassa, használhaták. Ebböl könnyen itélhetni,

hogy minden ember igyekszett, pénzét a bankba be

adni , kivált egy olly kormány alatt, midőn a gaz

dagság a birtokosait sok bajba keverte. Söt volt sok

olly magános is, ki pénzét a bankba kamat nélkül

betette.

| „A bank mind azon balesetektöl, mellyek Svéd

országot a XII-k Károly uralkodása alatt sanyargaták,

semmit sem szenvedett. Ezen fejedelem, minden pénz'

szűke mellett, mellyben sínlett, lelkiesméretes gyön

gédségből a bank tőpénzeihez soha sem nyult. Elhi

tették vele, hogy a banknak csak kevés saját pénze

van, 's a' tőkék, mellyeket forgat, 's a zálogok, mi

ket bir, özvegyek és árvák vagyona. **)

„A bank igazgatása olly jó volt, hogy XII-k Ká

roly halála után tőpénzeít 5 millió tallérra szaporodva

találák.

„Az ország szabadságának helyreállta után a'

Rendek meghatárzák: a bank űzérségének nagyobb

* Csak ugyan kapott XII. Károlyis a banktól pénzt kölcsön,

's még a XVIII. száz vége felé is voltak ezen negotiálásnak

fizetetlen maradványai, mellyeket a bank 3%rel kamatolt.

75) A bank tehat két, csaknem korlátlan hatalmu királynak XI.

és XII. Károlynak uralkodását - nemcsak sértetlenül,

hanem az országra nézve is kártalan befolyással kiállá; de

az úgy nevezett szabadság korában (Svédhonban ez csak a'

magukat szabadság képviselőinek nevezö pártok örökös du

lakodása volt) bank és pénzügy olly zavarba jöttek, mellynek

kibonyolitására 1776 olta eltöltt 66 év sem volt elég. Az

tán hidjen az ember a kűlszinnek!
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terjedelmet adni, 's azt bizonyos tekintetben az or

szág igazgatásával kapcsolatba hozni.

„Ezen, Svédországnak olly hasznos intézet tervét

egy vén pénzügyész, The n g n er, a viszgáló kamara'

alelnöke, szerkeszté.

„Hogy ezen ember alkalmas - voltáról 's az általa

intézett rendszabásokról itélhessünk, elég leend fel

hozni: hogy miolta tervét teliesedésbe vették, soha

sem volt szükség, az ő akkor készitett alaprajzát ta

nácsul kérdeni, jollehet a környületek megkivánták,

hogy egyszermásszor változtatásokat tegyenek.

„Sőt azt is állítják, hogy most még talán senki

sincs, a kinek azon első alaprajzról tudomása volna;

olly ügyesen egymásba vannak illesztve ezen alkot

mány minden rugói, hogy az egész szerkezet maga

magát minden rendetlenség és minden változás nélkűl

fenntartja. **) - -

„A bank igazgatása kikűldöttekre van bízva,

kiket a bankért kezeskedő három kar mindenikéből

neveznek ki. Mindenik karból van nehány kiküldött

személy, kik Stockholmban megtelepedvék. Ámbár

e hivatal nincs egész életökre adva, mindazáltal az

egyéneket nem örömest változtatják, haneha más hi

74) Büsch , szerzönknek ezen kissé csudás okoskodással öszvefú

zött elogiuma ellen sok alapos kifogásokat hoz fel, de mint

hogy ezek az emlegetett gépezetet elöttünk ki nem világosit

ják, ámbár bennök nagyobb részint osztozunk, itt ismétlemi

szükségtelennek tartjuk. Azt a következők ellenmondhatla

nul tanusitják, hogy az a párt, mellynek a bank szerkeze

tére legnagyobb befolyása vala, a Law' pénz –pótolásrol vagy

szaparitásroli theoriáját magáévá tette, 's szerzönk magais jó

portiót bényelt belőle.
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vataluk vagy körűlmények miatt lakásukat változtat

niok kell. Fizetésök 300 tallér.

„Ezen küldöttek foglalkodása csak abban áll,

hogy a kiszabott rend fentartására űgyeljenek, 's a'

banktól kölcsönözni akaróktól ajánlott zálogok biztos

ságárol itéljenek.

„A bank állapotjároli tudomás csak a bankkül

döttségnek van fenntartva, melly a' titkos választ

mány nehány tagjaiból áll, 's az emlitett küldöttek

ezen küldöttségnek tartoznak űgykezelésökről számot

adni. -

„A titok megtartásáért olly intézvényt csináltak,

hogy ha a biztosok, kik a különböző számitó-hiva

talokat különkülön igazgatják, mind öszve nem be

szélnek, és számolataik eredményeit egymással nem

közlik, a bank gazdagságáról és jövedelmeiről nem

itélhetnek. -

„A bank három főágra oszlik ; 1-ő a kölcsön'

bank, mellynek a bank ó kötelezvényei, az ugyne

vezett Lehn-Ban c o - Zed la r , vannak keze alatt;

2-k a váltóbank, melly a pénzzel egyenlő folyamu

bankóczédulákat adja ki; és 3-k az a bank, melly

pénzt ad és veszen kölcsön , de bizonyos időre , 's

éppen olly móddal, mint a magánosok közt törté

nik. **)

•~*~*

75) Az elsö ág, úgy látszik, az eredeti bank folytatása. Neve alatt

nem azt kell érteni, a' mit más hason nemüeknél, mert ez

kölcsön v e s z e n vagy v e t t, nem pedig a d. A 2-dik hihe

tőleg a transport- czédulák béjöttekor alapult, és nevét talán

azért ha viselte, hogy a váltókat 100 riksdahleren fölül a vál

tójogi törvény szerint bankczédulákban kelle fizetni vagy dis

contózni, különben a váltó birtokosa a váltó jog javalmaira
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„Az ó bankkötelezvények az ó tartalmu pénzre

irvák. *) Hitelök az országban olly nagy, hogy vásá

rolhatásukra ritkán van alkalom. Még ritkábban törté

nik, hogy kifizettetés végett bevinnék. Nem is tud

nak reá más példát, hanem csak 1743-ban, midőn va

laki egy illy 150,000 aranyról szóló kötelezvényt be

hozott, melly summát neki legottan kifizeték, ámbár

a kötelezvény tulajdonosát bizonyossággal ki nem

tudhaták.

„A' váltóbank czéduláit, mellyeknek Svédhonban

a vert pénzzel egyenlő folyamuk ") van, transport

czéduláknak nevezik. Az orosz háboru előtt nem lát

tak 24 tallérosnál kisebb érteküt.

„Legelsőben az 1741-beli országgyűlés után lát

tak 6. 9. és 12 tallér- értekü czédulákot megjelenni,

mellyek most olly teméntelen sokasággal léteznek, ho

lott az éppen illy értekü rézpénz csaknem egészen el

számot nem tarthatott; mert a tulajdonképi beváltással nem

sokat bajlódott. A harmadik ág foglalkodásai az alább felho

zandó 1754beli rendelkezés olta fogtak terjedelmet venni.

76) A bankjegyek hitelének egy szükséges oszlopa, azon pénznek

mellyben bé váltatnak, pontos meghatárzása. Ez volt a' melly

a Law” első jegyeinek is mindjárt olly nagy kelendőséget szer

zett, 's látjuk hogy a svédbank kötelezvényei is milly nagy

becsben tartatának, igen valószinüen fökép a felhozott ok

ból. Midőn a későbbi időkben a pénzzeli sok nyaggatások

ama tulajdon valódi becsét még jobban megismertették, a'

kötelezvények családi clenodiumok gyanánt tartattak, 's leg

féltőbb örökségül szállának firól fira.

77) Egyenlö lehete, részint minthogy nem volt vetélytársa, ré

szint mivel csak réz alapon épült, de ezen alpariban nem sok

köszönet volt- -
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veszett, kivevén a határszéli városokat, különösen

Finnlandot. **)

„A legfőbb indoka a banknak valószinűleg a

volt, hogy az akkori háboru nagy költségei az or

78) Minő ellensége tud lenni a papiros az ércznek, világosabb pél

da nem mutatja, mint az előttünki, mellyet éppen azon rend

szer” buzgó pártolójától hallunk. Az országbeliek a törvénye

sen forgó bankjegyekkel egymás közt minden vásárt megejt

hetnek, de kész pénzöket mind külföldre küldik, hól papiro

sért semmit sem kapnak. A szélbeli helységek kissé más kör

nyületek közt vannak, mert nekik szomszédaikkal szünteleni

közlekedésök levén, a készpénzböl nem engedhetik magukat

egészen kifogyasztatni, 's é szerint a bank sem képes

onnan magához húzni. Svédhonban elébb az ezüst pusztult ki,

aztán a rézre került a sor, mellynek kiírtását, mint mind

járt látandjuk, még mesterséggel segiték. Elég az, hogy a'

készpénz szüke a botrányig ment; az útazó teméntelen alkal

matlanságot állott ki, a fogadós soha a bankjegyböl vissza

forditni nem tudott; és Büsch beszéli, hogy egy idegen tár

saságban levén, elmentekor a kártyapénzt az asztalra tevé,

's az inas már el akarta venni, midön az uraság elkapá elö

le 's bankjegygyel cserélé fel. Mások beszélik, hogy még a 6

talléron alóli summák potlására sem forog elég réz pénz, ha

nem a lakosoknak egymás közt apró czédulákat kell csinál

niok a közlekedés folytatására. Illyen környületek közt

akár hányszor parancsolják az egyenlö folyamot, még is az

ércznek vagy akármi belbecsü pénznek, ha kauri volna is,

agiót kell kapnia a papiros ellen. Már minö biztossága lehete ott

a kötelezvényeknek ? Tudta e valaki, ha ma termékét vagy

készitményét eladta, pénzt-e vagy polyvát tett a zsebébe?

Hát a fizetéses mikép pótolhatta szükségeit, holott a semmi

hez nem mérhető és igy mátol holnapig ingó értekü czédu

lával soha sem tudta hányadán van, 's a' mit ma 5 talléral

vett, kevés idő mulva 4 – 5tel kelle meg vennie? És ezen

inséges állapot Svédországra nézve még maig sem mult el

egészen.
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szágból temérdek készpénzt kivittek, 's ezen hiányt

illyes bankczédulákkal akarták kipótolni. *) De még

egy más ok is kéntette arra a kereskedés tekinteté

ben. Addig elő ugyan is nemcsak szabad volt a réz

tallérokat áru gyanánt kivinni, hanem a kereskedőket

még jutalmakkal is kisztették reá. ")

„Ez a kereskedés Svédországnak mind addig,

mig a kűlfőldi váltófolyam a svédeknek kedvezett,

ártalmas nem lehetett. De minthogy a váltófolyam

1734 olta szüntelen hágott, végre sejteni kezdék, hogy

a réz az országból mind kimegy. Mert a kereskedők

a rézpénzt a külföldinek belértekén alól is eladha

ták, minthogy a visszaküldésekben (Rimessen) sokkal

föntebb érteket kaptak vissza. *) Ezért voltak a Ren

79) Tehát egészen a Law theoriája és praxisa szerint.

80) Svédország külföldi szükségeit csak ércz – és faárukkal cse

rélheti be. Érczei közt egyik legjövedelmezöbb a réz volt,

mellynek mivelését gyarapitni a jozan politica javaslá. En

nél fogva kivitelének az sem állhatott ellene, hogy pénzkel

méül szolgált. Nevezetesen a platent, mellynek készitése

igen csekély munkába került, csaknem űgy lehete nézni, mint

durva réz pléhet, mellynek sulyát és finomságát a rajta lévő

bélyegből legott látni lehete. Nemhogy meg tiltották volna

tehát, hanem, a' mit csakugyan elhagyhattak volna, egy hajós

font (194'/, bécsi font) eladásáért még 10 réz-tallért adtak

jutalmul a kereskedőnek. Kikötötték ugyan, hogy reziért ezüs

töt szerezzen a bankba, de ez elmaradt, mert a kereske

si mérleg nem volt annyira Svédország mellett, hogy a kül

föld a' kivitt árukat ezűsttel lett volna kéntelen pótolni.

81) Ezen kereskedési mivelet így magyarázható. Emlékezzék

vissza olvasónk azon világosításokra, mit a 155 laponi jegy

zés folytában a váltó folyamról mondtunk, és tegyük fel, hogy

72 mark rézpénz platenben, csak mint réz-áru, megért egy

2 ftos tallért, mit reze finomságára nézve bizonyoson megis



dek kéntelenek 1745-ben a rézpénznek és minden

feldolgozatlan réznek kivitelét megtiltani.

ért. Tegyük fel azt is, hogy a váltófolyam Hamburgra al pari,

1 hamb. bankó tallér – 72 mark réz pénz, álljon. Most még

nincs semmi haszna a kereskedőnek, hogy rezet vigyen ki az

országból. Igen de külföldön hágni kezd a réz ára, úgy hogy

70 vagy 68 mark platenért kap egy tallért, 's a váltófolyam

mégis alpari marad, mivel ez nemcsak a réztől, hanem min

den más árukkali kereskedés viszonyaitól függ. Most keres

kedönek és országnak egyaránt haszna van a réz kivitelé

ben. A pénzverő–ház bészed a mennyit lehet a bányásztól,

's a kereskedő pénzi árán azaz egy talléron megvévén, font

számra drágábban eladja , nyer rajta, és nyeresége az ország

rais haromlik. De most már fordul a koczka, a kereskedési

mérleg Svédország kárára billen, az az: több a bevitel mint

a kivitel; tehát Hamburgban bövebb a Stockholmra, mint

Stockholmban a Hamburgra szóló váltó; tehát már Ham

burgban egy tallérért 72 marknál többet kezdenek kérni; hány

adán van most a kereskedő? – Tisztába jövünk vele, ha

határzott számokat veszünk fel. Legyen hát a váltófo

lyam: egy hamb. bánkotallér - 80 rézmark. Alfredson ke

reskedő egy hajós font - azaz 180 svéd ezüst tallér – értekü

platent küld Hamburgba, 's 68 markját egy 6 tallérjával el

adja 3 1 bankó talléron 10% schill. holott alpari értekén

csak 50 tallért kell vala kapnia 's ezzel már nyeresége 1 tall

i0"/a sch. Úgy de a réz árában Hamburgból egy váltót kap

vissza a hágott folyam szerint (51 tall. 10% schill. × 80)

208 tallér 16 ryndstickröl, mit néki a stockholmi bankár ki

fizetend, 's igy ő egyetlen egy küldéssel 180 tallér után 28-at

aZaZ: 6*/, % nyereséget húz. A kapott transport-czedulával ő

megint a banknál vagy más magánosoknál platent vált, még

pedig egy talléron 72 markot t. i. egy ezüst tallért, holott a'

réznek az ezüsthöz mért igazi becsénél fogva a váltófolyam

szerint csak 64"/s markot kellene kapnia. De ezt a szegény

svéd termesztő, ki a kereskedés és pénzügy” fogásaival nem

ismeretcs, nem tudja, 's azt véli, hogy egy tallér tsak egy
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„Egyszersmind azt is rendelék, hogy a bank a'

rézpénzt, a mennyit csak lehet, gyüjtse be. Mivel ,

abban több réz van, mint a mennyit névérteke mond,

meghatárzák (de csak titokban), hogy több affélét ne

veressenek, hanem helyökbe csak bankjegyeket, és

apró rézpénzt, shillinges **) 16 shillinges, és 3 tal

léros darabokat adjanak, mellyeknek belérteke a'

folyamukkal megegyezzék. Ez a pénzverési változta

tás ugy a n a népnél nevezetesen a falusiaknál gya

mut gerjesztett, hogy a bankczédulák és a rézpénz

közt tetemes agionak kell lenni. Attól is féltek, hogy

ezen apró bankczédulákkal úgy járnak, mint a pénz

j egy e k k el, *) mellyeket XII-k Károly alatt a'

Görcz ministerségében inditottak forgásba, 's a'

tallér akár papirosra akár rézre legyen nyomva a bélyege, 's

igy a kereskedő a rezet derekason takaritja az országból.

Ekkor sejti a nép, hogy a váltó pénz szűkűl, 's rezétől nem

olly örömest kezd megválni. Kereskedönk ekkor is felta

lálja magát 's a' váltó folyamról ugyan semmit szem szól, ha

nem nyeresége egy részecskéjének feláldoztával valamivel

többet igér érette papirosban, mint a mennyit a platen te

szen rézben, 's a tudatlant igy ingerelve kihúzza a mie

van: Ez a keresetmód az, mi szerzőnk szerint Svédország

ból a rézpénzt úgy kitakaritá, hogy magnakis alig lehete

kapni. 's a kereskedöségnek ezért még 1"/s % jutalmatis adá

nak. Meg kell emlitnünk végre, hogy Rimesseknek a kül

földre vagy más városokra küldött árukért fökép váltó leve

lekben visszajövő summákat nevezik- -

82) A shilling az ezüst tallér 8ad része (2*/, ez kr.), vagy is

mint fölebb mondaték, a species tall. 48-ada.

