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Lukács Béla kereskedelemügyi miniszter Ö Nagyméltó-

sága az 1894. évi január hó 29-én kelt leirattal felhívott ben-

nünket, hogy az ezredéves országos kiállításon mutassuk

be eddigi fejldésünket, mííködésünket és tevékenységünket.

Örömmel és a legnagyobb készséggel fogadtuk a fel-

hívást, mert így alkalmunk nyílt, hogy hazánknak és nem-

zetünknek nagy ünnepében multunknak feltárása által is

részt vegyünk és feltntessük, habár nem is teljesen, hogy

miként igyekeztek eldeink és törekedtünk magunk is

hazánknak anyagi, szellemi és erkölcsi jólétét elmozdí-

tani.

A multunkat és jelenünket fvonásokban ecsetel dol-

gozat megírásával dr. Pólya Jakabot, a magyar tud. Aka-

démia levelez tagját bíztuk meg, kinek teljesen szabad

kezet engedtünk.

Megbízásunkból készült ugyan a dolgozat, de az egész

Pólya Jakab mve.
Hinni és remélni akarjuk, hogy megfelel az igényeknek.

Ajánljuk tagjaink és a kegyes érdekldk szíves figyel-

mébe.

Budapesten, 1896. ápril 15-én.

A pesti polgári kereskedelmi A budapesti nagykereskedk

testület. és nagyiparosok társulata.





ELOSZO.

Egy évezred! Még a nemzetek életében is nagy id!

Ily hosszú nagy korszakot él nemzetünk a Kárpátok

övezte földön, mely tle vette nevét.

Minden életnek megvannak a maga viszontagságai.

A nemzetek élete sincs viszontagságok nélkül. Nemzetünk-

nek bven volt azokban része. De a múltak viszontagságai

és küzdelmei csak emelhetik az öntudatot, a jövbe vetett

hitet és bizalmat.

Kétszer fenyegette nemzetünket már ebben a hazában

való letelepedése után végveszély. Kétszer kellett a hazát újra

meghódítania és benépesítenie. A kereskedelmi testületek

történetének kezd ideje épen a másodszori benépesítés,

nemzetünk legújabb fejldésének kezdetére esik.

Midn a pesti kereskedelmi testületek által elnökeik:

báró Schosberger Zsigmond és Aebly Adolf vezetése alatt

kiküldött bizottságtól a megtisztel felhívást vettem, hogy

írjam meg történetöket, annak szives örömmel engedtem

abban a reményben, hogy hazánk és nemzetünk ünnepén

én is hozzájárulhatok történetünk megvilágításához egy köz-

gazdasági tényez mködésének ismertetésével.

Reményemben nem csalódtam. B anyag állott rendel-

kezésemre. S ha az egészet feldolgozhattam volna, bizo-

nyára teljesebb és befejezettebb munkával léphettem volna
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a njálvánosság elé. De hogy munkám az ezredéves kiállí-

tásig megjelenhessék, az anyagban válogatnom kellett és

csak a legfontosabbakra szorítkozhattam.

Nem vagyok és nem lehetek hívatva, nagyrészben töre-

dékes dolgozatom értékének megítélésére. Az ítéletet a

kereskedelmi testület tagjaira és az olvasó közönségre kell

bíznom. De talán szabad azt a megjegyzést koczkáztatnom,

hogy igyekeztem tárgyilagos maradni és ezért a lehet-

ség szerint magukat a testületeket szólaltatom meg. Tettem

ezt különösen még azért is, mert súlyt fektettem nem csak

a közgazdasági kérdésekre és viszonyokra, hanem a köz-

mveldésre is. Nem csak a keresked világ törekvéseit,

hanem gondolkozását is akartam feltntetni. A szíves olvasó

nem csak gazdasági, hanem bven találkozik közmveldési

adatokkal is.

Fölösleges talán említenem, hogy a munkának minden

részeért én vagyok felels. A testületek annak készítésére

sem ellegesen, sem utólag be nem folytak.

Rendelkezésemre bocsátották 1785 óta meglev jegyz-

könyveiket és 1846 óta meglev irományaikat, melyek közt

azonban egyes régibb okmányok is találtatnak. A többi az

én dolgom volt.

Nem mulaszthatom azonban el, hogy köszönetemet ne

jelentsem ki dr. Ullmann Sándor, a nagykereskedk és

nagyiparosok társulata ügyészének, továbbá Fritz Péter, a

polg. kereskedelmi testület titkárának, kik a legnagyobb

készséggel mozdították el kutatásaimat.

Köszönettel tartozom még dr. Pauler Gyula, az orszá-

gos levéltár igazgatójának, nem különben Tagániji Károly-

nak és Csánki Dezsnek, kik levéltári kutatásaimnál támo-

gattak.

Budapest, 1896 april 9-én. Pólya Jakab.
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Közel két százados múltra tekinthet vissza a pesti pol-

gári kereskedk testülete. I. Lipót király Brean Mór, Eus-

serich Sámuel, Augustin György, Dimitrovich János pesti

polgári kereskedk és kalmárok kérelmére 1699 augusztus

15-én irta alá a szabadalomlevelet, mely a pesti polgári keres-

kedk és kalmárok testületi jogait és kötelességeit, a nekik

biztosított szabadalmakat és jogosítványokat szabályozza.*

Pest város tanácsa 1700 január 12-én hirdette ki a

szabadalomlevelet. A kihirdetési záradékban már a követ-

kez névszerint megnevezett kereskedk foglaltatnak, u. m.

:

Brean Mór, Eusserich Sámuel, Peringer Kristóf, Leopold

Ferencz, Haphan K. János, Kövér Miklós, Boczik Manó,

Paraszko Konstantin, Kernhofer György János, Samhover

Mihály, Jefrem György, Fehérváry Izsák, Belanovits Joa-

chim, Kemzey Ádám.

Ez okmány szerint tehát Pest városának a xvii. század

végén tizennégy kereskedje vala. Minden esetben több,

mint a mennyit az 1696. évi adóösszeirás kimutat. E szerint

sz. kir. Pest városában akkoron három keresked vala,

kik saját boltjukban árultak posztót és egyéb árúkat, és

három kalmár és egy vasárus, kiknek nem volt boltjuk.

* Megjegj'zem, hogy a budai kereskedk és vasárúsok szabadalma 1697

június 22-én kelt.

Keresk. test. tört. I
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A most említett összeírás éppen tíz évvel a török ura-

lom megsznte után foganatosíttatott. A várost tehát nem

épen abban az állapotban tünteti fel, a melyben azt a fel-

szabadítására elrenyomuló bajor fejedelem a törököktl

már elhagyatva találta. Valószínnek kell tekinteni, hogy az

összeírás már fejlettebb viszonyok közt történt, és mégis

a sz. kir. várost, nem csak a kereskedk csekély számát nézve,

hanem más tekintetben is, nagyon kicsinyesnek tünteti fel.

A városban találtatott 192 polgári ház, melyek közül 10

tanácsosoké vala, továbbá 36 oly ház, mely nemesek és ka-

tonák tulajdona vala, összesen tehát 228 ház. Ezek közt, a

tanácsosok házait is ide számítva, 14 volt nagyobb, 46 ki-

csiny és 168 egészen apró. Összeiratott 342 családf. E sze-

rint a város akkori lakosságát — egy családban öt tagot szá-

mítva — 17— 1800 fre lehet tenni.* Pest városa tehát

abban az idben, midn a kereskedknek ma is fennálló

testülete megalakult, természetesen a mai mértéket alkal-

mazva, közepes nagyságú falu vala.

S sz. kir. Pest városa ezen a magaslaton sem maradt.

«A Rákóczy-kor zavarai s a dühöng pestis annyira apasz-

tották Pest népességét, hogy 1710-ben csak 300 lakosa ma-

radt.))** Haladott állapotban, de 1696-hoz képest még ha-

nyatló viszonyok közt mutatja városunkat az 17 15. évi

országos összeírás, mely szerint a városban volt 181 ház,

672 háztelek, 2662 pozsonyi mérs szántóföld, 2662 ka-

szás rét. A bérházakból és bérbeadott helyiségekbl, to-

vábbá az iparból és kereskedelembl folyó jövedelem 1794

frtra becsültetett. Ebbl az üzleti jövedelem 520 frt. —
A legnagyobb jövedelm keresked Eusserich Sámuel, ki-

* Magyar gazdaságtöi-téueti szemle 1895. 78. 1.

"* Thining Gusztáv : Budapest 1894. 5. 1.
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nek évi üzleti jövedelme 150 frtra tétetik. Ezen a jövedel-

men kivtil még hét bérbeadott boltlielyiségbl 35 frt és egy

bérbeadott házból 80 frt jövedelme vala. O is volt bizo-

nyára akkoron a városnak leggazdagabb kereskedje, kit

polgártársai tanácsosi méltósággal is megtiszteltek. Rajta

kivtil még három keresked viselte a tanácsosi tisztet, neve-

zetesen Santermeister Ferencz, kinek nem volt saját háza,

továbbá Scopek Ferencz és Wyszhay Godofréd, kinek házán

és fszerkereskedésén kivtil még 10 pozsonyi niérs szántó-

földje es 3 kaszás rétje vala. Ezeknek üzleti jövedelme

30, 15 és 30 frtra becstiltetik. A nagyobb jövedelm keres-

kedkhöz tartoznak Wersegy György, Pacsics Manó, Kontra

János marhakereskedk 80, 60 és 50 forint évi jövedelem-

mel és Emánuel Miklós törökárú-keresked 40 forint évi

jövedelemmel. Wersegy Györgynek 22^ mérs szántóföldje

is vala. Az összeírás említ egy eladósodott szatócsot (Jobst

György János). Augusztin Györgynél, kinek házán és ház-

telkén kivtil 27 mérs szántóföldje és 10 kaszás rétje is vala,

megjegyzi, hogy tizlete adósság miatt zárva van, Pestaluzzy

Rupert vegyeskereskednél pedig, hogy 400 frttal tarto-

zik, és épen ezért mindezeknél a kereskedknél jövedel-

met sem állapít meg. Ptichler György Jánosnál azt az

észrevételt teszi, hogy új vaskeresked és ezért jövedelme

15 frtban állapíttatik meg. — Ezeken a névszerint meg-

nevezett kereskedkön kivtil még 5 kereskedt és 3 fuva-

rost említ az összeírás. — Az összeírás azonban, úgy lát-

szik, csak azokat a kereskedket vette föl, kiknek házuk

és háztelkök vala. Kivételt csak Santermeisterre vonatko-

zólag tesz, ki a tanácsosok közt fordul el. — Valószín,

hogy az összeírásban megnevezettek nem merítik ki az ön-

álló kereskedket és fuvarosokat.

Csak öt évi idköz választja el a most említett össze-
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Írást az újabb, 1720-ban foganatosított országos összeírástól.

5 az utóbbi összeírást nézve, a várost már lényegesen fej-

lettebb viszonyok közt látjuk. A házak száma 366, a szántó-

földek területe 732^ pozsonyi mér, a réteké 968^ kasza,

a szllk területe 933 kapa és a kereskedés- és iparadta

jövedelem 11. 215 rénus frt. — Az összeírásban 39 keres-

ked 4554 frt, 9 fuvaros 176 és 3 hajós 6 frt évi jövede-

lemmel fordul el. — Mindezek a kereskedk, kettt ki-

véve, házbirtokosok, többnyire azonban mezgazdák is,

kiknek szántóföldjük, rétjök és szllejök, vagy legalább is

rétjök és szllejök, vagy csakis szllejök van. Az általuk

gyakorlott üzletágakban is már nagyobb a változatosság.