85) Ezek kis darab rezek voltak, mellyekre réá vala nyomva 5

tallér' 's aztán 5 tallért tett! Az olvasó, hogy némi fogalmat

szerezzen, tekintsen a jelennen forgó két garasosra, melly

1811 elött 50 krajczárt tett, mivel annyi van réá nyomva.



mellyeknek becsét 3 tallérról 1 ryndstickre azaz 1 shil.

ling harmadára**) szállitottak. A bank, melly a ren

dektől ezen leszállitás megesése előtt sok idővel tu

dósitást kapott, a keze közti pénzjegyeket jó rézpénz

zel mind kicserélte, és sok magános ember' buktával

gazdagodott. De miolta Svédország ismét békét nyert,

és bel nyugtalanságai is lecsillapodtak, ezen apró bank

jegyeket még inkább keresik, mint ama rézpénzt,**)

és jóllehet a bank tartozik, a jegyeit a csak most

emlitett rézpénzzel beváltani, ritkán jelenti magát éret

te, ha nagy fizetésekről van szó. **)

Minden váltás csak czédulával történik, 's akár

kinek szabadában áll, bankczéduláját ha tetszik a'

bankba vinni , 's mással felcserélni.

A bankból kimenő czédulák' teméntelen számát

azon környületből megitélhetni, hogy a bank minde

nik hivatalát igazgató biztos kéntelen naponta 700

bankczédulát aláirni, és hogy azoknak, kik ezen szá

mon fölül viszik, jutalom van rendelve.**)

84) Sőt egy 12–dére.

85) Fuit IIium - nem az a nap süt az égen; ha szerzőnk csak

5 év mulva ír vala, kissé kevesebb hévvel szólott volna a

dologrők

86) Hogy ezt nem teszi, természetes, mert ki is hurczolna 60 ezüst

forintért 2 mázsa rezet? De innen a bankjegyek korlátlan

forgására következtetni, mint szerzőnk látszik mivelni, nyak

törő ugrás.

87) A svédbank tehát csupán mosói szolgálatot vitt, a megszeny

nyesedett bankjegyek tisztába öltöztetésére! Valóban hasznos,

dicsőséges müködés!

Oh sacras gentes, quibus haec nascuntur in hortis

Numina . . . . . . . . . . .

Boldog ország, hol csak irnokot kell fizetni, hogy pénzt teremt

sen, csak gyözze! De komolyabban véve a dolgot, hól volt
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A bank ezen czéduláknál fogva nagy hasznot húz

abból, hogy év sem múlik el, mellyben égés vagy

más esemény által nagy számmal el ne vesznének. **)

A bank jövedelmeinek más része a kölcsön

adott öszvegek kamataiból áll. Az 1738-k évi ország

gyűlésig csak 6%-re és olly zálogokra kölcsönzött,

mellyeknek belbecse a kölcsönzött summát egy ne

gyeddel meghaladta.

A Rendek, hogy az igen magasra hágott uzsorának,

melly alatt a mezei jók ésvashámorok birtokosai nagyon

szenvedtek, gátot vessenek, megengedék a banknak,

ingatlan jókra 5%-es kamatra kölcsön adni. Ezen rendez

kedés, melly a falusiaknál nagyon jól fogott, egy más bajt

csinált, melly még Svédországban egykorzavarokat okoz

hat. *) Tudva van, hogy Svédorságban a nemesség, ki

már a legkisebb rakoncza is, hová a bankjegyek érteke fo

gódzhatott? A bank ezüsttel nem váltott, mert ha volt is

ollykor, a kormány kezére ment; rézzel a kényelmetlenség

nem engedte, 's azért maga is felszabaditá magát ezen köte

leztetése alól. Szórá tehát a jegyeit egy szerencsére teli ma

rokkal majd a ki kezébe kapta, hagyd látta mit csinált vele;

és a mulhatlanul elkövetkező árcsökkenésen csak úgy segitet

tek, hogy a mi magban hiányzott, szalmájában pótolták. A'

külföldi viszonyok annyira öszve is bonyolodtak , - hogy p- o.

1762-ben, mint Büsch mondja, a váltófolyam három ollyan

magas volt, mint az alpari.

8S) Ez ismét egyike azon eseteknek, mellyekben a bank és a'

közönség érdekök egymással homlokegyenest áll.

89) A váltó bank szép gazdáskodása, úgy látszik, nem kapa még

módot a jegyek szaporitására, 's azért a 'textusban felho

zott rendelkezéssel új kaput nyitának neki. Eredményeit ma

ga a textus elég hatósan festi. Mi egy más oldalát kivánjuk

világositni. Ha egy bűbájos minden jószágbirtokost igen ol

csón tőpénzekkel megkinálna azon feltétel alatt, hogy öket ja

vaikkal együtt a sík ocean' ingó hátára helyezvén, a szelek'
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vált az új nemesség, nem gazdag; de minden sze

génysége és a sok dolgokban uralkodó drágaság'

daczára, a jó életet és a költekezést nagyon szereti.

és hullámok kegyére, kéjjére bizza, vajjon elfogadnák-e a'

jótétet e feltét alatt? Én azt vélem, nagyobb részök megem

lékezvén a régi jó közmondásról, hogy „a föld édes anya

's a tenger mostoha," inkább maradna az édes anya karjai

közt. 'S imé a svéd nemesség a veszélyes igéretet nemcsak

elfogadá, hanem éppen maga ásá maga alá a mélységet, melly

őt naponta elnyelheté. – Vannak rémképek, mellyektől

egyébaránt okos emberek is félnek. Hogy ne ? midőn egész

éltökben velök ijesztették; holott kis szigoru vizsgálat szint

úgy elenyésztethetné, mint bátor nekimenés a kisértetet. Ezen

rémképek között nem utolsó helyet foglal az „uzsora." Tol–

vajság és gyilkosság talált csalfa űgyvédekre, de ama”, mint

hiszik, nép elleni nagy bűn ellen a vallás és törvény fegyve

rei egyaránt engesztelhetlenül szegezvék, és a nagy tömegből

soha csak egy szó sem emelkedett mentségére. Pedig itt sem

olly fekete az ördög, a' millyennek festik. Ugyanis vizsgáljuk

meg, kinek árt az uzsora? Száz közül kilenczvenkilencz eset

ben korheleknek és pazérlóknak, kik pillanati szenvedélyeik'

rabjai, vágyaik teliesitésére jövendő boldogságukat is örö

mest discontóztatják. Az illyenek hagyd fizessék drágán álla

tiságukat, én legalább nem látom, miért kelljen törvényhozás

nak közbe lépni, hogy a véteknek lábot adjon. Lássuk más

felől, kiknek van valódi és a társaság hasznára szolgáló szük

ségök kölcsönzött tőpénzre? Azoknak, kiknek keresete mond

hatni egészen pénzalapon nyugszik – mire kerülgessem to

vább – a műiparosoknak. Hát a gazdaság? hallom kérdet

ni. Meglehet, hogy ezen egész jegyzésem tartalma paradoxo

nok” szövetének fog első tekintetre látszani; de biz' én csak

megmondom, hogy a mezei gazda, pénztőkével legkeveseb

bet segit magán. A földmivelés és átalánosan a' – megmond

hatnám – természeti gazdaság az egyedüli vagy o n t e r e m t ő

eszköz, azaz ollyan, a' melly még csak alaptőkéjét sem kől

csönzi már létezett iparok felgyűlt eredményéből ; az ő tőké

je a négy elem, 's a' ki ezekkel 's iparával nem boldogul,
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Már mindaddig, mig a banknál csak ingó zálo

gokra, magánosoknál pedig csak igen nagy bajjal le

hetett kölcsönhöz jutni, nagyobb részök kéntelen volt

*-*

azt két %-es kölcsön sem fogja soha boldogitni. Phisiocra

tismus! rég kiküszöbölt elvek! ezt hallom mondani tudósabb

olvasómtól, ki ellen magamat védeni itt sem helyem sem al

kalmam, hanem kéntelen vagyok, állitásaimat kiegészitetlen,

kifejtetlen átadni némelyeknek gondolat-szikrául, másoknak

bővebb fontolat' kovászául, és csak annyit mondok, hogy a'

müiparosoknak adandó segéd positiv, és nem a kamatláb

csökkentés negativ eszméje – legyen pénzűgyi miveleteink fő

elve. A műiparosnak adandó segedelmet pedig úgy kell in

tézni, hogy valóbau a czélzott végre forduljon, mit csupán

csak a KURTA KÖLCSÖN eszközölhet. A mezei gazda tő

kéje olly lassan fordul, hogy ő e kölcsönrendszernek, az iga

zat megvalva, kevés hasznát veheti ; a bank igazi müveletei

ellenben a kurta kölcsönnel elválhatlan kapocscsal öszveszo

ritvák, úgy hogy egy olly bankot, melly fekvő jószágra kezd

kölcsönőzni, már csaknem útavesztettnek mondhatni, és ha

csakugyan az ország környületei ezen kényes útra eröltetnek,

csak úgy járhat rajta a kölcsönzők .'s általában az állada

lom valódi hasznára, ha ebben is ama rendszerhez annyira

közeledik, a' menuyire csak a dolog természete engedi, mi -

ben megint a scótbankok felülmulhatlan fényes példával men

nek elől. – Az emberek minden terveikben scylla és charyb«

dis közt eveznek el; Lycurgusnak a pénz igen könnyü volt,

a mostaniaknak a föld igen nehéz, 's szeretnék szárnyára

bocsátni. Szerencsénkre a világ” folyamának titkos rendszere

szilárdabb, mintsem néhány projectans körmön font theoriái

kormányozhatnák. Azért még se várjuk zsebbe dugott kézzel

a jót, vagy rosszat, a mlnt az idő kereke, vagy azok, kik

magukat ollykor a gondviselés megbizatlan eszközévé teszik,

elhozzák; hanem minden ember igyekezzék, magát legfontosb

érdekeire, köztök a vagyoni fontos érdekekre nézve felvilá

gositni, mert tudatlanságának már nem egy nép, 's ezek közt

kitűnőleg a svéd, drágán megadta 's adja az árát.
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a jövedelméből élni. De mióta ezen segédforrást ki

tárták, rakással tódulnak a bankra pénzért, és kevés,

kivált új nemes, család van, mellynek falusi javai és

vashámorai nagyobbára a banknál elzálogositva nem

volnának. A Rendek ugyan az utóbbi országgyűlésen

az adósok megmentésire azt a rendelést tették, hogy

kiki a kölcsönözés határnapján túl évente 10 %-t fi

zessen le. De minthogy a nemességnek semmi más

pénzkeresetmodja nincs, csak a hivatalok, mellyek

nem igen jövedelmezők; tehát félő, hogy csakugyan

végre az elzálogosított falusi jók eladására kell lép

ni; és könnyen vélhető, minő zavarok támadhatnak

egy országban egy számos és minden javaiból kivet

- kezett nemességtől.

Más részről ismét a banktoli kölcsönvétel kön

nyüsége sok embernél kedvet gerjesztett, falusi jókat

venni; és mondhatni, hogy ez most a dühig megy.

Ezáltal a falusi jók ára temérdekre hágott, ugy

hogy a vásárlók nagyobb része csak 3 % évi jöve

delmet húz belőle, holott a banknak 5%-t fizet, mi

által csalhatlanul rövid időre el kell pusztulnia.

Hátra van még, hogy azon közvetlen viszonyról,

mellyben a bank az országgal áll, mondjunk valamit.

Minthogy a korona jövedelmei a rendes költségek

re alig elégségesek, valahányszor tetemes vállolat fo

rog kérdésben, miről a rendes költségek lajstromá

ban nem gondoskodtak, a bankhoz szoktak folya

modni. Az ország illyenkor a banktól kölcsönöz, és

mint magános ember a legbiztosabb javait köti le,

p. o. a vámokat és a vashámorok taxáit. Az ország

az utolsó oroszháboruval ugy hátraesett, hogy a frank

segédpénz és nagy adó mellett is, a korona jövedel

20
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mek legjobb része a banknál el van zálogositva. Emez

tehát huzza a lefizetésig. De ide ritkán kerül; mert

midőn az országgyűlés látja, hogy a bank gazdag

sága tetemesre szaporodott, úgy hogy veszteséget áll

hat ki, ollyankor a bank az országot egy nehány

millióval , a' mellyel neki adós volt, megajándékozza,

's a zálogositva volt koronajövedelmek azáltal meg

szabadulnak.

Majd egy országgyűlés sem telik el, mellyen a'

bank illyes ajándékokat ne adna. Az ország adóssá

gai és a bank gazdagsága közti sulyegyen kiigazitá

sával a bank- és az országos küldöttséget bizzák

meg, mellyeknek mindenike a titkos választmányból

van kinevezve. -

Ezen móddal fejlik ki az az eszköz, minél fogva

az ország gazdagságát sokasithatni. Ezen segéd nél

kül Svédország egy telies felfordulás veszélyétől ba

josan menekedhetett volna meg, holott pénzügyi for

rásai annyira ki valának apadva. De a bank a czé

dulái által egy-részről a maga gazdagságát megszapo

ritá, más-részről pedig azáltal, hogy a begyűjtött kin

cseket kiadta, az ország külföldi tartozásainak ele

get tett. Mihelyt ez a zökkenés ki- 's az országban

a nyugalom helyre- volt állva, az intézet évenkinti

rengeteg nyereségeivel magát kárpotlásozhatta.

Lehetlen megmondani, mennyire megy most a'

bank pénzalapja, mivel az a legnagyobb országos

titok. Mondják ugyan, hogy képes volna, jelenleg fo

lyamban lévő minden bankczéduláit, ámbár sok mil

lió tallér-érőre mennek, *) beváltani. De ha készpénz

90) 600 millió tallérra vetik a svédországban forgó jegyek szá

mát, mellynek névértéköni beváltására az ottani bank csak

ugy lehetne elégséges, ha feltesszük, hogy az ország fekvő
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ben kapott jövedelmeit a kiadásaival öszvevetjük, ,

gyaníthatjuk, hogy a bank készpénzalapja nem igen

mehet többre annál az 5 millió tallérnál, mennyit a'

XII-k Károly halálakor birt, mihez még a pénz

j e g y e k leszálitásából szerzett nyereséget is számit

hatni, mellyet gyanitólag 8 millió tallérra vetnek. Az

zal sem távozunk messze az igazságtól, ha elhisszük,

hogy ez, a Svédországban létező készpénznek legna

gyobb részét teszi.

Miután a jegyek szaporitása Svédországban a'

visszaélés és zavar azon polczára jutott volna, melly

's talán felkelhető vagyonának nagyobb része el van a bank

nál zálogosítva ; 's a' bank ezeket birtokosaik kezéből kivé

vén a bankjegyek birtokosainak átadná. Lehet-e ennél ve

szélyesb örvény, mint mikor egy eszményi szamitásokon ala

pult intézet egy egész országot úgy szólva forgásba indit?

Mi joggal mondja ezt szerzőnk az ország gazdagsága sokasi

tásának, ő jobban tudja, mint én. A legkárosb pénzűgyi csa

lódások legtermékenyebb forrása a v a g y o n m o z g é k o

n y i t á s á n ak (mobilisatio) a vagyon szap o ri tá sá -

v a l i ö sz v ez a v a r á s a. Midön egy vashámoros ezer má

zsa vasat a vasas boltba beád , 's egyszersmind a boltosra,

felteszem, három holdnapi határnapra egy váltót bocsát ki,

ezáltal ő a boltosnál azon napig heverő pénzöszvegét, forgó

tökéje egy részét mozgékonyitja ugyan, de az ő váltója az

országra nézve nem vagyon, hanem csak az ezer mázsa vasért

az apró vásárosoktól lassankint bégyűlő pénz ideigi képvise

lője, mely határnapjakor végkép elenyészik. De ha a vál

tóra valaki ollyan , a' kinél már egy vagy más úton pénz

gyűlt bé, mellyet sem szükségeire, sem kényelmeire forditni

legalább e pillanatban nincs alkalma , kis áldozatért pénzt

20 *
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ben a pénzhezi bizhatlanság az adás-vevésben csak

nem a legelső durva időszakok cserélési rendszerét

kénszerité helyreállitni, egy kormányzói talentummal

biró és jóakaratu király, (egyetlenegy hibája, hogy igen

jól és igen sokat akart), a szabad alkotmány gúny

emlékét halomra dönté. A jobbitott administratio

legott a bankon mutatkozék; III-k Gusztáv minden

további jegykiadást megtilta; Hollandban 2 millio

Reichsthaler (2 forintos tallér) áru ezüstöt vett fel

kölcsön , ebből pénzt veretett, 's kihirdetteté, hogy

ezután a bank ezüsttel fog váltani. Gondoljuk-e, hogy

rohanás lett? korán sem; kiki tudva, hogy kezében

levő bankjegyét kéjje szerint ezüstté teheti, éppen

nem sietett, magát a papiros-használási kényelemtől

*~~~~~

előlegez, azaz discontóz; ezáltal azon pénz ama gyárnok ke

zében új ipar, és készitmények forrásává válhatik. Váltó, és

disconto , mellyek a' megrekedt vagy heverő tőkéket mozgás

ba hozzák, a bankok egész titka és alapelve. De bennök a'

viszhasználás elleni óvás is, mert a vashámoros nem viszi

's a' mellyikdiscontóztatni a hármorát vagy ennek értekét,

ezt tenné, annak ha napszámosa volnék, azon nap oda hagy

nám 's biztosabb helyen keresnék kenyeret ! Szint ollyan a'

földbirtokosoknak adandó kölcsön is. Discontóztassák ők ter

mékeiket, de ne ingassák meg maguk alatt a földet, 's ha

ezt r é s z i b e n teszik, okosan csak azon kinézéssel tehetik,

hogy azt fe l k ö l t e n i 's a' t ö b b i f e k v ő i k j a v i tá

• á r a fo rg ó t ő k é jö k h ez c s a p n i s z á n d é k oz –

n a k. Azaz: világosan mondva, birtokuk egy részéről 1 e m o n

d a n a k, hogy a másikkal hasznosban birhassanak. – –

Nyug v ó és h e v e r ő tőke nem mind egy ; csak emezt és

nem amazt kell forgásba hozni. A mezei gazda, ki jószága'

egész vagy nagyobb részértekét kölcsön vett pénzben, bár

gazdáskodása javitására is forditná, ugy tenne, mint az az asz

talos, ki műhelyét 's fa-provisioját eladná, hogy több és tö

kélyesebb szerszámokat, több legényt szerezzen.
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megfosztani. A közbizodalom helyreállott, a svédek

az elduggatott rézpénzt, sőt talán ezüstet is elészed

ték, mintegy varázsvessző csapására, egyszerre elég

váltópénz lett az országban , 's a bankjegyek folya

ma névértekökre felszökkent. A pénzűgyben rózsa

szín jövendőt várhata Svédország, midőn Gusztáv,

szépen kezdett munkáját, mint gyermek a kártyahá

zát, maga öszverontotta. Minthogy egy jól intézett

kölcsön olly nagy hasznot tett, azt vélé, hogy ugyan

azon úton minden pénzűgyi bajain 's a' Svédország

ellen magasra hágott váltófolyamon is segithet; a fi

nancziai hibákot egy szerencsétlen háboru követé az

orosz birodalom ellen, s ezzel mindazon gonoszok,

mellyek 1776 előtt az országot nyomorgaták , 's a'

mellyeknek ismételését az olvasó elengedendi, újra

kezdődtek; a' bankjegyek árfolyama megcsökkent;

a jegyek mellett még ugyancsak papirospénzzűl járó

országkötelezvények (Reichsschuldenzettel) özönlék el

az országot; 's a jelen kormánynak még maig is küz

denie kell a rosszul értett dicsvágy és a túlfeszitett

könnyelmü remények gyászos következéseivel.

21. §.

Orosz bank.

Oroszország a papirospénzt 1768-ban kezdé meg

ismerni. A papirospénzt, 's nem a bankügyet mon

dom, mert ha valaha igaz az, hogy „vestis non fa

cit monachun1", igaz bizonyára e tárgyban; 's egy

intézet kiadhat 1000 millió czédulát a nélkül, hogy

ezeknek forgása azt bankká bélyegezné. Azonban II-k

Katalinnak tetszék , az alapitványát a ssign a ta

b a n k nak nevezni, 's a' minden oroszok autocra



trixának ki adhatna grammaticai vagy logicai leczkét?

Elég az, hogy az ugy nevezett bank, mellynek tő

pénzéről az illető nyilvánitvány nagyon határzatlanul,

pénzjegyeket bocsáta ki a s s i g n a t á k neve alatt,

's a kormány megparancsolá: hogy minden, ezüstben

kikötött fizetésekben névértékök szerint érvényesek

legyenek; hogy minden országos pénztárok az ezüttel

alpari folyamban elfogadják; és hogy a közadózás

ban minden adófizető egyén a reá eső öszveg” meg

határzott részét assignátákban tartozzék fizetni. Rö

viden tehát, egy darab papirosra czifrán felnyom

ták: „25 Rubel"*'), 's aztán 25 rubelt ért. Fac talem,

talis erit. 'S ezt nevezik papiros pénznek. Mert arról,

hogy az assigatákat a kibocsátó banknál vagy más

pénztárnáli bemutatásra miféle készpénzzel váltják be,

arról mondom, sem az assignatákon sem a czárnő'

manifestumában (ukase) egy szó sem volt. Igaz, hogy

gyakorlatilag adtak eleinte érettök a banknál ezüstöt

vagy rezet elegyesen, de azután csak a réz-kor állott

be. A nyilvánitmányban is a bank jovalmai előszám

lálásában első rangban van téve : hogy a rézpénz

forgás á t k ö n nyiten di.

De réz, bankjegyek biztositója nem lehet.

Elsőben is: a réz, ha értekét más árukhoz ha

sonlitjuk, középszerü öszvegekre nézve is alkalmatlan

terüh lenne, és igy váltatni, mint ezt már a' svéd

bank alkalmával kifejtettük, igen kevés ember jőne,

91) Az oroszok r u b e l e k ben (helyesben talán rubla) és k o p e

kekben számitnak. A rubel, mint ezüst pénz, ezüst tartalmá

ra nézve 1 ft. 52 kr. conv. ftot ér. A réz rublának változé

kony árfolyama van az ezüsthöz képest, minek oka e czikk

folytában világos leend. A kopek a rubelnek 100-ad része;

100 kopek = 1 rubel. -



's a' melly bank csak rézzel váltana, már tettleg ma

gát a váltás kötelessége alól feloldozná, kivált ha

jegyei nagyocskák. Az assignata - bank pedig kezdet

ben 25 rubelesnél kisebbeket nem bocsátott, 's ezért

még a könnyü orosz pénzben is 36 font rezet kellett

volna elhurczolni.

Másodszor: a réz cserebecse felelette ingadozó;

és a pénzbecs' sinormértéke csak arany vagy ezüst le

het; mert ezeké a legállandóbb, legalább hosszu

időkre az. A' kinek az arany, vagy ezüst pénz nem

kell, beolvasztatja, 's mindjárt kap vásárost hozá; ke

letök nincs is egy országhoz csatolva, mert a föld'

kerekségének legtávolabbi részében is kapósok, és

értekökhöz képest csekély sulyuknál fogva a hordo

zás is árukban, mondhatni, semmi vagy számbavehe

tő különbséget nem tesz. Ennélfogva becsök a ter

mészet rendes törvényei szerint biztositva van, és ma

guk is másoknak biztositásul szolgálhatnak és szol

gálnak is.

A réz kapósságát ellenben csak korlátolt és kü

lönféle környületektől függő szükség, 's nem a fény

üzés feneketlen örvénye kezesli, 's ha egy országban

keletén fölül meggyül, nem mindíg vihetni a szom

szédba úgy, hogy a vitel' tetemes költségét megfi

ZeSSe.

Ehhez járult még Oroszországban az is, hogy a'

rézpénz elolvasztása 's kivitele igen kemény büntetés

alatt meg van tiltva , 's ennél fogva ha valaki azon

terhet magára venné is, hogy assignatáit rézzel be

váltassa, abból bajoson kárpotlásozhatná magát. Gon

doljuk meg csak, mit csinálnánk hamarjában egy negy

venes hordó kétgarasossal?

-



Továbbá az orosz kormány temérdek lucrum ca

meraet vagy is pénzverési díjt veszen a rézről, 's

azon kivül éppen olly változó arányban vezeti, mint

regens Filep a Law rendszere alatt, p. o.

vertek |púd durva réz ára,

Év szám. egy púd az ezüst pénz akkori

- rézből folyama szerint:

[704 – 17 17 20 rubelt 5 rubel

17 18 – 1734 40 –– 6 – –

1735 – 175 1 10 – 6 –

1 755 – 1756 8 – ö –

1 757 – 176 1 16 – 8 –

1762 32 – 8 –

1762 – 1810*) | 16 – 8 – 18°/s

1810 óta 24 – 8 –

A rézpénz ugyan ezen rosszasága mellett is az

adásvevésben eleinte az ezüsthez képest kicsint vesz

tett; de egészen más: nehány forintnyi summát szük

séges apró pénzzül elvenni, más pedig: százakért, eze

rekért ugyanannyi névértekü, de csak fél vagy har

mad annyi valódi becsü rézzel 's ezeket képviselő as

signatákkal fizetődni.

Mind ezek mellett a czédulávali élés kényelmei,

a kormánynak fenn előszámlált biztositásai 's a' ki

bocsátott assignaták mérséklett és az adásvevés szük

ségeitől fölemésztett száma ezeket annyira kapóssá

tevék, hogy az ezüst ellen a legroszabb évben is csak

92) Ezen időszakban a réz ára csaknem hitel felett magas

ra hágott, és hirtelen szökéseket tett, ugy hogy még olly

kor a pénzverőház is vesztett benne; min hogy segitsenek,

a rézpénzt erősen megkönyiték, vagy is iszonyu pénzverési

költséget és nyereséget rovának reá, mint a táblácska utolsó

sorából kitetszik. A rézpénz ugyan is három annyi árat kap,

mint a feldolgozatlan.



3 °/o agiot vesztettek; sőt a ka i n á r d si -i fontos bé

ke után, mellyben Oroszország legelsőben szoritá mar

kába török szomszéda gallérát ugy, hogy Európa'

többi hatalmainak féltékenysége maig sem tudja on

nan kifejteni, a nép öröme az assignaták értekét az

ezüstével alparira rugtatá.

1786-ig csak 40 millió rubel öszveg vala assigna

tákban forgásba bocsátva. Ekkor II-k Katalin, hogy,

mint Büsch nem egészen alaptalanul gyanitja, a ne

mességet a vagyon hatalmas érdekénél fogva a kor

mánytól nagyobb függésbe hozza, egy kölcsön ban

kot alapita, mellynek működése a legyen, hogy fa

lusi jókat 's városi házakat assignatákkal zálagositson.

Ezen rendszabás az assignaták 100 millióra szapori

tását szükségesité, melly öszveget túl nem hágni igé

ré; de a török-, svéd-, lengyel- és persa-háboruk e'

föltételt füstbe hajták, 's a császárnő halálakor már

157 millió rubel névértekü bankjegy vala forgásban.

A sebess és a nép szüksége által nem kivánt

szaporitás a szokott eredményt szűlé. 1788-tól fogva

az assignaták árfolyama gyorsan csökkent, és 1795-ben

már 1000 rubel bankóban csak 685 ezüst rubelt ért.

Az ezüst- és aranypénz eltünt; mit az is segitett, hogy

10 és 5 rubeles jegyeket is adtak ki, úgy hogy min

den vásár csak papirossal és rézzel esett meg. És még

az a vigasztalása sem volt az országnak, hogy a mű

ipar éledése pótolja a készpénz elveszését. Nem, ha

nem az arany és ezüst legnagyobb része idegen or

szágokba ment, részint a háborus költségekkel, ré

szint fényüzési hiu czikkek vásárlására. A kölcsön

bank tőpénzét alkotó 33 millió assignatából 22-őt gyö

nyörhajhászó uraknak adának, kik földeik javitásán
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kicsint aggódtak; a városoknak szánt 11 milliót pe

dig a két fővárosban házok épitésére forditák.

Vidi . . . . . . docentem;

Eheu recenti mens trepidat metu !

A kölcsönbank tőkéje ekkép ki levén osztva, nem

hogy gyarapodtak volna vele a nagy birtokosok, ha

nem a banknak 's másoknak tartozó adósságaik ka

matját sem birák fizetni. Ezen segitendő, Pál császár'

uralkodása elején, egy hollandi ember, ki egy első

rangu kereskedő ház űgyésze létére a hitelpapiro

sok természetéről nagyon zavaros eszmékkel bírt, egy

s eg é d b a n k alapitását jovaslá. Hogy a már is na

gyon megcsökkent becsü assignatákat ne szaporitsák,

500-tól 10,000 rubelig szóló zálogczédulákat gondolá

nak ki illy móddal. Minden hitelezőt, a ki pénzét va

lamelly nemesen fel nem vehette , felhatalmazának,

hogy folyamodhassék a bankhoz. A bank reá szorit

hatá az adóst, hogy kösse le neki valami birtokát, 's

e megesvén, a hitelezőnek a kérdéses öszveget ki

fizette a fölebbi zálogczédulákban. Ezek 5 % kama

tot hajtottak, kézről kézre mehettek, 's a közpénz

tárokban 's a' kölcsönbank hitelezéseinek visszafizeté

sében elfogadtattak. A bank eme” kölcsöneit 25 év

mulva kelle visszafizetni, de a tőkét a maga zálog

czéduláiban is elfogadta a bank, melly a' fölebb ki

jelelt eseten kivül is minden birtokosnak kölcsönöz

hetett ipari vállolatokra hasonló feltétek alatt és ugyan

afféle czédulákban.

Mihelyt ezen czédulák a forgásban megjelentek,

legott 15–20°/o-t vesztettek az assignatákhoz képest

és a hitelök hétről hétre untalan veszett. Természe

tes; mivel ezen jegyek éppen nem voltak előmutatás

ra beváltandók; hitelök csak egy lekötött jószág ké

*
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tes és messze kitólt eladatásán nyúgodt, vagy inkább

billegett; és végre kénszeritett forgásuk sem volt má

sutt, csak az adósok, hitelezők, és a nyilvános pénz

tárok közt. Igaz, hogy kamatoltak is; de ez a ha

szon a többi hiányok által okozott kárba ment. Az

tán a nagy öszveg miatt is, mellyet jeleltek, nem igen

voltak a forgásra alkalmasok, mert mint fölebb em”

litettük, a legkisebbek 500 rubelesek voltak; már pe

dig 100 vásár közül 1 ha esik ekkora öszveggel.

A birtokosok hitelezői többnyire kézmivesek és

apró árusok voltak; ezek ama czédulákkal sem legé

nyeiket 's hitelezőiket nem fizethették, sem kedvök

vagy talán móduk sem volt, a kis kamatért tárczáik

ban tartani, tehát kéntelenek valának vásárost keres

ni nekik. Igen, de vásárosaik csak heverő tőkék bir

tokosai lehettek, ezek száma pedig, kivált olly or

szágban, hól a műipar és kereskedés sok tőkét nem

halmozott, a nemzeti tőke egész tömegéhez képest

igen kevés; ha tehát egyszerre egy rakás kötelezvényt

bocsátnak áruba, hól az eladó temérdek, a vevő

szűk, ott emezek teszik a feltéteket, 's móduk van,

a portékát jó ólcsóra lealkunni.

E történt a zálogczédulák birtokosaival is: kén

telenek voltak veszteségökkel is odahagyni, csak vet

te valaki; 's a veszteség a czédulák szaporodtával

nőttön nőtt. De a folyam hiába csökkent; mert a'

hitelezők mégis tartoztak névértekökben, és igy 1000

rubel adósság helyett, miért ők részint munkát részint

kereskedői árut adtak, 850-t, 700-t 500-at, és keve

sebbet is érő papirosokat elvenni; miszerint a tervelt

jótétemény reájok nézve átokká 's igazságtalansággá vált.

Olly zavart is okozott ez, hogy vissza kellett térni

azon rendszabásra, mit a tervkészitő elkerülhetni



vélt, t. i. a papirospénz szaporítására. A banknál

egy számitóhivatalt állitának, hól minden ember a'

czéduláit assignatákkal felválthatta. Iszonyu sokaság

rohant oda; 's minthogy mindenkit egyszerre kielé

gitni nem lehete, a bank ajtói előtt nemsokára a'

legféktelenebb börse-játék keletkezett. A' ki a' czé

dululáit felváltá, a várakozó sokaság közé mene, 's

olcsóbban másokat igyekezett vásárlani, tudva, hogy

névérteköket a pénztárnál csonkitatlanul megkapja.