Eltérben állanak a vegyes-kereskedk, de találkozunk

nagykereskedkkel (ilj-enekül említtetnek Fehérváry Izsák

és Pickler György) és nagyobb számban fszerkereskedk-

kel és kalmárokkal. Az összeírásban az egyesek jövedelme

már lényegesen magasabb, Eusserich Sámuel 600 frttal for-

dul el, Pacsics Manó 400 frttal, Viszhay Mihálj^, Emánuel

Miklós, nemes Vajda Mátyás, Neskovics Staniszlav és Mitch-

mayer Antal 3—300 frttal, Scopek Ferencz és Prodanovics

Antal 2—200 frttal, Stimsik János kalmár 178 frttal, Trip-

sin Simon, Pickler György, Versegy György, Cziprovits

Péter 150— 150 frttal, nemes Emánuel Tivadar és Juris

Iván 100— 100 frttal. — Ezek valának abban az idben a

városnak legvagj^onosabb, legnagyobb jövedelm keres-

kedi. Érdemes külön kiemelni, hogy a kereskedk név-

sorában kett fordul el, nevezetesen Vajda Mátyás és

Emánuel Tivadar, ki nemesi oklevéllel dicsekedhetett.*

"* Az 1715. és iSao. évi összeírás adatait dr. Acsádi Igiiácz és az országos

statisztikai hivatal szivességének köszönöm. Dr. Acsádi volt oly szives enge-

met ezeki'e az adatokra figyelmeztetni. A statisztikai hivatal pedig készség-

gel bocsátotta rendelkezésemre a birtokában lev összeírásokból a Pest váro-

sára vonatkozó összeírásokat.
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Pest városának 1720-ik évi népességét Thirring Gusz-

táv már említett dolgozatában 2600 fre becsüli.

Sajnálatunkra, magának a testületnek ez id szerinti,

st még sokkal késbbi mködésérl sem jegyezhetünk föl

semmit. — Talán nem is fejtett ki még ebben az (1720-ig

terjed) idszakban följegyzésre különösen érdemes tevé-

kenységet. Még az 1820-ik év is Pest városának kétség-

telenül fejlettebb kereskedését — a személyes viszonyokból

kiindulva — egy mai nagyobb falusi vagy kisvárosi keres-

kedelem szinében tárja elénk, melynek aligha voltak nagyra-

látó tervei, és a mely minden valószinség szerint megelé-

gedett azzal, ha a szabadalmaira támaszkodva igyekszik a

versenyt távol tartani. St meglehet, hogy ezzel se sokat

tördött és több súlyt fektetett szántóföldjeire, rétjeire, kü-

lönösen pedig szllire.

Ki kell azonban emelnünk, hogy ha az 1820. évi jöve-

delmi kimutatásokat nézzük. Pest városa volt Buda után

az országnak második kereskedelmi és iparos városa. Más

véleményt fogaink azonban magunknak a városnak keres-

kedelmi és iparos viszonyairól alkotni, ha egy kétségtele-

nül sokkal biztosabb tényezt: a lakóházakat tekintjük.

A lakóházak számából kiindulva, Pestet nem csak Buda

(1226^ ház), hanem Sopron (757), Székes-Fehérvár (434),

Pozsony (608), Selmecz (742), Körmöcz (712), Besztercze-

bánya (998), Zólyom (836), Korpona (551), Lcse (370),

Debreczen (977) és Szeged (404) városok is túlhaladták.*

Csekélynek és kicsinyesnek jellemeztük Pest város ke-

reskedelmét úgy a XVII. század, mint a xviii. század má-

sodik tizedének végén. Nem kell ezen fönnakadni. Hazánk

akkori viszonyai, bátran mondhatjuk, minden tekintetben

* V. ö. Magyar gazdaságtörténeti szemle 1894. 2S6. s k. 1.
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kezdetlegesek valának. A török uralom néptelen sivataggá

tette épen az Alföldet, hazánknak Kánaánját, melynek

termékenységét nem csak mi, de sapáink is dicsekedve

emlegették.

Sem hosszas leirásokhoz, sem különös tudósításokhoz

nem kell folyamodnunk, hogy ezt tisztán lássuk magunk

eltt. Elég ebben a tekintetben azt tudnunk, hogy az

1720-ik évi összeirás szerint a két tiszai kerületben a be-

vetett terület kisebb vala, mint a dunántúli kerületben.

Az utóbbiban volt a bevetett terület 503.834^, a két kerü-

letben együtt pedig 503.391^ pozsonyi mér. S ha még

bvebb tájékozást akarunk szerezni, még csak arra az

adatra kell tekintettel lennünk, hogy a két tiszai kerületnek

43.480 ft számláló adózó népessége épen csak 30 fvel

haladta meg a dunántúli kerület népességét. Az adófizet

népességet, továbbá a sz. kir. városok házainak számát

nézve, hazánk négy kerületének 1720-ik évi népességét

mintegy 850.000-re becsülhetnk. De számításba véve az

egyéb népességet, különösen a nemeseket, papokat, az ezek

udvarában él fölös cselédséget, és talán a zselléreket is,

az akkori népességet mintegy másfél millióra lehet tenni.*

Még ha számításunkban tévedtünk volna is, tényként

vehetjük ki azt, hogy abban az idben az Alföld gazdag

síkjain az állattenyésztés állt eltérben. Még egj^ 1840-ik

évi, az akkor megjelent « Századok ))-ban közölt utazási le-

írás Fejérmegyét mint fleg állattenyészt megyét vázolja

és mint olyant állítja elénk, melyben a népnek jelentékeny

része földbe vájt putrikban lakik. Ha ilyen állapotok létez-

tek mintegy félszázaddal ezeltt, gondolhatjuk, hogy mink
voltak az akkori viszonyok.

* Részletesebb tájékozással a népesedési viszonyokról az 1715. és 1720.

évi összeirások alapján készülben lev millenáris munka fog szolgálni.
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Az els külkereskedelmi adatok, mikrl tudomásunk

van, az 1733—-34. és 1735—39. évekbl valók. Ezek a kül-

kereskedelmi adatok hazánk csak négy kerületének kül-

forgalmát mutatják. Erdély, a temesi bánság, Horvátország

külön vámterületet alkottak. — Mily csekélynek bizonyít-

ják ezek az adatok hazánknak, illetleg négy kerületének

külforgalmát, melyben természetesen foglaltatik a hazánk-

nak külön vámterületet alkotó részeivel való forgalom is.

Behozatal Kivitel

sszé r t é k e

frt frt

1733--34 2,986.838 4,078.2251

1735 2,528.470 3,588.592^

1736 2,873.6191 3,940.6471

1737 3,066.5163 4)366.057^

1738 2,771.1601 3.815-9381

1739 3473-572 2,899.1991

. w .. ^

Átlag

á

2,950-029 3,781.4431^

1 i 1 ti^- 1.-
Valami különös becset nem lehet a külforgalmi érté-

keknek ma sem tulajdonítani, midn az érték szakbizott-

ságok segélyével, vagy önbevallások által állapíttatik meg.