A rendetlenség csak akkor szünt meg, midőn a se

gédbankot az ó kölcsönbankkal egyesiték.

Világos ebből , hogy jószágzálog a bankjegyek”

hitelének fenntartására nem elég. Miért? Mert a jegy

birtokos nincs biztositva arról, hogy jegyét készpénz

ben, vagy készpénzen töstént eladható és elaprózha

tó portékában akármikor kifizettetheti. Ezt pedig csak

az arany, ezüst pénz és kereskedői papirosok legfö

lebb, és részében kurta határnapra fizetendő kormá

nyi vagy inkább kincstári kötelezvények biztosíthat

ják. Egy, két jószágot dobra üthetni; de egy megyét

ki vásárol meg?

De világos az is, hogy minden banki operatiok

kal egybebonyolitott hosszu kölcsön - rendszer, mint

azt mind az előttünki mind a svédországi példa olly

hangosan prédikálja, számtalanok romlására vezet, s

a főldbirtokosokat is, kiknek jovalmára gondolva van,

iparilag fel nem segiti. Tőkét akármi czifrán kigon

dolt bank nem teremthet; az anticipatio pedig, hosz

szas időre – veszélyes játék. Si monumentum quae

ris – circumspice ! -

Ezzel hát az assignaták folyama, melly 1797-ben

79 % %-re rugott vala, ismét jót csökkent, 's egész

65%-ig szállott. Majd eljőttek a nagy erővel folytatott
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kőltséges háboruk, mellyek az assignaták újabbi sza

poritását csaknem nélkülözhetlenné tevék, mihez a'

külkereskedés majd egész elakadása járulván, az or

szág pénzűgyét teméntelen bajba hozta. 1810-ben a'

forgásban levő assignaták névérteke 577 millióra, **)

's árfolyamuk csökkenése 33 % %-ig ment.

Lehetne kérdezni, nem jobb lett volna-e a kor

mány szükségeit egy világos kölcsönnel, vagy új adó

val pótolni? Ha a dolgot csak számvetőileg nézzük,

igenis helyesebb; de a politico-financziai miveletek:

ben a számvetés csak egyik és nem mindíg első rang

ban álló elem. Midőn az orosz kormány 1808-ban ke

vés hijján 100 millió rubel új assignatát kibocsátott,

ezen ingyen szaporitás következtében természet szerint

szállania kellett a jegyek árfolyamának, valamint hogy

a következő évig 53%-ről 44-re szállott, és ennél

fogva a termékek ára (assignatában számitva) arány

lag hágott is. De míg ez megtörtént, addig a kor

mány a fris assignaták segédével ellátta magát a'

szükségesekből a régiebb árron , 's aztán az árcsök

kenéssel, melly régi és új jegyet egyenlőkép ért, gaz

dag és szegény, még pedig a kezei közti pénz” ará

nyában, szenvedett, s az egész mivelet tulajdonkép'

úgy folyt, mintha minden ember minden 53 rubelből,

mi assignatákban birtokában volt, 9-et hadi vagy más

országos költségre fizetett volna. Ha egyszerre ekkora

adót róttak volna, talán lázzadás és minden esetre

nagy zúgás követé; de ezen mesterséges zsebelés”

módja a pénzűgyi fogásokkal ismeretlen népnél min

den baj nélkül megesék; mert az árcsökkenés apró

donként jő el; azután az együgyü ember mikor majd

95) E szám igen kicsiny, mint későbbre ki fogjuk világositni.
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látja, hogy a búzát, mellynek köblét eddig 1 rube

len vette , most 5-ön kell vennie, korán sem álmodik

arról, hogy a pénz megócsóult, 's az ő 5 papiros

rubele csak annyit tesz, mennyit az előtt a 4 ; hanem

a buzát mondja hogy megdrágult, s az idők nehéz

ségére panaszól. Más felől érzi azt is, hogy ha a'

portékák drágulnak, a pénz *) is bővül, és szintugy

örvend, hogy egy lova vagy ökre eladtakor nagyobb

öszvegről beszélhet, mint addig. Igy hát minden ki

vánságnak elég van téve, – mondhatná olvasóm –

senkinek senki ellen nincs panasza, 's az áldozat, ha

van, a legegyarányubban van feloszolva a nemzeten. "

De „summum jus summa injuria" közbe szól Cicero,

's talán sehol találóbban mint itt. Elsöbenis, ha ma a'

legtökélyesebb geometriai arányban ki is lehetne vinni,

hogy minden ember az ország szükségére áldozza

vagyonának p. o. egyhúszadát; ez az áldozat nem

lenne egyenlő; mert a gazdag az 5%-t feleslegéből

húzhatná le, holott a szegény talán táplálatára szük

séges falattól fosztatik meg! A bankjegyek árcsök

kenéséveli veszteség pedig még aránytalanabb; mert

a keresetek kölönbségéhez képest, némellyeket az

inségig nyommaszt, másoknak legalább ideig semmit sem

árt, némellyeknek még hasznot is hajt.

„Ezeknek kifejtésében jó alkalmunk van, a papi

ros pénz vagy bankjegyek árcsökkenésének a nép”

különböző osztályaira, a bel- és külkereskedésre való

hatásait áttekinteni.

A kormányra magára nézve veszt és az árcsők

kenés ; mert neki nem tanácsos kimondani, hogy a'

94) Pénz és pénz-jegy közti különbségről még nem volt fogalma

a' jámbór orosznak, most azt hiszük tőbb van.
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bankjegy vagy papirospénz névérteke a valódi érte

kével *) nem egy: 's e szerint az országos jövedel

mek is aránylag csökkennek. -

P, o. 1 millió rubel, mi az adóból az ország"

pénztárába befolyt, tett

1774-ben züstben 1,000,000 rubelt,

* 1790– - 870,000 –

1800– - 653,333 –

1810–– - 333,333 –

1813– - 250,000 –

95) A pénzjegyek és papiros pénz behozataluk az Eszm. R. 15.

§-ében magyarázott kétféle becsen u. m. a valódi és ár

vagy csere-be c s e n kivül, még egy harmadik érteket, u.

m. n é v é r t e k e t teremte, melly ugyan magában elég hiu,

de viszonyainál fogva igen is lényeges következésü, mert ha

azt valaki vizsgálat nélkül a pénzjegy valoságos esere-becsé

nek tartaná, mint minden felhozott tanuságokból ki tetszik,

igen keserves veszteségnek tenné ki magát; valamint hogy

egyének és nemzetek tették is. Ugyan az a tudatlanság, mi az

emlegetett veszteséget okozta, ada létet egy negyedik becsnek

is, vagy is inkább a papiros pénz vagy bank-jegyek árbecsé

beni nagyon fontos különbségnek, miszerint azoknak szá

m i t á si és v a l ó d i cserebecsök lehet. Ma p. o. mikor

m i n d e n e m b e r t u d ja , hogy 2% váltó forint egy conv.

forintot tészen, senkisem ád több portékát 10 váltó forintért

mint a mennyit 4 ezüst ftért adna ; de a' hol ez az arány

még ingadozó, naponkint hág és száll, vagy ha állandó is, de

a nép egy része éppen nem vagy legalább tisztán nem tud

ja, ott a nem tudó könnyen azon hibába eshetik, hogy olly

áruját, mit ezüstért csak 4 frton adna, váltóért oda adja 9

vagy 8 vagy kevesebb frton is. Világos hogy illyen esetben

a portékához -más aránya van a bankjegynek vagy papiros

t pénznek, mint az ezüsthöz. Amazt, már a mennyivel t. i.

100 ezüst for. áru portékát papiros pénzen meg vehetni, ne

vezzük a papiros pénz v al ó d i á r b e c s é n e k ; a mennyi



–320) –

Ezen hiány kipotlására minden bankjegy-szapori

tás mellett (mellynek tulajdonkép amaz is eredménye

vala) fokozatonkint hágtatni kelle az adófizetést, és

igy csak oda esni vissza, a mit el akartak kerűlni.

Igy tehát megvolt a zavar, megvolt az elégedet

lenség, és állandó nyereség semmi, mert a szapori

tott adót is csak a rosz pénzben fizették, 's a' Da

naidák hordója nem telt vele.

Mindazáltal ha a kormánynak van módja, a'

jövedelmeit szaporitni; a fizetett hivatalosoknok min

csen. Oroszországban azok, a kik a II-k Katalin

alatt kiszabott fizetésekkel maradtak, 's illyen nem

kevés volt, 1813-ban, midőn az assignata 25%-re csök

kent, ezáltal fizetésök öszvegének "/4-ét annyi mint

ha elvesztették volna. Már pedig az egésznek kisza

básakor is hihetőleg nem, fényűzésök, hanem csak él

hetésök volt tekintetbe véve ; 's egy negyedével nem

a legnagyobb nyomorra kellett-e jutniok ? 'S lehet-e

csudálni, ha az élethez ragaszkodás félrevezette, meg

vesztegetésnek 's minden kisértetnek kitette őket?

Minthogy a status úgy bánt velők, nem vélhetik-e ők

is magukat a szükség által mindenre felszabaditot

taknak? *

Van a társasági testnek egv alkotó része, mellyet

az állati test hájához hasonlithatnánk. Azis , mint ez,

jó táplálatra, jó emésztő, átsajátitó erőre , bomlatlan

működésekre mútat; az is, mint ez, ollykor terhére

van vagy látszik lenni az állatnak; de az is, mint ez,

vel pedig 100 p. for. tot tevő ezüst pénz-darabokat válthatni,

a s z á m í t á s i á r be c s é n e k. A kettö csak akkor esik

öszve, midön emez állandóvá válik, és róla minden ember

értesül. -
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szűk időben, tápszerek hiányában, a felgyűjtött táp

anyagokat a test élelmére és fenntartására oda adja.

Ezen alkotó részt a társaságban a munka, vagy akár

minő úton öszvegyűlt tőkék birtokosai teszik, kiket

külfőldőn „rentier" névvel jelelnek; Magyarhonban

nincs nevők, mert itt az illy tőkék vagy hevernek

vagy a gyűlőletes uzsora eszközéül szolgálnak. A'

„rentier" pedig tőpénzei' mérsékelt kamatából, gond

és munka nélkül, él. *) Fölületes vizsgáló, herék

nek nevezné őket, de a természet a heréket sem

adta hiába, 's a' rentiernek biztosabb jövedelmet sze

rez, tőként az ipar elősegitésére mérsékelt kamattal,

mint a fényűzés és pazérlás szolgálatára temérdek

de minden viszonyban veszélyes uzsorával, adni. Csak

a roszul szerkesztett vagy roszul igazgatott társaság”

hibája, ha a felgyűlt tőkéknek a nemzeti jólét me

zejét öntöző csatornákot nem tud eszközőlni. Europa'

országai e csatornák készitésében két nagy tervet

96) Az uzsora szóval rendszerint párosuló zavaros fogalom bizony

sága az is, hogy, ámbár számokkal foly , még is határzatát

számba foglalni nem képes. Ugyan is ma, midőn az országok”

nagyobb részében a törvényes kamat maximumául 6% van

" megállitva, a törvény szemei elött 7%, már uzsora ; 5%

pedig nem az. Ugy de ott a hol én 100 forint tökével biz

tos, becsületes kereset útján 12–1 5%-t nyerekedhetem, ott

könnyen meg adhatom a kölcsönadónak a' 7%-t, 's mél

tányosan nem vádolhatom (öt , a' ki engem 5–8%-rel

mintegy megajándékoz,) uzsorával, ha szinte a törvény an

nak kereszteli is. Ellenben a hól a tökék úgy meggyűl'ek,

hogy jó biztositékra 3–4% kamattal örömest adnak a tö

kések, ott az, a' ki egy megszorult emberen 6% -t ránt, lel

ketlen uzszorás, bárha szárnyai alá is veszi a törvény. E'

szónakis tehát „mérséklett kamat" értelmét mindíg az ipar

és kereskedés phasisai határozzák meg.

21



követtek. Egyik az országos kölcsönöké, ezen roszul

értett dicsvágy és rosz gazdáskodás szüleménye, Eu

ropa mindíg tovább harapodzó fenyegető polypusa,

egy a szűletési aristocratia nagyszerü vonásaival nem

bíró, de őnzőbb, aljasabb, makacsabb, és érdekeit,

mint a mellyek csak szőrszálon függenek, szemesben

örző pénz-aristocratia teremtője. A másik az orszá

gos és magános bankoké, melly minden zsírját, mit

az előbbinek markolásaitól megmenthet, az ipar és

közlekedés szekérkerekeinek kenésére forditja. De

éppen ez alkalmat ád kicsapongásunkból megtérnünk,

's a' papiros pénz csökkenésének a „rentierek" - re

hatásat vizsgálnunk. A' ki assignatákban bír tőkét, 's

ennek kamatját huzza, annak jövedelme a jegyek ár

folyamával együtt apad. A nagy capitalisták megsze

gényednek; a kicsinyek nem élhetnek, kéntelenek

tőkéikhez nyulni, 's a' műiparnak kölcsönzött segédet

elvonni ; ezáltal ismét a termesztő és készitő mun

ka , 's következőleg a nemzeti gazdagság apad. Öz

vegyek, kik férjeik munkájával gyűjtött és félretett

20,000 rubel tőkéik után tisztességesen éltek, az as

signata árcsökkenésével koldusbotra jutottak. De nem

csak a jövedelem, hanem maga a tőke is ezen arány

ban megapad. A' ki 1803-ban assignatákban, mikor ár

folyamuk 80% volt, 10,000 rubelt adott kölcsön, tu

lajdonkép 8000 ezüst rubel értekét adta; 1811-ben

az adós megfizeti a 10,000 rubel assignatát, 's a' hi

telezőnek nincs joga panaszolni, holott tulajdonkép,

csak 2500 rubelt kapott vissza. Kinek lenne kedve, illy

kinézésekkel tőkét gyűjteni?

Az assignatákban kikötött nyilvános ala pit

v á n y o k a papiros csökkenésével hasonlókép las

sankint megapadtak, 's a' jövedelmek többé az ala

*
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pitők rendelményeinek teliesitésire nem maradtak ele

gendők. Midőn II-k Katalin alatt lelenczházat állitá

nak, egy gazdag és jótékony polgár letett ezüstben

200,000 rubelt , hogy az intézethez egy kereskedési

iskola ragasztassék. Az ezüst rubel akkor 2"/, "/o-rel

járt fölebb az assignatánál, miszerint a letett summa

205,000 rubel assignatat ért; fel is cserélék hirtelen

papirossal ezen hiedelemben, hogy a papirosnak majd

megjön az árra, s akkor az alapitvány 5000 ezüst

rubellel megszaporodott lesz. De , a' mint láttuk, ez

a remény nem valósult; és 1814-ben az iskolának a'

205,000 rubel névértek mellett csak "/a-de u. m. 51,250

valódi ezüst becsü tőkéje volt.

Az előszámláltakra nézve tehát a papiros árcsök

kenése, ehez arányult tiszta és tetemes veszteség; de

nem kell vélni, hogy a főld birtokosok ra 's az

iparos osztá lyok ra is ne legyen gyászos befolyá

sa; ámbár ezek legkevésbé szokták észrevenni a do

log folyta alatt, mivel az ő jövedelmök a papiros

pénz minden csökkentével rendszerint fölebb szök

ken – de csak név szerint. A haszonbér, munkabér,

termékek és készitmények ára ugyan hág, de, kivéve

a kűlföldi árukat , soha sem abban a mértékben és

nem olly gyorsan , a' miben és a mint az assignata'

árfolyama száll; miszerint minden illy epochánál ki

sebb, nagyobb veszteség éri a termesztőt vagy ké

szitőt. Aztán azok, a kik valamit hitelbe adtak el, a'

kik jószágot, házat , vagy egyebet adtak ki bérbe,

minden fizetéskor megcsalódnak, mert a pénzjegy

már nem ér annyit, mint az alku idején. Végre az

áruk örökös ingadozása, mi a papiros pénzét köve

ti, némellyekre nézve ugyan véletlen nyereség, de

többekre szintolly váratlan veszteség kútfeje. A ke

2 1 *
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reskedés illyenkor csak szerencse-játékká válik; 's a'

kik vagyonukat ezzel koczkáztatni nem szeretik, elvon

ják a munkáló forgásból, ércczé, drágakővé teszik, 's

élrejtik. Hány bukás nem történt a' dolgok ezen ren

dének következtében ? hány szállító (lieferans) nem

vesztette vagyonát sőt szabadságát is, minthogy kö

teleztetéseinek, a papiros és portékák árfolyamának

szeszélyes változásai miatt, eleget nem tehetett? milly

temérdek tőke nem hevert a' capitalisták vasas lá

dáiban mind a birtokosra mind a nemzetre nézve

haszontalanul?

A belfőldi termékek ára, mint főlebb mondók,

nem hág azon arányban, miben a papiros-pénz száll.

Ennek oka az, hogy a nép erősen hozá van szokva,

mindenek becsét a forgó pénz névértekéhez mérni.

Minthogy az orosznál a mindennapi pénz az assignata

rubel volt, a község ennek csökkenését az ezüsthöz

képest, nem a papirospénz ólcsoulásának, hanem az,

ezűst drágulásának tartá 's tulajdonitá, s ezen csa

lódtában termesztményeit jó darabig még mind azon

névérteken, azaz annyi számu rubelen és kopeken adá,

a mennyin azelőtt, s mikor sejté, hogy az érettök

kapott pénz csakugyan nem olly szapora , 's ennek

potlására termesztményét fölebb tartá, azalatt a pa

piros megint szállott, úgy hogy ő soha sem juthata

oda, hogy a két arányt kiegyenlitse. Innen a bel

termények valóban mindig olcsodtak; mint ezt a kö

vetkező némelly czikkek árváltozásai világosan mu

tatják:
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A berkovecz **) ára 1803 | 181 | 1814

rub. kop. rub. kop. rub.kp.

( assignatában 60 – 101 172Fa ()' U1
88y ezüstben 48 09 25 25 43 00

Kender | assignatában 43 00 93 00 97 00
CI1C1C21

ezüstben 34 40 23 25 24 25

Len
assignatában 72 00 118 00 172 00

" 57 60 29 50 43 00

Viasz (púd) | assignatában 24 00 39 00 51 00

( ezüstben 19 20 9 75 12 75

- ában 10 00 20 00 28 00
Bú t t assignatá -

úza (esetver) , 8 00 5 00 7 00

De hiszen ha az áruk olcsodnak, még pedig mind

egyszerre 's egyarányban, abban talán semmi kár, an"

nál inkább, mivel a pénz legalább névértekben bő

vül? E kérdésre minden bizonnyal helyeslőleg felel

hetnénk, ha

a.) a beléfoglalt feltételek mind meglennének,

b.) ha a dolgok folyása untig mind úgy tartana,

c.) ha a főldön csak egy ország lenne.

De, fajdalom , nem igy van !

Elsőben is: midőn a' nép kába számítása miatt

az áruk olcsodnak, ez az árváltozás sem nem átalá

nos, sem nem egyarányu. Van p. o. sok belfőldi ké

szitmény, mihez külföldi kelmék szükségesek; az illye

nek nem olcsodhatnak úgy, hogy veszteség a készi

tőkre nézve töstént ki ne üsse magát; 's azért elébbi

áruk körülbelől megmarad. Aztán nem is minden em

ber tudatlan a pénzt és áruk becsét illető dolgok

97) A b e r k o v e t z, nagy terhek' mérlegzésére való sulymérték,

közel 3 bécsi mázsa, (292 ft. 8 lót.) Oszlik 10 púdra, a'

púd 40 (orosz) fontra.
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ban. A kereskedők, kivált a külfőldi árukkal bánók,

igen hamar észreveszik a portékák ezüst és assigna

tabeli ára közt a külőnbséget, 's emezt, a mennyire

lehet, az elébbihez szabják. Imé már egy rakás nem

olcsódható áru, miszerint a veszteseség egészen a'

csupa belfőldi termesztőkre háromlik. Mindezek ösz

vebanyolodása mennyi zavart , mennyi véletlen nyere

séget vagy veszteséget okoz, tovább vitatni nem

szükség.

Másodszor: a bankjegyek szaporitásával egyszer

csak meg kell állani, ha csak a frank assignaták

vagy Law jegyei sorsára nem akarják juttatni; ekkor

a honi termékek is kezdenek előbbi viszonyos árok

hoz közeliteni, mit azonban nehezen tudnak elérni;

's azalatt a kül fő l d i k e r e s k e d és teméntelen kárt

okozhat.

Mivel t. i. a külfőldi portékák, mellyeket mindíg

ezüstel, arannyal kell vasárolni, vagy legalább ab

ban számitni, a bankjegyek árcsökkenésével nem ol

csódnak; a belipar szüleményei pedig , mellyek a'

külföldre mennek, igen; tehát ebből nagy kár ke

letkezik. Mert a nemzetnek vagy többet kell adnia a'

maga termékeiből, hogy ugyanannyi mennyiségü kül

földi árut kaphasson, mint addig - elő; 's ekkor a'

kivitel növekedik; vagy külfőldről pótlandó szük

ségeit és élvezeteit kell megszoritnia; 's ezzel a be

h o za ta l apad. Ha csak számokból itélnénk, (mi,

mellékesen mondva, a statisticusnak gyakori botlás

köve), mind kettőt a nemzeti jóllét jelének tartanók;

holott valóban nemzeti szegényedés. Mert, felteszem,

ha én búzatermesztő levén, szomszédomnak a szőlö

mivesnek adtam harmadidén 100 akó borért 100 kö

böl gabonát ; tavaly pedig, nem mintha nekem jobb,



– 327 –

's neki szűkebb termésűnk lett volna, hanem más kör

nyületekért 120 köblött kelle adnom a 100 akó bo

ráért; az idén megint a 100 köblömért ő csak 80

akót ád cserében; ki részén van mind tavaly mind

az idén a veszteség ? mondhatom-e, hogy tavaly több

gabonát adtam el, mint az elött, tehát vagyonom gya

rapodott? vagy hogy az idén kevesebb bort vettem,

mint tavaly, tehát jobb gazda voltam? Illy módon a'

laponi táblácskából kitetszik, mennyi milliót kelle

veszteni Oroszországnak csak a felhozott öt kiviteli

czikk olcsódásával is, minek főbb részét az assigna

ták árcsőkkenése okozá.

Az oroszkormány nemis volt vak ezen ártalmak

iránt, 's az országos költségekbeni legszigorubb ki

mélléssel igyekszett rajta segitni. De a papirospénz

nek az a veszélyes természete van, hogy ha egyszer

viszhasználni kezdik, hanyatlását feltartoztatni bajos,

és az általa okozott gonoszokat jóvá - tenni, még ba

josabb. Csakugyan az assignaták 1807 óta kezdett

gyors csökkenése, mi az éppen olly gyors szaporitá

sát nyomban követte , hatósan kiáltott segédért. A'

kormány 1810. febr. 2-kán kiadott nyiltvánitmányában

kijelenté, hogy az assignaták olly szent tartozást al

kotnak, mellynek az egész ország a záloga, 's a'

leginnepélyesben fogadá, hogy a kényszeritő körül

mények miatt pénzforgási szükségen túl szaporitott

papiros tömeg nemcsak nem növeltetik többé, hanem

apasztásárá fognak minden használható rendszabások

a lehetö sietséggel megtétetni. Ezen fogadásnak,

mellyet a' mindjárt következett sulyos idők daczára

is lelkiisméretesen megtartott a kormány, követke

zésében a korona javainak egy részét eladóvá tették,

egy kölcsönt nyitottak, mellyben az assignatát (melly
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a forgásban 25%-t ért) névértekinek 50%-ében el

vették, 1815-ig 5 millió assignatát elégettek, 's azután

is mind azokkal, mik a kölcsön vagy koronajók el

adása utján bejöttek, lassankint hasonlóan cseleked

tek. Ezen idves rendszabásokhoz nem tudnók szám

lálni azon 1811-ben költ rendelést, mi minden számi

tásokat bankóban tétetni parancsol, 's a' mellynél fog

va az igazgatás az assignaták árfolyamát vagy is az

ezüst- és réz - értek közti viszonyt felülről szabályoz

hatni reményli. Az 1829-i ukáz a viszonyt 360: 100-ra

határzá; miszerint az assignata árfolyama 28°/o volt,

és 1810 óta csak 3%-rel emelkedett; 1832-ig pedig

már 50-re szökött. Jelenleg

az orosz assignaták historiáját a következő tábla

képletesiti :

Évszám. Ujkibocsá- Forgásbeli Ezüstru- Bánkó

tások. öszveg. bel assig- rubel

rubel. rubel. nata érte- ezüst

ke, kop. érteke, k.

1769 40,000,000 40,000,000 101 99

1771 40,000,000 102 98

1772 40,000,000 103 97

1773 40,000,000 102 98

1774 40,000,000 100 100

1775 40,000,000 | 101 99

1784 40,000,000 102 98

1787 60,000,000 100,000,000 103 97

1788 100,000,000 108 92%

1789 100,000,000 109 91°/,

1790 11,000,000 111,000,000 115 | 87

1791 6,000,000 117,000,000 123 81%

1792 3,000,000 120,000,000 126 79'/,
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Évszám. Ujkibocsá- Forgásbeli Ezüst ru- Bánkó

tások. öszveg. belassig- rubel

rubel. rubel. nata érte- ezüst

- ke, kop. érteke,k.

1793 4,000,000 124,000,000 135 74

1794 21,550,000 145,500,000 | 141 71

1795 4,450,000 150,000,000 146 68%

1796 7,703,640 157,703,640 142 70'/,

1797 5,871,200 163,574,840 126 79,/,**)

1798 31,356,765 194,931,605 137 73

1799 15,068,395 210,000,000 148 67%

1800 2,689,335 212,689,335 153 55"/a

1801 8,799,000 221,488,335 15 1 66'/,

1802 8,876,090 230,464,425 140 71°/s

1803 17,160,240 247,624,665 125 80

1804 13,033,885 260,658,550 126 79'/a

1805 31,540,560 292,199,110 130 77

1806 27,040,850 319,239,960 137 73

1807 63,089,545 382,329,505 148 67%

1808 95,039,075 477,368,580 186 53*/4

1809 55,832,720 533,201,300 224 44%

1810 43,798,700 577,000,000 300 33/a

1811 577,000,000 394 25°/,

1812 577,000,000 379 26*/,

1813 577,000,000 397 25*/,

1829 7 360 28

1832 ? 197 50 °°)

98) Megjegyzésre méltó találkozás, hogy az orosz assignaták ár

folyama, szaporitásuk mellett is, felszökkent, éppen akkor,

midőn az ángol bankjegyé veszélyben forgott. Vajjon azon

élénk közlekedésnél fogva, mi Anglia 's Oroszhon közt volt,

nem volt-e amannak pénz-folyama némi hatással emezére?

99) E táblácskát Storch után közlém, ki mint sz. pétervári acad.
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22. §.

Bankügy az Egyesült Országokban.

Nézd meg az anyját, vedd el a leányát! E tri

vialis kőzmondás a népek történeteiben nagyszerűen

valósul. Nézd Phoeniciát és Carthagot, Spanyolhont

és Perut, Angliát és Északámérikát, Atelkuzut és –

de hiszen most csak az elébbiről van szónk. Valamint

a leány, anyjának nem éppen mindíg kiválólag legjobb

tulajdonait, úgy Anglia sebessen serdűlő gyarmatai

is az anyaország polgarisodásának nem mindenben

legszilárdabb oldalait sajátiták el. E termékeny kel

métőli elragadtatás kisértetének ellentálva, a pénz

ügyre szorítkozunk. Átalános állításunk egyik tanusá

gát a bankjegyben találjuk, melly az Atlanticumon

tag valószinüleg hivatalos kútfökböl merithetett. De tudó

sitásai mégis csak fél hivatalosok lehettek, mivel mások az

1811–i assignaták tömegét sokkal fölebbre u. m. közel 800 mil

lió rubel névértekre teszik. Hogy csakugyan a Storchénál te

temesebb öszvegnek kellett lenni, kitetszik abból, hogy min

den állit tt apasztás mellett, nyilvános ministeri jelentés sze

rint 1822-ben 595,926,240 rub. és 1855-ban 595,776,510 rub

értekü assignata volt forgásban -

Az országos kölcsönbank is még min líg folytatá müködé

sét, hihetöleg javitott modorban, miről, míg egy második

Storch elő nem áll, bajosan kaphatunk kielégitö és tanuságos

adatokat. Schubertburgus statisticus 1852-röl azt irja, hogy

alaptökéje 20 millió rubel volt papirosban, 770 millió ösz

veget forgatott, és 5,500,000 nyereséget hajtott.

A kereskedési bank (commerce bank) tökéjét ugyanazon

iró 50 millióra teszi; 1852-ben 882 millió fordult meg a szá

mitó asztalán, 's nyeresége 1,852,441 rub. volt.

Egyjárást a futólag emlitett lengyel bankról is megjegyez

zük, hogy alaptökéjét 1854-ben 42 millióra emelték.
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innen egy az előmutatónak minden órában kifizetendő

útasitmány volt, túlköltözve pedig kormány- czédula,

mellynek kifizetését csak számos évek telte után le

hete követelni. És jóllehet a gyarmati kormányok

ezért semmi kamatot nem fizettek, mégis azt rendel

ték, hogy minden ember névértekök szerint arany

ezüst gyanánt minden vásárokban, haszon- vagy más

bér- és adosság-fizetésekben elvegye. Igen, de ha szin

te a gyarmat közpénztára teliesen bíztosithatta volna

is a közönséget, hogy bizonyos évek mulva e czé

dulákot beváltja, mégis kötelezvényeknél egyébnek

nem lehete nézni; már pedig egy olly országban, hol

a kamat 6% , már csak 15 év mulva fizetendő 100

dolláros *") kötelezvény ma alig ér 42 dollár **)

készpénzt. Nyilvános igazságtalanság vala tehát, a hi

telezőt arra kénszeritni, hogy az 100 dollár-tartozás

ban elvegye. Pensylvania kormánya tehát ama rend

szabás' gyámolitására 1722-ben a papirospénz első

kibocsátásakor kemény bűntetéseket szaba mind azok

ellen, kik akármi vásárban az ezüst vagy papiros közt

valami különbséget teendenek. Ez éppen olly zsarno

100) Az Éjszakámérikában divatozó „dollar" a tallér származéka.

Typusa a spanyol piaster, ezüst tartalmánál fogva 2 fr- 4%

krt ér conv. pénzben. Osztják 100 centre, tehát a cent egy

valtógarast vagy 1"/, conv. krt ér. A szóban forgó időszakban

ugyan, szigoruan véve, nem volna szabad, a' d o l l a r névvel

élnűnk, mert csak 1785 olta van divatban; de bankról szóló

értekezésben egy kis idő – el ő l e gz é s (anachronismus) meg

engedhető

101) T. i. 42 dollár 6% kamat kamatával 15 év mulva 100 dl.

65% centre. növekszik. Ha tehát engem valaki 15 év mulva

100 dollarról (de addigi kamat nélkül) biztosit, vagy ma 42 dol

lárt készen a kezembe ád, egyet, de többet nem is, teszen.

- \



ki és zaklató parancsolat vala, mint az első, 's azon

ban sokkal végrehajthatlanabb. Egy törvény ugyanis

rendelheti, hogy egy ezüst húszassal egy aranyot le

hessen kifizetni, mert a törvényszékek azon adóst,

ki 100 arany tartozását 100 ezűst húszassal kifizeti,

minden további kereset alól felmentik, – 's igy a'

törvénynek eleget tesznek; de ki kénszerithet valakit,

a' ki portékát árul, 's telies hatalmában van: adni vagy

nem adni, hogy árukban egy huszast egy arany helyett

elvegyen? – Minden szabályzások daczára olly inga

tag árfolyama is volt a gyarmati papirosnak, hogy

némelly tartományban, (hól szűkebben adták ki) 130

dollárt, másutt, (hol pazarabban gazdálkodtak,) 1 100-at

is adtak papirosban 100 ezüst dollárért. Ugy, hogy

az ángol parliament, Franklin ügyes pártfogása *) el

lenis, a gyarmatokban, hasonló zavarok távoztatásá

ra, minden papirospénz kiádását megtiltá.

A függetlenségi háboru a szükséggel megint törvényt

rontata, 's az eláradott nedvet csak a fiatal test' győző

ereje tudá fölemészteni.

Valódi nemzeti bank 1790-ben születék Philadel

phiában „Egyesült országok bankja" (United States

bank) névvel, 's keresztelői ajándékban 10 millió dol

lárt kapa. Alapitói 21 évre szerkeszték a horoscopu

sát; 's a gyengélkedő gyermek a joslatot nem ha

zudtolá meg, hanem 1811-ben csendesen elszunnyada.