Annál kevesebb hitelt érdemelnek az ily régi értékek; kü-

lönösen figyelemmel arra a körülményre, hogy akkoron az

értékvám járta, mely pedig a ténylegeseknél határozottan

olcsóbb árakon nyugszik.

A külforgalmi adatoknak f becse abban van, hogy tá-

jékozást nyiíjtanak az országnak egyrészt fölös, másrészt

pedig hiányos termelésérl. A kérdéses adatokat ebbl a

nézpontból vizsgálva, természetesen nem lehet megelégedni

a végösszegekkel, hanem az egyes czikkeket kell megnézni.

Itt, a hol csak a kereskedelem fczikkeit kutatjuk, éppen

csakis ezekre kell szorítkoznunk, és meg lehet elégednünk
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az átlagokkal, annál is inkál^b, mert nem a kereskedelem-

nek évrl évre való alakulását vizsgáljuk.

Mindenekeltt álljanak itt a f kiviteli czikkek:

A t 1 a•g s

mennyiség érték

frf

Ökör drb 56.403 1419-183^

Bor akó 123.091 697-521^

Gabona _ 490-4631

Sertés drb 31.836 134-97211

Juh « 105.127 125.116

Gyapjú ... mázsa 5.820-54 120.801

1

Hal 78.7ii,5_

Méz akó 9-H^Í 75-829 H
Vad 68.0601

Br (nyers "és kikészített) 66.3533

Viasz mázsa i-53i'39 60.947^1

Dohány « 13.126J, 57-2261

Hús és húsnem 36.668,7,

Réz és rézíirú mázsa 803-58 33-830 J

Összes érték: 3,465.686/,

Ezekkel szemben a következk a fbb behozatali árú-

czikkek

:

Al 1 ago s

mennyisége érték

frt

Kalmár-árú 659-390 i^

Vászon és karton drb 149-359 557-8801

Posztó (( 31-747 419.I22I

Szövet « 21.284 211-6751

Ökör « 11-325 178.679Í

Vas és vasárú 163 0871

Fszer 117-303/2

Br (nyers és kikészített) 102.6381

Selyem és selyemárú 73-25U
Fa és faáru ..„

— 66.211

Összes érték: 2,550-4401
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Külforgalmiink általános jellege vajmi keveset válto-

zott. Akkoron, éppen úgy mint manapság, fleg nyers ter-

ményeket vittünk ki és ipari termékeket hoztunk be.

S mégis a kép, melyet ezek a forgalmi adatok, tisztán

csakis a czikkeket és azoknak a forgalomban való jelent-

ségét nézve, akkori külkereskedelmünkrl nyújtanak, egé-

szen más, mint a mai. A kiviteli értéknek több mint fele

az ökörre és a borra esik és ezek alkotják f kiviteli czik-

keinket. Az ökör a maga lábán járt, nem igényelt szállí-

tási eszközöket, a bor pedig vala a legértékesebb czikk,

mely a drága szállítás terhét is elviselte.

Dr. Thirringnek már említett dolgozata szerint, Pest

város népessége 1780-ban 13.550, 1799-ben pedig 29.870

fre ment. Az utóbbi évben Pest város lakossága már meg-

haladta Buda és Ó-Buda lakosságát, és az ifjú Pest, minden

valószínség szerint, nem csak a népszám, hanem a keres-

kedelem tekintetében is túlszárnyalta a régi Budát.

Minden kétségen felül áll, hogy Pest városa kereske-

delme népszámának gyarapodásával együtt emelkedett. De

ezt a tételt meg is lehet fordítani és akkép fölállítani, hogy

abban a mérvben, melyben a város kereskedelme gyara-

podott, szaporodott egyszersmind népessége is.

A magyarországi kereskedk Mária Terézia királyn-

höz a helytartó tanács útján 1780-ban beadott, fleg az

1775-ben érvénybe léptetett vámszabályzat ellen irányuló

kérvényökben * Pestet, ha nem is egyenesen a magyar ke-

reskedelem központjának nevezik, de ebben a színben tn-
tetik föl, panaszolva a kereskedelemre terhes budai vámot.

Almássy Pál kerületi biztos az 1787-ik évben beadott jelen-

tésében** Pestet kereskedelmi tekintetben egyenesen kerü-

* Alább lényeges tartalmában közöltetik.
** Htti levéltár 787. Pol. Cottuum No. 141. 62. és 63. A jelentés száma
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léte központjának, st egyedüli kereskedelmi városának

nevezi. Kiemeli azt is, hogy «Pest már jelenleg is jelenté-

keny kereskedelmi város Magyarországban, és a Duna mel-

letti fekvésénél fogva, és mert Magyarország központja, termé-

szetes hivatása van arra, hogy a jövben Magyarországnak

az örökös tartományokkal, a tengerparttal és a török biro-

dalomnak szomszédos szárazföldi országaival folytatott ke-

reskedelmében csomóponttá váljék)).

Pest jövjére vonatkozik a jelentésnek ez a része. S né-

zetünk szerint ez a fölfogás inkább felel meg a valóság-

nak, mintha Pestnek akkori kereskedelmét már jelenté-

kenynek tartanok.

Almássy leirja Pestnek akkori kereskedelmét. Jelen-

tékeny gabonakereskedelmet folytatott a Dunán Mosonyon

át Bécs és Ausztria ellátására. Ezen kivül pedig kivisz nag}^

mennyiség gubacsot, dohányt részint az Abaldonak (az

osztrák dohányegyedárúsági bérletnek), részint, de már

kisebb mennyiségben, a külföldre, sok viaszt, sok gyapjút,

némi ruhanemt Törökország felé. A pesti fvámhivatal-

nak 1785. évi följegyzései szerint a kivitelre bejelentett

árúk értéke 385.833 frt vala.