Az enyésző intézet azonban nem egyedüli hitel

pénzgyár vala az Egyesült - országokban. Szabadalma

zásakor már 2 millió dollár banktőkét kapott, 's el

hunytával 88 kisebb társát hagyá életben mintegy 44

millió dollár tőpénzzel. De ekkor úgy elszaporodának

az apróbb bankok, mint egy nagy tőke rothadásával

102) L. Franklin's sämmtliche Werke. III. köt. 268. köv. lap



a gombák. 1811–15-ig 120 új bank kapott szabadal

mat 40 millió névértekü pénzalapra. A versenyzés

teméntelen jegyet bocsáta szárnyra; az 1812-beli án

gol háboru héjjakint csapa közibe , 's a' szétvert ma

darak nem éppen mind „sűlt galambok" valának.

Mint Tantalus” éhét 's szomját, úgy a Yankee'

speculatio-kórságát sem tudá a szájától újra meg új

ra elkapott kincs elfárasztani. A jegyekre írt fizetés

igéret, mint Frankhon chartája, hazugság volt; 's

mégis kaptak maguknak csatornákat; igenis, mert az

érintett speculatio, bárha a gúnyig rendkivüli, csak

ugyan egy valóban létező, szintolly tüzes ipar vállán

vitette magát.

Igy nem csuda, ha Északámerika 246 különböző

adatu, alaku, és becsü pénzjegyet, mellyek az orszá

gokban forgó ezüst arany pénzt és rúdakat 50%-rel

meghaladák, 's értekök egyikét a másikba vetve 20%

volt, el tuda nyögni.

Nó, de a nyögés nem egésség, 's ezért a szédelgő

méhkasnak egy kiralynét adának; azaz, allegoria nélkül, az

„Egyesült országok bankját" még egyszer életre hivák.

Ujjászületése fényesb auspiciumokkal esett meg.

Alaptőkéjét pengő dollárokban 35 millióra határzák.

A 350,000 részvényből a középponti kormány 70,000et

vett meg, a többi is futva elkölt, 's az intézet 1817.

januarius 1-sőjén az Egyesült - országok senatusa 's

elnökének közvetlen felügyelete alatt miveleteit, (töb

bek közt mint a középkormány tárbankja,) megkez

dé. 25 igazgató kezelé, kikből ötöt az E. O. elnöke

nevezett ki; 7 igazgató, az elnököt oda számitva, vá

lasztmányt alakított. Főhelye Philadelphia; de nemso

kára, mint egy második jótékonyabb Briareus, 25 kar

ját nyujtá ki az ipar és kereskedés szolgálatára. Hogy
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jegyeit ezüstel, és pontonson kezdé váltani, talán nem

is szükség mondanunk.

Talpra álltát a többi apró bankok nagy forrongása

követé. Küldötteik tüstént Philadelphiában egybegyűl

vén, meghatárzák, hogy jegyeiknek készpénzzeli vál

tását egyszerre megkezdik. Erre annálinkább út vala

nyitva, hogy a föbank állítására nagy mennyiségü

ércz gyült az országba.

De illyenkor tetszék ki, hogy a jóútba térés ép

pen olly zökkenéssel esik , mint a kicsapás. A papi

rosok árfolyama gyorsan felszökött, hitvány jegyekbe

kötött tartozások most egyszerre jópénzben fizetők

ké lettek, s annál nagyobb nyomort okoztak, hogy

a szilárdabb bankok, hogy ama tervőket kivihes

sék, discontózásaikat és előlegzéseiket erősen meg

huzták. Más ipari - 's kereskedői vállolatok buktát

nem számitva, csupán bank 165 bukott meg 1811 és

1831 között, miáltal számtalan jegybirtokos és béte

vő inségre jutott; holott a fennmaradott bankok jegy

birtokosai a készpénzfizetés visszatértével szintolly

teméntelent nyertek. Meg kell vallanunk azt is, hogy

az Egyesűlt- országok a bankrendszer rengeteg terje

delmének tulajdonithatják virágzásuk villám röppenését.

E volt ama mindenható emelcső, mellyel az ámeri

kaiak a vén Európa földmivelését és iparát honosi

tották, tizszerezték; mellyel útaikat, vaspályáikat, viz

árkaikat, templomaikat, iskoláikat, és átalában a mí

veltség szűleményeit hihetlen gyorsasággal előterem

ték. Valamint hibáznánk, ha eltitkolnók, hogy a hir

telen gyarapult nagyság a legújabb időkben félelmes

sullyal nehezült az E. országok kormányaira , 's ere

jöket fölülhaladó adósságaik fekete árnyékkép áll a'
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középkormány terhetlen pénztárának (már kissé ho

mályosodni kezdő) fénye mellett.

Nem kell azonban vélni , hogy az országok tör

vényhozó testei nem gondoskodtak a bankok szilárd

lábraállitásán 's merényeik gátlásán. Megparancsolák,

hogy jegybocsátásaikat arányozzák a tőpénzeikhez;

hogy alaptőkéik névértekének bizonyos része (rend

szerint 50%-re) legyen aranyban ezüstben befizetve a'

bank pinczéibe, mielőtt űzérségét megkezdené; a'

részvényeseket részvény - summájokig, az igazgatókat

pedig személyesen a fölebbi szabályzatok megtartá

sáról felelősekké tevék.

De micsoda szabályzó törvényt nem tud a for

tély kijátszani? Némelly bankválalók összekölcsönözék

egy napra a kivánt summát, megmutaták a kirendelt

biztosoknak, 's másnap a nehány százezer dollárból

talán annyi száz sem volt a ládákban. – Ezen aljas

csalás csakugyan gyakori nem lehete; 's a' massachu

setsi bankrendtartást sokan remekül állítják elő. Igaz,

khogy az utóbbi szabályzatok olta Bostonban egyetlen

egy bankbukás sem történt (1836-ig). Itt mihelyt egy

bankra rohanás esik, a többi mindnyájan segédére

sietnek, 's a' köteleztetései pénzzé tehető forrásaival

öszhangzatban vannak, fizetnek helyette, vagy jegyeit

a magukéival felcserélik, míg künnlevő pénzei fel

szedtével, discontözàsai” szűkitésével, 's pénzzé tehe

tő biztositékai eladásával dolgait rendbe hozhatja 's

minden jogos követeléseket kielégithet.

Massachusetsben egy dolláron alól nem szabad

jegyet kiadni. Pennsylvania, Maryland, Virginia már

5 dolláron alól tiltják. Minden jegyet készpénzben

kell fizetni, 's a nemfizetés esetében a bank, évi 24%-re

számitott kárpótlást fizet a jegybirtokosnak minden

-
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elhalasztott napra. New Yorkban, Marylandban, és mé

mellyik más országban, ha a bank a jegyeit vagy a'

letett summákat készpénzben fizetni nem akarná vagy

tudná, szabadalma azon pillanatban elveszett. Ez jó;

csak hogy a szegény jegybirtokos, vagy betevő, bot

tal üti odaveszett vadja nyomát, 's a részvényes már

zsebbe dugott nyereségével neveti.

New York törvényhozó gyűlése 1829-ben még

egy más bátorságositó szelepet is nyita a pénzügyi

gőzüstök veszélyes elpattanásainak megelőzésére. Min

den pénzes társulat tartozik, minden éven jan. 1-én

a bank pénzalapjától, a kezelők tetszése szerint,

vagy */, vagy 1 °/o-t fizetni az ország kincstárnoka'

kezébe, 's e fizetést addig folytatni, míg 3% be lesz

fietve. Ezen öszveg örökre a kincstárban marad leté

ve, 's csak arra való, hogy a bank nemfizethetése'

esetében tartozásait fizessék belőle.

Minden viszályok 's velöki küzdések közt, egy

újan feltörött föld saját termékenységével szaporodá

nak a bankok Északámerikában, mert az ipari szük

ség teremti őket, mint a Némethon vásári vastag

könyvlaistromát az olvasási szükség. Próbálja csak más!

1815-ben volt 208 bank, 82,259,590 dollár tőkével.

1820 „ – 308 – 137,210,611 – -

1830 ,, – 330 – 145,192,268 – -

1834 „ . – 507 – 205,123;788 – -

1835 „ – 558 – 231,250,337 – -

(146 fiókkal).

Mind ezek közt, mint Péter duomója Roma pa

lotái közt, magasan álla ki az Egyesült-országok bank

ja. Virágzását tanusitja az 1832. nov. 1-i kimutatása,

miszerint tartozásai, forgó jegyeit , a betételeket, 's

az országos hitelezők követeléseit öszvevéve: 37,296,950
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doll, 20 centre mentek; ezek kielégitésére készpénz

ben, európai pénztartozásokban, magánosok és bank

társaságok adósságaiban 's a' t. 79,593,870 doll. 97

cent öszveggel birt, 's e szerint feleslege 42,296,920

doll. 77 cent vala. -

Frankhon bankja' virágzó állása, mint fölebb

láttuk, olcsárlókat, az E. országok bankjáé politikai

féltékenységet szült. A vagyonosabb whig párt kezé

re kerité a nagy erejü intézetet, 's hatalmason kezdé

befolyását terjeszteni vele. De a Yankee nem azért

nélkülözte a kutyabőrös aristocratiát, hogy papiros

vagy aranyleveles castát kapjon helyette; nem is sze

rette, hogy a politica és pénzűgy olly szorosan ölel

kezzenek; és szerencséjére a kormányon nép embe

re ült. Jackson éppen olly makacs ellenszegüléssel rá

zá le az országról a democratiát fenyegető segédet,

a milly törekvéssel Napoleon tevé a frankhonit dics

vágy a eszközévé; 's czélzata mind kettőnek sikerült.*)

Az E. országok bankja 1832-ben szabadalma'

megújítását sürgeté. Az inditvány a congress mind

két kamaráján átment; de az elnök megegyezését nem

adá. A heves vita zajjára Európa is figyelmet fordi

ta, (volt is oka reá, mert a világkereskedés, mint az

igazi barátság, nemcsak a jovalmakat, hanem a ba

jokat is közössé teszi); 's midőn a megátalkodott tá

bornok a diadalt magához rántá, meg is rezzent be

lé. Jackson, mint Franklin, kettős koszorut érdemel

Ámerikától; mert ángol fegyvertől 's belső ellentől

óvá meg. A bankból az ország betételeit, mellyek a'

105) A dolognak más oldalát jacksonistától elöadva lásd : Allg.

Zeit. 1840. jan. 23. Beil. 180 lap. és 1841. dec. 3. Beil. 2680.

lap. -

22
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jövedelemnek költség feletti részéből, ollykor egy

éven 12 millió dollárból is, állottak, kivevék; szaba

dalmát 1836-ban nem újiták meg, a kincstár' bank

részvényei árát kifizetteték, 's a középkormány ke

ze alatti minden pénztárokban csak készpénz ismer

teték - el fizető eszköznek. Pennsylvaniaország ugyan

külön szabadalmat ada a banknak, de ezzel elébbi

befolyását visszaszerezni képes nem vala; sőt a leg

újabb tudósítások szerint, fizetéseivel megint elakadt.

A subtreasury bill és bank közti küzdés által okozott

bankbukásoknak, és az 1837 's következő évekbeli ke

reskedési crisisnek, melly Európát és-Ámerikát egy

aránt megrázta, bővebb leirása, munkánk korlátait

tulhaladná.

23. §.

Bájor zálog- és váltó-bank.

Némelly irótársaim a bájor bankot tűzék ki min

den bankvállalatok” remekének, 's honunkban is kö

vetendő példának. Nekem , ha a k. o. megbocsát ego

ismusomért, megvallom, szürke hajszálaim 's agg vé

leményeim vannak, tartok valamit a tapasztalásról,

és szeretem a közmondásokat; kapok az újan, nem

azért hogy új, 's a régit, mivel régi, nem vetem meg.

Gondolom, mind kettőnek eleget teszek, ha egyfelől

azon régi közmondást: „járt útat járatlanért el ne

hagyj" idézve, e czikkbe foglalandó intézetről nem

magam, hanem List itéletét mondom el ; a nemzeti

gazdaság legújabb írójáét, ki sok oldalu eredetiségé

vel magának Smith Ádám olta példátlan roppant kö

zönséget tuda gyűjteni. A bank tervezetére és sza

bályaira nézve Kovács László bankroli értekezésére
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útalok, melly könyvecske, nem kétlem, minden olva

sómnak kezében leend.

Halljuk tehát német oraculumunkat.

„Ezen legújabb bankintézet minden más német

bankok felett azzal jeleslik, hogy a bank-űzérségek”

minden nemeit egyesiti, 's egyszersmind jegyeket is

forogtat. Nem lehet félreismerni, hogy ezen bank'

rendszabásainak szerkesztésében más országok tapasz

talásait gondosan használták, hogy a bankjegyforgás”

jovalmait, ártalmaik 's veszélyeik elkerülésével, eszkö

zöljék. Hogy az ezüstpénz, mellynek a német belföld

úgy sincs bőviben, kűlföldre ne hajtassék, nem sza

badand 10 forintoson *) alóli jegyet kibocsátani; úgy

hogy a legalsóbb értekü bankjegyek csak a legfel

sőbb vert-arannyal versenyeznek. A jegyekben forgó

summának negyedét érczpénzben 's a' más három ne

gyedét könnyen pénzzé tehető értekekben kell a pénz

tárban mindíg és állandóan készen tartani. Azon ki

vül a banknak, jegyek” bibocsátására kiváltságos sza

badalma van, 's jegyeit minden nyilvános pénztárok

104) A bájorok 's általában déli Némethon lakói , Austrián ki

vül, a rajnai vagy is 24–es pénzlábbal élnek, azaz egy kölni

marca finom ezüstből 24 forintot vernek, holott nálunk a'

conventios, (1763-ban austriai 's bájor kormány közt kötött

pénzverési egyezményröl), vagy 20 ftos pénzláb divatoz , mi

szerint a finom ezüst marcajából 20 ftot vernek. E szerint

20 conv. ft = 24 rajn. forint, és t rn. ft. =% conv. ft. és

mivel mind kettő 60 krra oszlik , a' rajnai krajczár is csak

*/ conv. kraj, vagyis 6 rn kr.=5 conv. k r A nálunk szoká

sos „rhenens" forint nevezet tulajdonkép rajnait tevén, vi

_lágos hogy „conv. r. forint“ csaknem annyi, mint fakengyel–

vas, és az „R" a' ftok mellől merőben elhagyandó. – Bá

jorhon 1776-ban mondott le az emlitett egyezményről 's ekkor

állott fel a 24-es pénzláb. -

22 *
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ban készpénzzül elveszik. Minthogy az ország pénz

cseréje, 40 millióra (a községi és alapitványi pénztá

rakat odaértve) menő évi budget mellett, legalább is

6–8 millió forgatási eszköznek dolgot ad, biztosság

gal jósolhatni, hogy a legrendkivülibb események”

alkalmával is tetemes mennyiségü bankjegy a váltó

tárra nem tódul. Ezen bank alapitása által Bájoror

szág minden bizonnyal forgatási eszközökben jókora

gyarapulást nyert; de, hogy mennyiben fog e gyara

pulás az országnak hasznot hajtani, főkép attól függ,

hogy mire és mi módon fordítják. T. i. egyedül at

tól függ a dolog: vajjon jószágbirtokosokat és gyá

rosokat fognak-é általa gyámolitni, kik e segédet bir

tokaik és gyáraik javítására használandják; vagy csak

arra fog szolgálni, hogy az emésztő osztály emészté

sét könnyítsék, 's a' speculansok meddő osztályát

üzérségökben rakonczázzák. Egyébaránt, hogy a bank

intézet dolga, ha rendszabásai szerint kezelendik,

magában és magára nézve jól fog folyni, kétségbe

nem hozható. Csak hogy némi veszély létez annyi kü

lönbféle űzérségek egymásra halmozásában; neveze

tesen sok függend attól, mi módon fog a zálogűgy

kezeltetni, 's nem elegyednek-e személyes kedvezé

sek belé! “ – Eddig List ; és nekünk nincs mit te

gyünk hozá, mivel csak commentariust irhatnánk reá;

's ezt az olvasó munkánk minden lapján feltalálhatja.

De igen is tartozom, értesülni kivánó olvasóm

nak a kereskedési crisis' gyakran hallott kifejezésé

nek theoreticai magyarázatával.

A c r i si s azon nyavalyák egyike, mellyekkel

mint üszöggel a búzát, himlővel a miveltséget, ré

szegséggel a szőlőtő' nemes levét, búja-kórral a sze

relem örömeit, a természet a legbecsesb adományait
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szokta kisérni, az embert általuk önhitségtől 's visz

használattól óvandó. A crisis, a hitel nyavalyája. Ott,

hól a közlekedés csak cserével megy, sőt ott is, hól

a csere-eszközök közé az arany, ezüst és réz felvé

vék, de a kereskedő csak annyit vásárol bé, a men

nyi zsebéből kitelik, ott egy vagy más áru szűke le

het, kereskedő is belé veszthet a speculatioba, de

„crisis" soha sem ! Ellenben hól sűrübbre tömitett

ipari 's kereskedési űzérségek a bankmiveletek által

szerzett előlegzési kényelem szárnyai alatt keltek ki

csuda szaporasággal, ott, ott van elhintve a konkoly

a tiszta gabonával. Emlékezzünk kissé vissza a 189-k

lapon Smith szavaira, hól a különbféle néposztályok'

és üzérségek egymásba fogódzását olly világosan fes

ti, s tegyük fel, hogy A bankár egy bizonyos vidék”

iparmozgatta pénzforgásának középpontja. B termesztő

elád C gyolcsgyárnoknak egy pár ezer forint áru le

net. C-nek ugyan van len-provisioja ; rokkái, szovátái

járnak; de minthogy B három holdnapra meghitelezi,

beveszi azt is, és még nehány fonó- 's szövő-széket

egy falka friss munkással megrak. C-től is a közeleb

bi vásárban D nagykereskedő megveszen egy falka

vég-gyolcsot három holdnapi hitelre, mit ugyancsak

készpénzzel nem vett volna meg, minthogy azzal sür

getőbb vásárai voltak. D megint E F G H 's a' t.

boltosoknak ad el belőle egy jó csomót, kiknek nincs

ugyan annyi pénzök begyülve, hogy mindjárt kifizet

hessék, de éppen akkor a gyolcsnak jó keletét vár

ván, hitelben is ellátják magukat mindnyájan egyne

hány véggel. Igen de B termesztőnek - csak hamar a'

len eladása után marhára van szüksége, 's ezt a vá

sárokon kész pénzzel kell beszereznie. Egy váltót ír

C-re, és discontóztatja A bankárral. A gyárnok, mi
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kor a váltó ideje kitelik, D-re ír egy váltót 's ezt

discontóztatja ugyan ott, s ebből a magáét kifizeti.

D is a boltosokra bocsátott váltóit discontóztatván,

eleget teszen köteleztetésének; E F G H megint az

alatt elárulván a' gyolcsot vagy más portékákot, a'

reájok bocsátott váltókat annak idejében kifizetik. Igy

foly ez egy darabig. De egyszer az utóbbiak közül

nehányan nem tudják a reájok bocsátott váltót kifi

zetni; mire a bankár D-t nemcsak megszólítja, ha

nem közelebbi váltóját el is utasitja; ez természetesen

magával huzza a C-nek 's ez aztán a B-nek elutasi

tását; 's im, mint a kártyakatonák egyiknek megbil

lentésével sorban a földre buktak. A kereskedő a'

boltosokat szoritja, a kereskedőt a bankár és gyár

nok, a gyárnok a munkásait és termesztő követelé

sét nem fizetheti, a termesztő a jószágát marhával

el nem láthatja, 's élelmezésökré netalán már megtett

költségei kárba mennek. Másunnan sem kaphatnak se

gédet, mert ha bankárjok, kivel czimboráltak 's a' ki

őket legjobban ismeri, nekik nem hitelez, más ide

gen annálkevésbé fog rajtuk könyörűlni; a rosz hir

hitelezőiket csőditi nyakukra, ők adósaikat szorítják;

's mind ezek eredménye egy átalános szorongás, ré

vézetes sürgés, bizodalmatlanság, ipari 's kalmári

vállolatok, űzérségek felakadása, a tőkék visszavo

mása, 's az egész hiteli alkotmány ideigi öszveroska

dása. Minthogy a hitel könnyebbségeivel a bizako

dás is arányban növekedik, tehát ama nemfizető egyé

nek példája is, kiket felvett példánkban utolsó láncz

szemeknek vevénk, ama rendszerben sürübben elő

fordul; 's most A bankár körűl az egyes vonal helyett

egész sugár alkotmány alakjára ismétlődik ama gyengén

árnyalt jelenet. Most már a bankárt veszik gyanuba a be
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tevők, s kérik ki kezébe adott tőkéiket; ha jegyeket adott

ki, ezek birtokosai váltásra tódulnak; a bankár szo

rultságában kereseti társára küldi ennek nálai czéduláit;

ez, hogy eleget tehessen, a czimboráitól discontózá

sait tagadja meg; 's az a bukási sor, mi az elébb a'

nemfizetőktől eredett, most már a banktól indul ki;

bankrohanás lesz; a jegyek árfolyama csökken; en

nek vesztesége megint más vétleneket talál; 's igy a'

gazdagnál félelem és veszteség, az üzérnél egy kö

zönséges zsibbadtság, komor tespedés, a szegénynél

szükség és nyomor köszönt be az egész vidékben.

Olvasó fesse ki az alig vázolt képet, 's eszméje lesz

a kereskedési crisisről,

24. §

Bankűgy Austriában.

Austria első bankja társasági forgatóbank volt,

's „Wiener - Stadt - Banco" czim alatt 1703-ban Bécs

ben alapult 4 millió forint tőkére. Terve későbbre

kiszélesült, és legelsőben egy kölcsönházzal gyarapo

dott. Czédulabankká alakítása Maria Theresia alatt tör

tént, a hét éves háboru alatt, talán 1761-ben , a'

mikor 12 millió bankjegyet (Wiener-Stadt - Banco

Zettel) adata ki vele a császárné. A jegyek értekét

a csökkenéstől nem pontos beváltásuk, hanem hasz

nálatuk nélkülözhetlensége által akarák biztositni, s'

megparancsolák, hogy az adó bizonyos részét min

den ember papirosban tartozzék fizetni. Ezáltal a'

bancoczédulák némi váltókká alakultak, mellyekkel a

tartománybeli adószedők a hozájok begyült summá

kat a középponti pénztárhoz kényelmesen beszolgál

tathaták. Az egész dolog lényege tehát ide ment ki:

hogy a kormány 12 millió kölcsönt vett fel az alatt

valóktól, határzatlan időre , kamat nélkül; hitelezői
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az ezüst-szállítás fuvarát magukra válolák; 's Austriá

nak papirospénze volt. Mind ezeket már a fölebbiek

ben különböző helyeken megvitattuk ; most csak an

nyit jegyzünk meg, hogy amaz aránylag csekély sum

mát a pénzforgási szükség 's a' papiros kényelmei

könnyen elnyelék, 's a' bancoczédulák a készpénz fe

lett agiot nyerének. De mivel ezen jegyek nem a'

bank tárczáiba betett kereskedői váltók képviselői,

hanem készpénzen vásárlott országkötelezvények va

lának, őnként érthető, hogy helyettök ugyanannyi

millió ezüst a forgásból eltünt.

Ezen eltűnés mindíg sűrűbben ismétlődött, a

mint az idők terhei, nevezetesen a frank hákoruk,

a megkedvelt segédeszközt, mellynek természetét

már az orosz banknál kifejtém , szükségesiték. A szo

kott következések beállottak: a czédulák árfolyama

már a XVIII-k század végével csökkenni kezdett; az

arany ezüst a forgásból elenyészvén, vagy külföldre

takarodott, vagy a fukarok vasládáiban rejlett; a'

nép a dolgok árbecsének igazi mértékét szemei elől

eltévesztette; a tapasztalatlanok vesztettek; a pénz

fizetésből élők szenvedtek; 's az okosok nyertek. A'

pénzűgybeli járatlanságnál fogva az adóssági , haszon

béri, 's akárminő alkubeli kötlevelek többnyire olly

határzatlansággal irattak, hogy a jegyek érteke vál

tozásaival, vagy talán egykori helyre - álltával vagy

adósnak vagy hitelezőnek vesztenie kellett. A czédu

lák árcsökkenését növelte még az azon időszakban

vert rosz rézpénz is, miszerint egy mázsa rézből

1200 30 - krajczáros vagy 2400 15 - krajczáros darabot

nyomtak ki.

A pénzügyi baj 1810-ben, midőn a kibocsátott

czédulák' névérteke 1060 ftra hágott, 's árfolyamuk



körülbelől 8%-re csökkent, tetőpontját érvén, a kor

mány jótékony gondoskodással siete az idők mosto

hasága által kéntetett miveletek rosz eredményein ja

vitni. Mint sokszor történik, a nyavalyás testet az or

voslás figyelmezteti veszélyes állapotára. A' mit az

előtt mindenki gyakorlatilag tudott, hogy t. i. egy

bancoforint nem egyértekü egy ezüst forinttal, most

midőn azt egy cs. k. patens számvetési tisztasággal

mondá, minden embert elrémitett. Annak, a' ki lényeg

telen vagy felesleges dolognak tartja, hogy minden

ország-polgár a pénz- és bankűgyről tiszta eszméket

szerezzen magánok, szeretném viszvarázs - tűkörben

mutatni azon iszonyu zavart, és adásvevési közleke

dések elakadását, a patens értelmének homlok

egyenes visszamagyaráztát, 's átalános consternatiot,

mi 1811-ben, nevezetetesen a két Magyarhonban ural

kodott, 's a' minek az általunk már nehányszor meg

rótt tudatlanság volt legnagyobb oka. Mert ha vesztett

valaki, bizonyosan senki más nem vesztett, hanem csak

az, a ki az 1799 – 1811-ki időszakban egy vagy más

alakban ezüst pénzben hitelezett, 's a' summát jó ér

teke kétségbehozatalára nézve az arany ezüst pénz

nek bizonyos nemét nevezet szerint kifejezni elmulat

ta, röviden: a ki a számitási árbecset a név- és való

di értektől (l. 94. jegyz.) megkülönböztetni nem tud

ta, vagy elhanyagolta. -

De szinte feledők az érintett orvoslás modját elő

adni. A patenshez egy tabella mellékelteték, melly

ben a bancoczédulák árfolyama 1799-töl 1811 mar

tiusáig bezárólag holdnaponkint feljegyeztetének, 's

rendelteték, hogy az illető időpontokban kelt alkuk (ki

véve, ha a fölebbi óvakodással valának papirosra té

ve) azon tabella szerint számítva teliesittessenek.
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Ezen ugy nevezett scala a' czédulák árcsökkené

sének nem hűképe, hanem csupán a bécsi piaczról

vett árfolyamoknak az országos pénzűgyi biztosság ál

tal szerkesztett módositásai.

Továbbá ez úttal a bancoczédulák beváltása és

elenyésztetése is meghatárroztaték, de nem ezüsttel és

arannyal, hanem más pénzjegyekkel, mellyeket váltó

czéduláknak (Einlösungsschein) neveztek, s az ezüst

tel egyetérőknek hirdettettek; de mivel biztositékuk

csak az volt, a' mi a bancoczéduláknak, névérte

kőket éppen úgy nem tarthaták meg, 's árfolyamuk

ismét lassan lassan csőkkent, mig a'
*

B é csi nemzeti bank'

nagyszerű intézete 40%-en megállitá. Az első cs. k.

patens (költ jun. 1-sőjén 1816.) t. i. az alapitandó bank'

tőpénzét 50,000 részvényre rendeli felosztani; minden

részvény árát váltó czédulában 2000 forintra 's ehez

és ezen kivűl ezüstben 200 conv. fra szabván. Egy év

mulva az a változás történt, hogy a részvény-sum

mát felére szálliták, a részvények számát ellenben

két annyira határzák. Minden esetre a bank alaptő

kéjét az érintett árfolyam szerint 50 millió conv. fra

vethetni, de a mellyből csak 10 milliót lehete kész

pénzben bevárni.

A részvény - árulásból bejött váltóczédulákot a'

kincstár 2"/, "/o-t kamatoló kötelezvónyekkel váltá be

a banktól, 's a' kötelezvények beváltására annuitáso

kat rendelt. -

Rendes osztalékul egy részvényre évenkint 30

conv. forint szabaték; tehát a részvény igazi érte

két 500 forintra téve, 6%, 's még valamivel több,
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mivel fél évenkint jan. és jun. 1-ő napjain fizetik. A'

nyereségnek a rendes osztalékot meghaladó felesle

giről a bankválasztmány rendelkezik, t. i. mennyit

osszan ki potlékul, 's mennyit tegyen félre tartalék

öszvegnek. 1819 végén már 50,621 részvény el volt

kelve, 's a megmaradt 49,379 részvényt a kormány

a bank szabad kezelésére átadá, hogy úgy és annyit

bocsáthasson ki, a mint és a' mennyit dolgai folyama

megkivánja. (1841-ig még semmi sem volt kibocsátva

belőlök.)

A részvények ugyan bizonyos névre szólanak, de

nem kivántatik meg szigoruan , hogy a részvényes a'

nevét a banknál beirassa: 's ekkor költött névnek

nézetik.

Ez a különbség azt is hozza magával, hogy az

illyek eladását nem kell a banknál átíratni; a beí

rottak ellenben mindíg csak be - és átirás mellett me

hetnek kézről kézre. *) Hogy költött nevü részvé

nyek osztalékai fizetésében zavar ne eshessék, 1821

olta majd minden részvény nyugtatványokkal van el

105) A r e sz v é n y e s c o u p o n o k for m u l a r é ja :

a. R é sz v é n y – m i n t a.

A c t i e

Nro. 2590. der priv. Oesterr. National - Bank. A Folio

(Veres bélyeg, mire ez van irva :) (Mit Coupons Nro. bis

Ende d. J. .)

Die privilegirte Oesterreichische National-Bank erkläret hier

mit, dass N. N. óder jeder rechtmässige Inhaber dieser Ur

kunde, in Folge der geleisteten statutenmässigen Einlage, auf

welche nie eine Zuzahlung Statt haben kann, Eigenthümer

der Actie Nro. 2590 geworden ist, und daher an allen Rech

ten Theil zu nehmen hat, welche den Actionären der privi

legirten Oesterreichischen National - Bank vermöge ihrer Al
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látva . mellveket a részvénv-birtokos az osztalék fel
3 y y

vétekor levág, 's neve átirásával a banknak béád.

lerhöchst genehmigten Statuten und Privilegien zustehen, und

zustehen werden.

Wien am . . . . .

(A bank–kormányzónak, (Pecsét) (Egy bankigazgatónak és a'

vagy helyettesének alirata) pénztárnoknak alirata.)

A h á t á n :

Gegenwärtige Actie der privil. Oesterr. National – Bank

A Folio Nro. 2590 cedire

An | Art der Cession Jahr, Monat, Tag, Unterschrift des

N. N. verkauft. 18 .. Novemb.. 18 ... | Cedenten N. N

b.) R é sz v é n y – C o u p o n – m i n t a :

Zweites Semester 1856. Nro. Gegen diesen Coupon

zahlt die priv. Oesterr. Nationalbank dem Uiberbringer jene

Dividende, welche für das zweite Semester 18 bekannt ge

maeht wird.

Die Actien, welche zur Umschreibung überreicht werden,

müssen :

1. mit dem dazu gehörigen Couponsblatte (höchstens mit Aus–

schluss des laufenden Semestral – Coupons) belegt;

2. mit sämmtlichen genau ausgefüllten Giri versehen, und

3. mit der Cession an die Nationalbank , und mit dem Na–

men, auf welchen die Actien umzuschreiben kommen, deut–

lich bezeichnet sein. - -

Letzteres ist auf den Actien in den gehörigen Columnen

auf folgende Art zu machen ;

„An die privil. Oesterr. Nationalbank zur Umschreibung

auf den Namen N. N.

Wien den . . .

(Átadó alirata.)

Die Umschreibung der Actien , so wie auch die Vormer

kung derselben auf eigene Namen werden bei der Bank un

entgeltlich bewerkstelliget. DIe Actien zur Vormerkung auf

eigene Namen sind mit einem gefertigten Gesuch an die Bank

Direction einzureichen.

V o n d e n D i v i d e n d e n d e r A c t i e n.

Die Interessen der Actien, welche D i v i d e n d e n heissen,

sind zweierlei, ordentliche und ausserordentliche.

Die ordentliche Dividende für eine Actie ist jährlich 50 fl.