Az idegen országokból és a német örökös tartományok-

ból behozott és ugyancsak a pesti harminczadi hivatalnál

1785-ben Magyarországban elfogyasztandókul bejelentett

árúk értéke 745.518 frt, ebbl 475.623 frt a német örökös

tartományokból behozott árúkra esik. A f behozatali czik-

kek: pamutgyártmányok, kávé, kalmárárúk, vas, ruha-

;^3.668 787. Mellékesen akarom megemlíteni, hogy Marczali II. József csá-

szárról irt igazán becses munkájában többször hivatkozik erre a jelentésre,

de csak számának megjelölésével. A kutatónak, ki részletesebben akarná vá-

zolni Magyarországnak akkori gazdasági viszonyait, figj'elmébe ajánlhatom

ezeket a megyékbl beérkezett MBerichte>;-ket, melyeket az itt közlött megjelö-

léssel azonnal megkaphat.
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nemek, szrmeártik, bors, posztó, mindennemtí gyapj-

kelmék, cziikor, igen sok vászon, sok selyemárú és selyem-

szalag.

Ennek a forgalomnak — mondja tovább — az illet

táblázatok szerint központja Bécs, és az osztrák bejöveteli

állomásokon át idekerült árúk értéke 718.451 frt, mely

csaknem kimeríti az összes behozatalt. De a kivitelnek leg-

nagyobb része is oda történik. A közvetlen kivitel a tenger-

part felé 21.208 frt, Galiczia felé 8922 frt és Törökország

felé 25.125 frt.

Bármily jelentékeny is a kereskedelmi forgalomnak ez

az összege, a Pest városában központosított kereskedelem

mégis sokkal jelentékenyebb. Sok árút jelentenek be a

magyar harminczad más állomásain. Nem foglaltatik az

illet kimutatásokban a török pamuttal, czérnával és brrel

folytatott átmeneti kereskedelem, valamint a számtalan

marha, melybl jelentékeny mennyiséget visznek Pesten

keresztül úgy a német örökös tartományokba, mint Német-

országba. A viszonyokkal ismers egyének Pest összes keres-

kedelmi forgalmát mintegy 3.766,592 frtra teszik.

Almássy Pál Pest kereskedelmi árúi közt nem említi a

budai bort, mely jelentése szerint az egri és miskolczi borral

Galicziába és Lengyelországba szállíttatott. Meglehet, hogy

a budai bort a galicziai és lengyel kereskedk a budai keres-

kedknél vásárolták.

Ennek a jelentésnek egyik különös figyelmet érdeml

pontja Pest kereskedelmének Bécstl való függése.

Findokát kifejtve találjuk a magyarországi kereske-

dknek már említett felség-kérvényében, melyben rész-

letesen eladatnak azok a nehézségek, melyekkel a magyar

kereskedelemnek az 1775. évi új vámszabályzat folytán küz-

denie kell és a melyben már egész határozottan érvényre
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jut, hogy Magyarország Ausztria és fleg Bécs javára még

a gyarmatinál is rosszabb állapotba helyeztessék. Anglia

megakadályozta gyarmataiban az iparnak fejldését, de el-

mozdította a nyers termények elállítását. Az osztrák kor-

mány, mint ezt a bornál látjuk, a magyar bortermelést is

elnyomni igyekezett az osztrák bortermelés érdekében.

Az eljárásnak indoka ma köztudomású, de az egykorúak

eltt sem volt ismeretlen.* A magyar közgazdaságnak ellen-

séges politika által elérni akarták, hogy Magyarország mond-

jon le a nemesek adómentességérl és ekképen több adóval

járuljon a katonai kincstárnak mindinkább emelked szük-

ségletei fedezéséhez. S tették ezt abban a hiszemben, hogy

a terményárak Magyarországban lenyomatván, a hadsereg-

ellátása olcsóbb leend és hogy Magyarország elszegényedé-

sével, iparának hanj^atlásával Ausztria ipara fog emelkedni

és Ausztria, különösen pedig a kegyelt Bécs fog meggaz-

dagodni s már ennélfogva az osztrák örökös országokban

lehet majd több adót kipréselni.

Nem csak magyar írók és hatóságok támadták meg ezt

a politikát és mutatták ki fonákságait, hanem osztrák írók

is, különösen Weinbrenner,** ki egyébként a mercantilismus,

a tilalmi és védvám-rendszer befolyása alatt áll, st, ha nem

csalódunk, osztrák államférfiak is.*** De itt nem lehet, st

* L. Berzeviczy : Ungarns Indttstríe und Commerz. Weimar, 1802. 54 s

k. 1. — Hivatkozik József császárnak a magyar kanczellárhoz 1785 deczember

30-án intézett levelére és eladja, hogy József császár azt a javaslatot tette,

hogy kész Magyarországnak kereskedelmi és iparszabadságot engedélyezni

azzal a feltétellel, hogy a fisiokrata rendszer szerint a földbiitok külömbség

nélkül, alávettessék az államadóknak, tehát földbirtokától a nemesség is

adót fizessen.

** Patriotische Gedanken 139. és k. 1.

*** Beér Adolf: Die österreichische HandelspoHtik im XIX. Jahrhunderte.

Bécs, 1891. 2. 1. Mária-Terézia királynó'nek 1775. évi vámszabályzatáról szólva,

említi, hogy az osztrák-magyar határvonal megszüntetését ellenezték a csá-

szárné tanácsosai, rámutatva azokra a nagy pénzügyi és gazdasági hátra-



BEVEZETÉS. I3

erre az idszakra nem is kell behatóan fejtegetnünk az

osztrák vámpolitikát és azokat a nehézségeket, melyeket a

magyar kereskedelemnek és általában nemzetgazdaságnak

okozott. Szükségtelen, mert a nehézségeket, mint már kiemel-

tük, élénken ecseteli a magyarországi kereskedk felség-

folyamodása.

Különben a kereskedelem elé a vámrendszernél is sok-

kal nagyobb gátakat emeltek az akkori közlekedési és szál-

lítási viszonyok. Magyarország gyönyör folyamai — írja

Marczali* — ez idben még tán inkább akadályai, mint

elmozdítói a kereskedésnek. A legjártabbaknak, a Dunának

és Szávának medre is tele van czölöppel és elmerült fatör-

zsekkel, melyek a hajózást alacsony vízálláskor és szélvész-

ben majdnem lehetetlenné teszik. A Knlpán csak árvíz idején

járhat looo mázsát hordó hajó. A Tiszán való közlekedést

még torkolatától Szegedig is nagyon nehezíti a sok záton}^

A Béga torkolatánál óriási zátony teri ; csatornáját a ken-

deráztatás teszi járhatatlanná. Ugyanannyi panasz van a sok

malom ellen, mely a folyamoknak hajózásra legalkalma-

sabb részeit elfoglalja. Elhelyezésökben semmi rend, majd-

nem lehetetlen, hogy a hajó beléjök ne ütközzék. Külö-

nösen a Dráván számosak és veszedelmesek. Magán a Dunán

Pozsonytól lefelé 528 van.