C. M., wovon 15 fl. am 1. Januar und 15 fl. am 1. Julius ei

nes jeden Jahres fällig sind.
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Ezen nyugtatványoknak, mellyek országos kötelezvé

nyeknél is szokásban vannak, coupon-oknak (couper:

levágni) hivatnak. A coupon-levélen a bank szabadal

ma kiteltéig u. m. 1850-ig szolgáló fél fél évi nyugtat

vány vagy coupon van, s az igy ellátott részvények

egy kis veres jeggyel megjegyezvék, hogy a részvény

vásáros mindjárt tudhassa. -

A rendes részvényeken fölül levő nyereséget,

mint fölebb is emlitők , részint potlékul fizeti, részint

tartalék- tőkéűl elteszi a bank - igazgatás.

A részvényesek társaságát egy választmány és

egy igazgatóság képviseli.

A választmányt 100 részvényes (hihetőkép a leg

többel biró) képezi, 's egy évig, ha szinte némelly

tagja azalatt részvényeiből el is adna, változatlan.

Rendszerint egyszer gyűl öszve évenkint, januarius

ban, hogy a bank dolgai folytatását megviszgálja és

itélje. Minden tag csak személyesen jelenhet meg, és

csak egy szózattal bír. -

Az igazgatósag egy k o r m á n y z óból, h ely e t

t es k o rm á nyz óból és 12 igaz ga tóból (director)

áll. A kormányzót és helyettesét Ő Felsége nevezi ki,

az igazgatókat a választmány a részvényesek közűl

választja, 's Ő Felsége megerősíti.

A bank minden vagyona 's jövedelmei (fekvő

javait kivéve) adómentek; könyvei 's pénzt illető okle

velei nem bélyegeztetnek (stempelfrei.)

Jogositva van, fiókbankokat-is állitni a cs. k. tar

tományokban, 's e jogával élt is eddig - elé Brünn

ben, Prágában, Lembergben, Grätzben, Triestben,

Linczben, Innsbruckban, Budán, Temesvárott, Sze

benben.

A bank foglkodásai: a.) jegyeket bocsát ki és
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vált be; b.) discontóz; c.) előlegez; d.) betételeket

fogad el, és e.) forgat. -

I. Discontóz főkép Bécsre szóló, conv. pénz

ben számitott váltókat, kővetkező feltétekkel: -

1.) Legalább 300 ftosoknak kell lenni, 's kitelé

sök ideje 10 napon alól, vagy 3 holdnapon fölül, nem

mehet. A 10 napon alóliakat csak 10 napi discontó

val fogadja el a bank. -

2. Csak rendelményesre szóló, 's szabály szerint

hátasitott valtók discontóztatnak.

3. A' váltók három elismert szilárd alirással el

látottak legyenek , mellyek közül egyik egy a váltó

tőrvényszek” jegyzőkönyvébe beirt bécsi kereskedőé

vagy szabadalmozott gyárnoké. -

4. A bank nem tartozik az el nem fogadott váltó

iránt indokait nyilatkoztatni.

5. A discontoztató, nehézség esetében, a kitelt

váltó summának felhajtásában a bankot segitni.

Discontózza továbbá a bank : -

a.) az 1834-ki és 1839-ki kölcsönök kihúzott sors

czéduláit. -

b.) Országos kötelezvények kamat-couponait.

c.) A cs. k. főpénzverői hivatal és vidéki arany

váltói hivatalok próbanyugtatványait és pénzútasit

ványait.

II. Előlegez

a.) alkalmas arany és ezüst kelmékre,

b.) belföldi ország papirosokra (a német tarto

mányi kormány- papirosokat is ki nem véve) a követ

kező feltételekkel:

1. A kölcsőnző- kérő bécsi lakos és a bank elött

isméretes becsületes ember, egyébaránt akármi karu,

legyen; legalább 10, legfölebb 90 napra.
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2. Az előre befizetendő kamat jelenleg arany

ezüst kelméktöl 2%, ország - kötelezvényektől 4-re

számitatik.

3. A zálogsumma béfizettével a zálogot a határ

nap kiteltéig is kivehetni: de a bank a béfizetett

kamatból semmit sem fordit vissza.

4. A kölcsön csak 100-zal osztható kerek sum

mákban adatik. Arany ezüst kelmékre 4000, pénzdara

bokra 1000, ország-kötelezvényekre 500 fr. a minimum.

5. Arany ezüst rúdaknál és pénzdaráboknál az elő

legzés csak finom tartalmuk 95%-éig megy.

6. Országos papirosoknál akkori börsei folyamuk

*/a-da 66*/* */o vétetik fel.

7. Ha a kölcsön határnapjáig a zálogba tett or

szág- papiros árfolyama 75%-re csökkenne, az adós

tartozik a zálogját a fölebbi rendszabásokhoz képest

pótolni; kőlönben a bank a bőrsére küldi 's eladja.

Átalában a határnap” kitelte után a banknak a zá

logokkal szabad rendelkezése van , 's ha magát ki

nem elégithetné , regressusa az adósra. Az eladott zá

logok árából "/" %-t huz le az eladás bizománybé

réűl, s csak az ezen fölüli öszveget tériti meg a'

kölcsönzőnek.

8. A zálogroli nyugtatványt ugyan más kézre is

adhatni, de csak a bank tudtával és megegyezté

vel; különben a bank magát csak az eredeti adóshoz

tartja.

9. A zálog-nyugtatványokat, illő jelentés és for

malitások mellett, meg is lehet nyujtani, de ez csak

annyi, mint egy uj kölcsön.

III. Elfogad a bank letét végett:

1. A járásból ki nem tiltott arany és ezüst pén

zeket, és arany ezüst rúdakat.
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2. Mindennemü nemes érczedényeket és porté

kákat.

3. Bankjegyeket.

4. Mindennemü kül-és belföldi országpapirosokat.

3. Austriai bank- részvényeket, és bemutatónak

fizetendő magános kötelezvényeket, és mindenféle

pénzt és nem pénzt illető magános okleveleket.

Mind ezekért kap a bank bevételi és kiadási dij

jat font számra, és tartási dijjat a letett portéka ter

mészetéhez képest.

A fiókbankoknál, a bankjegyek ki - 's béváltásán

kivűl, a régi váltóczédulákat is béveszik névértekök'

40%-én , és bankjegyet vagy ezüstöt adnak érettök

Továbbá a közlekedés könnyitése végett a bécsi kö

zépponti bankpénztár a vidékiekre , 's ezek amarra

100 p. ftnál nem kisebb öszvegekre utasitványokat ad

nak akár látásra akár bizonyos határnapra fizetendő

ket. Bizományi dij érettök

Brünnre

Grätzre ( vagy innen Bécsre , . . '/10 %

Linczre

Innsbruckra . . . . . . . . . . % %

Lembergre . . . . . . . . . . . */10 %

Szebenre . . . . . . . . . . . */, "/o

Temesvárra . . . . . . . . . . /. %

Triestre Bécsből . . . . . . . . . */* %

Bécsre Triestböl . . . . . . . . . */* */a

A bank nyereségének átnézete

1818 januariusától 1840 decemb. 31-éig:

23
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B é v é t el: 83,154,751 ft. 38'/, kr.

miből egy évre középszámban esik 3,615,424 ft.

Ki a dás: / •

Osztalékokra . . . . . . 72,814,842 ft. 20 kr.

Kezelési költségre . . . . 5,725,818 – 3 –

A tartalék-tőkébe . . . . 4,514,091 – 15"/4 –

öszvesen 83,154,751 ft. 38°/1 kr.

1840 végén azonban a tartalék-pénztár nemcsak

a fölebbi öszveget, hanem hetedfél milliónal többet

bírt. Az évi osztalék egy egy részvényre ezen 23 év”

folytában 38 és 89 ft. közt változott, csaknem foly

vást növekedő arányban. Az egész pénztömeg, mi

ugyanazon időszakban a bank kezén megfordult,

22,010,523,839 ft. 45'/, kra megy.

Nekünk erdélyiekül némi érdekkel bíró tény, hogy

a legelső bankkormányzó Hidvégi gróf Nemes Ádám

volt.

1817-ben kezdődött a discontózás 6%-rel, melly

1818-ban már 5%-re szállott; 's a' részvények árfo

Jyama ekkor 510 conv. ft. volt.

1819-ben az országkötelezvényekre adott előleg

zések kamatja is 6-ról 5%-re szállott.

1820-ban a részvények kidása megszünt.

1821-ben tették le a bank saját épülete alapkö

vét, mellybe 1823-ban egészen be is kőltöztek.

1822-ben a bancobeváltási kiküldöttség (Verein

Einlösungs- und Tilgungs-Deputation) munkálatai is

megszünvén, foglalkodásai a bankhoz útasitattak át.

1824-ben a részvények átirásáért addig fizetett

dij megszünt.

1829. A kamatláb a discontóban és az országos

kötelezvényekrei előlegzésben 5-ről 4%-re, 's az arany

ezüst zálogra kölcsönzésben 3-ról 2-re szállitatott, mit
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*

ugyan 1831-ben ismét felhágtattak volt, de 1833-ban

az elébbi alsó lábra állitának. v"

1841-ben Ő Felsege a bank szabadalmát 1866'

végeig megnyujtotta. 1

25. §.

Bérekesztés.

Ha socratesi modorban jól bábáskodtam volna,

nem lenne szükségem, a szónokok” modorában vizs

gálodásaim eredményét k. olvasómnak még egyszer rö

vid kivonatban elébe tárni. De illy sokfelé elágazó

úgyben, gyakran egymással ellenkezni látszó vélemé

nyektől ostromoltatva, a tévedés olly könnyü , hogy

még egyszer elhaladt útunkra tekintve, főbb álláspon

tait 's mérföld-köveit kimutatnom talán nem lesz há

látlan munka.

El s ő b e n: átalánoson eléggé megmutatottnak

vélem, hogy a banki, nevezetesen czédulabanki mű

ködések minden vagyoni viszonyainkba 's érdekeink

be olly kikerülhetlenül bevegyülnek, fúródnak és ka

paszkodnak, hogy a velöki bár eszméleti ismeret

minden ország polgárának nélkülözhetlen. De külö

nösen

Másodszor: az én fáradozásom, 's olvasóm

pénze füstbe menne, ha nem sikerült volna bébizo

nyitnom, hogy sem bank , sem semmi pénzűgyi mi

veletekben foglalkodó intézet, pénzt, mint vagyont,

nem teremthet, sem nem szaporithat.

Harmadszor: azon elv , miszerint a bank lé

nyege abban állana , hogy tőkéjét kétszeresen vagy

háromszorosan meghaladó költött ért e ket teremt
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hetne, merőben hamis, és a legveszélyesben félre

vezethetne.

Egy banknak, míg jó hitelében van, valójában

még csak egy fi l l é r k ö lt ö t t é r t e k e sincs.

Ugyan is, mi módon adhatja ki jegyeit ? Felelet: vagy

készpénzt tesznek be érettök, vagy különbféle nevü

's czímü kötelezvényeket, mellyek ismét pénzt vagy

ingó vagy ingatlan jókat képeznek. Ezen jegyek tehát

soha sem többek sem kevesebbek, mint a banknál

letett jókról vagy ezek képviselőiröli nyugtatványok

Már ha ez vagyon, ugy – a ki könyvtárra vágyik, ve

gye meg a Heinsius könyvlajstromát, 's épitsen egy

olvasó szobát neki! A bank egy erős épület, vagy

egy ismeretes gazdag ember, kinél akárki a féltőjét

biztosan leteszi, 's recognitionálisával tovább megy.

N egy e d sze r: a bank a pénzt, mint csere-esz

közt, igenis szaporíthatja, de egy kis fictioval, t. i.

az időhöz mérve. Ha t. i. egy város lakói közt más

fél hét alatt 150,000 ft. menne kézről kézre, míg az

elsőhez ismét visszakerül, s egy bank ezt egy hét

alatt el tudná forogtatni, kétségkivül (ott, a hól a'

pénzforgás az ipar mozgását jeleli,) ez annyit tenne,

mintha egy hét alatt 100,000 helyett 150,000-et forog

tatna; 's ezt igen is pénz- sőt vagyon-szaporitásnak

lehet nézni.

De teheti-e ezt?

Ha a scót bankok alkalmával mondottakat figyel

münkre veendjük, igen is meggyőződéssel kell mon

danunk, hogy teheti és teszi is. Míg a pénz az emész

tőhöz, az emésztőtől a boltos kalmárhoz, a kalmár

tól a nagy kereskedőhöz, a nagy kereskedőtől a'

gyárnokhoz, a gyárnoktól a termesztőhöz megy , ki

megint az emésztők sorába tartozván, a kört némi

*
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leg bérekeszti, azt, mint az örökkévalóság jelképe, uj

ra kezdendő ; ezen nagy csatornán végig mentében,

mondom, mennyi zsilip nem tartja fel a vagyon saj

káját ? Előáll a bankár, mint zsilip-nyitogató, 's a'

nagykereskedőnek, míg portékái”, – a gyárnoknak,

míg készitményei”, – a termesztőnek, míg termései”

(de nem jószágai”) ára az illetőktől bégyűlnének, künn

levő de várandó summáikat kezökbe adja 's a' né

talán a miatt felakadó iparoknak táplálékot nyújt a'

kettőztetett szorgalomra.

- Ö t ö d s z ö r: Önként foly az előbbiekből , hogy

a bankrendszer az iparvilágban szellemileg éppen az,

a mi testileg a közlekedési rendszer: az útak, vas

pályák, és hajózható vízárkok. Sahara vagy Góbi si

vatagjait hasztalan fednők el vaspálya-hálóval, ez, szá

raz homokukból alföldi dúzsgabnatermést vagy na

rancs-erdőket nem varázsolna elő; de Éjszakámeri

ka' ős vadonait kevés évtized alatt népes tartomá

nyokká alakitá. A bank is, mint lecsapoló csatorna

a posványok rekedt vizeinek, a holt tőkéknek - útat

és folyást nyit, 's a' kopár mezőkből Lombardia éde

nét tudja előcsalni.

H at adszor: A pénzforgás siettetésének eszmé

je hozza magával, hogy a bank, ha a nyugtukból

felvert tőkéket ismét bajosan, vagy csak a birtokos”

buktával felkölthető zálogokba temetné el, anyagyil

kos lenne, mert azt az elvet, mi őt létre hozta 's foly

vást táplálja, fojtaná meg. Az erő és idő közti phy

sicai viszony éppen olly igaz az erkölcsi, mint a ter

mészeti világban. S közönségesen a physicai igazsá

gok közelebbi kapcsolatban vannak a társaság viszo

nyaival, mint az átalános mértaniak.
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Hetedszer: Világos a kifejtettekből, hogy a'

kurta kölcsön, az elmondott jólléti és vagyongyara

pitó czélokan kivül, még az óvakodás, pontosság,

köteleztetések lelkiesméretes teliesitése, erényeinek

szoktatása 's terjesztése által, a népre és országra er

kölcsi idves hatást is gyakoról. 49

Nyolczad s z o r : A hosszu és kurta kölcsön'

szigoru ellenzékök megkivánja, hogy ha valamelly

országban a földbirtokosok segédére némi ho

szasb időre kölcsönző intézetet akarnának alapit

ni, ez a tulajdonképi banktól egészen elkülön

zött saját állással és czéljához alkalmazott szerke

zettel birjon, minthogy amazokbai vegyitésök csak

hitelöket fenyegető 's talán buktató káros befolyással

lehetne. -

Kilenczedszer: Még a kurta kölcsön rend

szerére épitett tulajdonképi bankok alapitásában is

szigoruan meg kell különböztetni a czélt, és a kö

zönséget, mellynek hasznára és szolgálatára kell len

niök. Ugyanazon intézet nem segitheti jómoddal és

akadálytalan kezeléssel egyfelől a kormányt és nagy

tőkéseket, másfelől az apró ipart. E pontot, ha va

lamit, a könyvben felhozott nagy bankok példái két

ségkivülivé teszik. – És végintésül

Tizedszer: bebizonyult, hogy a pénzmozgé

konyitáson tulhágó ingyen tőketeremtés, és ez által

valamelly rengeteg rendszabás vagy terv végrehajtá

sa– a chimaerák országába tartozik; 's legfölebb olly

következéseket szülhet, millyeket háborus vagy más

czélokra kibocsátott papirospénz húzott néhány or

szágra; mellynek métalán pillanatnyi húrfeszitését an

nál nagyobb petyhüdés követte.
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Őrizze ettől a' magyarok Istene szép , áldott

hazánkat; 's adjon eszet és józanságot, hogy mege

lőzőink példáin tanulva, a polgárisodás segédesz

közeit helyes választással, a czélok tiszta ismereté

vel , 's így ki nem maradó sikerrel forditsuk hasz

nunkra.
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