Weinbrenner,** kit már felemlítettünk, a folyamhajózás-

nak és ezen alapuló kereskedésnek más és nagyobb aka-

dályait is ismeri és kételkedik abban, hogy folyamaink a

kereskedésnek, tüzetesen a külkereskedésnek fogják-e azt

nyokra, melyek ebbl a német örökös országokra báramlanának ; és elhang-

zott azok szava, kik az ellenkez véleményt nem minden ügyesség nélkül

pártolták.

* Magyarország története II. József korában. I. k. 128. s k. v.

** Id. munka 126. s k. 1.
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az elnyt nyiíjtani, melyet azoktól jogosan lehetne várni.

A folyókat, mondja, elbb még a szónak igaz értelmében

hajózhatókká kellene tenni. A Dunának tudvalevleg igen

kanj'arodott a folyása, csaknem mindenütt sziklák közt

folyván, mintegy el van árasztva szigetekkel, örvényekkel

és zátonyokkal, és mód felett sebesen rohan. Medrét a bor-

zasztó szirtek igen egyenltlenné teszik, és ezek a szirtek

közt a rohamos folyam számos forgatagot alkot, melyek a

hajózást, különösen alacsony vizállásnál, épen oly küzdel-

messé, mint veszélyessé teszik. Fölfelé menet a vitorlát

épen nem, és az evezt csaknem épen oly kevéssé lehet

használni; tehát a jármveket feltétlenül lovak vagy épen

emberek által kell vontatni, a mi a közlekedést épen oly

lassúvá mint költségessé teszi. Csaknem ugyanez áll a Szá-

váról, Dráváról és Kulpáról.

Nem mondja meg Weinbrenner az okot, hogy miért

kell a hajó vontatására embereket használni. Sok helyütt

nem volt vontató-út. Midn József császár a Dunán és

Dráván 1784-ben vontató-utakat csináltatott, megtörtént,

hogy a megyék a kivágott vontató-utról a kivágott fákat a

folyóba dobatták.**

Ma bizonyára ámulva olvassuk az ilyes tudósításokat;

még nagyobb csudálkozással vesznek arról tudomást utó-

daink, kik saját tapasztalatból talán semmit sem fognak

tudni azokról az akadályokról, melyekkel a dunai és a többi

hajózható folyóinkon való hajózás járt. Kevésbbé akadunk

meg azokon a jelentéseken, melyek az országutak rossza-

ságát, járhatlanságát panaszolják.** Ifjúkoromban magam

* Marczali : iá. h.

** «Az utak Pozsony és Nagy-Szeben közt» — íi^ja Marczali, Lehmann
után — wtöbbnyire olyanok, minknek a természet alkotta és a kocsikerekek
megersítették. A Pozsony és Buda közötti országút mellett sok helyütt árok
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is jártam a szolnoki gáton, melynek sáros idben való jár-

hatatlanságát említi Almássy Pál. De a járható országutakon

is mily lassú és költséges a szállítás, mérve ahhoz, melyet

a mai jármvek végeznek.

Akkoron az egyedüli rendezett közlekedési eszköz a

posta vala. József császár országlásának els idejében, Mar-

czali szerint, Budáról, mint az ország központjából, hetenkint

kétszer indul a kocsiposta Kassa, Tokaj, Debreczen, Temes-

vár, Eszék, Baranyavár, Pécs és végre Körmend felé.

Pesten 1798-ban csak fiókposta volt. A testületnek 1798

június 6-ikán tartott ülésén Liedemann Sámuel szóba hozta,

hogy az itteni postán rendetlenségek miatt és mert gya-

kornokok alkalmaztatnak, az utóbbi idben igen sok levél

vész el. Indítványozza tehát — s az indítvány el is fogad-

tatott, — hogy tekintettel arra, hogy Pest kereskedelmi

fvárosnak tekintetik, a helytartó tanács a városi tanács

közbenjöttével kerestessék meg, hogy itten fpostahivatalt

szervezzen és az állásokat szolid egyénekkel töltse be.

Sokkal késbbi idben: 1803-ban, st 1815-ben is, a

pesti postai közlekedésrl a következ tudósítást kapjuk.

Pestrl általában csak levélposta ment. S indult innen Gy-
rön, Pozsonyon át Bécsbe mindennap déleltt 10 órakor,

Kassára csak minden kedden déleltt 11 órakor. Gácsba,

Zólyomba, Rimaszombatba, Rétságra, Ipolyságra, Selmeczre

minden kedden és szombaton déleltti 11 órakor. Lévára,

Nyitrára, Nagyszombatba, Liptóba, Trencsénbe, Árvába, Sel-

meczre szerdán és szombaton. Szabadkára minden vasárnapon

és csütörtökön.

Pénzes és értékposta Pesten általában nem volt. Ez

van, de annál rosszabb. Pesten alul egész csinálatlan az út Szegedig, Szegeden

felül egj' mértföldnyivel felvetették az országutat, ezt azután kerülje min-

denki. Szegedtl az erdélyi határig mindenütt csinálatlan az út.'i
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csak Budáról indult, és pedig Bécsbe minden vasárnap reg-

geli 9 órakor és megjött onnan minden szerdán. Nagy-

szebenbe csak minden 4 hétben ment egyszer.* Úgy a levél,

mint a pénzes és értékposta megbízhatlan volt.**

Még csak egy adatot akarnánk kiemelni, melyet az

általunk használt czímtárakban nem találtunk. A kereske-

delmi testületnek 1804 május 20-án tartott ülésében hir-

dettetett ki a helytartó tanácsnak 1804 ápril ly-én 8750. sz. a.

kelt intézvénye, hogy a kereskedelem elnyére Budán uj

diligence rendeztett be, Laczházán, Szabadkán, Péterváradon

át Zimonyba, mely 4 postalóval az utat oda és vissza min-

den 14 napban teszi meg.

Egyes, az áruszállításra vonatkozó tényeket a testület

jegyzökönyvei örökítettek meg. Sajnos, hogy nem nyújtanak

teljes képet, különösen azért, mert a kiegészít okmányok

hiányoznak. Részben ezek is adalékul szolgálnak a pesti

kereskedelemnek Bécstl való függésére.***

Az els feljegyzést 1792 april i-én (7 pont) találtam.

Folyamodik a testület Pest város tanácsa utján Bécs város

tanácsához, hogy hagyja meg Winkelmann és társa hajósok-

nak, kiknek, úgy látszik, kizárólagos szabadalmuk volt, hogy

hajószállítási bér fejében ne követelhessenek többet 8 garas-

nál a száraz és 10 garasnál a többi árúktól, valamint tar-

tozzanak oly rendes járatot (Wasser-Ordinari) berendezni,

mely minden szerdán a déli órákban induljon és ha az id-

* Adresscnbuch 1803. és 1815.

** E helyütt említem meg, hogy ;i testület 1791 deczember i8-án tartott

ülésébl kérvényezett 11 helytálló tanácsnál, hogy a leveleket és a pénzes

leveleket ajánlva lehessen feladni.

*** Részletesebben közlöm ezeket a testület jegyzkönyveibl vett adato-

kat, mert talán sikerül másnak, a mi nekem, sajnos, nem sikerült, azokat

kiegészíteni, különösen a szállítási szerzdés részleteivel, melyet a testület

okmányai közt nem lehetett megtalálni. Megpróbáltam ezt a budai kereske-

dk és vasárusok testületétl megszerezni, de sikertelenül.
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járás nem kedveztlen, szombaton délbe ide érkezzék, a mely

esetben mázsánkint 12 garast kapnak. Ha a hajósok ezeket

a feltételeket nem fogadnák el, a kereskedelmi testület a

szállítmányozás ellátására más társaságot fog szervezni.

Ugy látszik, hogy 1793-ban a bécsi hajós társasággal

a szerzdés több évre köttetett, mert csak így van értelme az

1794 február 5-én felvett jegyzkönyvben foglalt annak a

határozatnak, hogy a hajótársaság képviseljének arra a

kijelentésére, hogy a folyó évben a szerzdést kár nélkül

nem lehet betartania, a társaságnak meg kell írni, hogy a

testület a szerzdés teljesítéséhez ragaszkodik, anrál is

inkább, mert van más, ki hajlandó a szerzdést átvállalni,

és mert az osztrák kormány meg nem tilthatja a pesti

kereskedknek, hogy Pest számára külön hajótársaságot

létesítsenek.

De a bécsi hajóstársaság nem igen ijedt meg, mert ápril

13-án a testület Bécs város tanácsához fordul, hogy vagy

kényszerítse a hajóstársaságot szerzdése teljesítésére vagy

adja meg az itteni testületnek a jogot, hogy Magyarország-

számára saját hajózást rendezhessen be, és ha ezt nem
tehetné, hozzon mielbb határozatot, hogy felsbb helyre

lehessen folyamodni.

Ujabb említés a Winkelmann és társa bécsi szab. hajós-

társaságról csak 1800 deczember 17-én történik, a midn
is a két (pesti és budai) kereskedelmi testület kiküldöttei

a hajóstársaságnak Pesten megjelent meghatalmazottaival

az 1795 ápril lo-én úgy látszik 8 pontban megállapított

szerzdés alapján líj szerzdést kötnek a következ módo-

sításokkal: Az I. ponthoz. A heti hajónak, nem mint eddig

szerdán, hanem csütörtökön délben kell elindulnia és ha

kellleg meg van rakodva, útközben árúkat felvennie nem

szabad. A 2-ik ponthoz. Vas, ólom, sörét, gélét, vitriol

Keresk. test. tört. 2
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és darab kréta mázsájáért 9 garas, rfös árúk és indigó

mázsájáért 11 garas (a vitelbér), kalapoknál és más árúknál,

melyek mázsaszámra fel nem vétethetnek, a liajósmes-

ternek aiTÓl kell gondoskodnia, hogy azok vitelbére Bécs-

ben állapíttassék meg és a hajóbér a szállítólevélben a

feladó által jegyeztessék fel, továbbá 10 garas minden göngy-

súly mázsa fszer- és am^agárúért, mi alatt a bepakolt papír

is értetik. Ezért köteles az árút úgy itt mint Budán

költségmentesen partra rakni, még pedig október 15-tl

márczius végéig a fentebb megállapított hajóbérnél több

fizettetik. A 8-ik ponthoz. Rossz idjárás esetén nem szabad

kirakodni, hogy az arákban kár ne essék, legalább is egy

hajóslegénynek az árúk mellett kell mindaddig maradnia,

míg kellen meg nem vizsgáltatott, hogy azok az úton nem
szenvedtek-e kárt és addig a gyékényeket nem szabad el-

rakni, míg az összes tulajdonosok árúikat a rakpartról el

nem vitették és a hajóslegénynek kötelessége rossz idjárás

esetén a kirakodott árúkat azonnal betakarni.

Ettl fogva 1814-ig találhatunk följegyzéseket a fuvar-

bér módosítását, tulajdonkép emelését,* valamint egyes káro-

kat illetleg, melyek vagy barátságosan intéztettek el, vagy

* Például szolgálhat az 180G január 31-én és febmár 22-én felveU jegyz-
könyvekben elforduló alku. Levélbelileg értesíti a bécsi hajózási társaság a

testületet, hogy a folyó évben a fuvarbért emelnie kell, és pedig vasárúknál

mázsánként 20, fszeráruknál 23 és rfösáiiiknál 25 garasra. Eire a testület

válaszolja, hogy a jelen viszonyok közt nem találja méltánytalannak a fuvar-

bér emelését, de követelése mégis túlzott, és hajlandó megadni vasániknál a

15, a fiiszerárúknál a 18 és rfösáníknál a 25 garast. — A hajózási társaság

engedett és a fuvarbért 17. illetleg 21 és 25 garasban kérte megállapíttatni.

Ezt az ajánlatot a testület elfogadta, de kikötötte, hogy a testület tagjainak

küldött árúkat illetleg semmi esetben sem köthet a felekkel más fuvarbér-

egyezményt, hogj- a hajó, ha csak az idjárás megengedi, szerdán berakodjon

és el is induljon és a míg testületi tagjainak összes árúi be nem rakattak,

mások részére árúkat ne rakodjon, különösen pedig 8 nappal a pesti vásár

eltt áinit vis>zahag}-ni nem szabad.
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kiküldetésekre és vitás kérdésekre adtak alkalmat. Az 1814

szeptember i6-án kelt jegyzkönyvben (117) a következ

határozat vétetett fel : Hogy a bécsi Winkelmann-féle hajó-

zási társaság által a Pestre való árúszállításnál gyakorolt

egyedárúságnak vége vetessék, a helytartó tanácsnál kér-

vényezni kell, hogy az itteni kereskedelmi testületnek enged-

tessék meg, hogy árúit a saját hajóin szállíthassa ide. Midn
1815-ben Winkelmann és társa a testületnek bejelentette

a fuvarbéreket, melyeket szerzdés kötése esetén felszámít,

azt válaszolja, hogy az ajánlatba hozott fuvardíjakat tudo-

másul veszi, de sokkal keserbb tapasztalatokat tett, sem

hogy vele szerzdésre lépne.

Midn a kereskedelmi testület 1800 deczember 17-én

a bécsi hajózási társasággal a új szerzdést megkötötte,

egyszersminnd a városi tanácshoz folyamodott, hogy tekin-

tettel arra, hogy a hajózási társaság a kirakodott árúkért

többé nem szavatol, köveztesse ki a rakodó-partot. Ez tulaj

-

donkép utalás az 1795 áprilisban beadott arra a kérvényre,

hogy a város a dunaparton legalább azt a részt kövez-

tesse ki egy hajóhossznyira, melyen a bécsi hajók szoktak

kikötni, hogy a kirakodást rossz idben is lehessen végezni.

Az elbb említett kérvénynek sem volt semmi sikere,

mert 1806 július 30-án a testület ismét elhatározza, hogy a

tanácsnál kérvényezni kell, hogy küldjön ki egy bizottságot,

mely a dunaparton számára be- és kirakodó-helyet jelöljön

ki, melyet részben a testület költségén köveztessen ki.

Crettiernek szeptember 30-án tett jelentése szerint a tanács

hajlandó a kérelemnek eleget tenni, a testületnek rakodó-

helyet kijelölni és ezt kiköveztetni, ha a testület hathatósan

támogatja. Az ügy elintézésével Pisztory kapitány bízatott

meg. E jelentés folytán a testület elhatározta, hogy a szá-

mára kijelölt rakodó-part kiköveztetéséhez 1000 frttal járul
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és ezt a tagok járulmányaiból kell beszerezni, mi végett is

4 osztályba soroztassanak. Az I. osztályúak 50 frtot, a II. osz-

tályúak 30 frtot, a III. osztályúak 15 frtot és végre a

IV. osztályúak 5 frtot kötelesek fizetni.

Pest város emelkedésének egyik nagy akadályára szol-

gáltak a gyakori árvizek. Az 1803. évi czimtárban ezt ille-

tleg a következ feljegyzéseket találjuk. 1741-ben volt a

legnagyobb árviz, a melyre a legidsebb lakosok vissza-

emlékezhetnek. Az 1775 február 17-én kitört árviz 2

napot tartott és ez alatt a külvárosokban 561 ház dlt össze.

1789-ben újabb árviz. Az 1795. évi árviz a külvárosok nagy

részét elöntötte és 14 napig csónakokon közlekedtek. Az

1798-ik év ismét nagy árvizet hozott és ekkor emeltek magas

zsilipes gátakat a város fölött és alatt.

Mint az eladottakból láthatjuk, a kereskedelem min-

denféle akadályokkal küzdött. Mindezek ellenére az ország

és tüzetesen Pest város kereskedelme nem sznt meg emel-

kedni. Nem bocsátkozunk itt részletekbe. Csak néhány

tényt szándékozunk kiemelni Pest város kereskedelmét ille-

tleg.

Ha az 1715. és 1720-ik évi összeirások alapján Pest

kereskedelmét egy mai nagyobb falu vagy kisváros kereske-

delmével kellett azonosítanunk, kereskedelmét a jelen század

elején egy mai nagyobb vidéki város kereskedelmével mér-

hetjük össze. — Érdekes ebben a részben a kereskedelmi

testület tagjainak az 1803-ik évre vonatkozó czimtára. Csak-

nem az összes kereskedéseknek czégérök van s egynémely

keresked, s éppen az elkelbbek, több súlyt fektetnek zle-

tök czégérére mint helyére. A czimtárban nem jelölik meg

az utczát, melyben üzletök van, hanem igenis üzletök czé-

gérét. — Találkozunk azonban már üzletekkel, melyeknek

nincs czégérök, és a mi f: határozottan nagykereskedi
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Üzletekkel, melyekhez tartoznak az összes zsidó kereskedé-

sek, melyek csakis nagyban árusíthattak.

De ez a czimtár más irányban is érdekes. Érdekes abban

az irányban, hogy látjuk, mint vonul át a nagykereskedelem

a belvárosból a Lipótvárosba. Ott hel^^ezkednek el a zsidó

kereskedések. A Lipótvárosban van Glückswerth Mihálj'^nak,

akkoron Pest egyik legelkelbb kereskedjének anyag- és

fú'szerüzlete, valamint terménykereskedése. A váczi-utcza

mint kereskedelmi gyüpontnak egészen más képét látjuk

ma, mint századunk elején. A váczi-ittcza abban az idben

telve volt anyag- és fszeráru- (7), posztó- (5), rfösárií-üzle-

tekkel (7), br- és pokróczkereskedésekkel. Látunk abban

egy díszmáru-üzletet. Volt abban bizonyára vas- és vászon-

kereskedés is. S éppen úgy nincs kizárva, hogy azokban az

üzletekben is, melyeket számokkal jelöltünk, több volt mint

a mennyit számadataink jeleznek, mert lehetséges, hogy

éppen a pusztán czégérrel jelölt üzletek a váczi-utczában

vagy a ftéren (ma városháztéren), a belvárosban közpon-

tosított kereskedelemnek gyúpontjain voltak.

Jelen századunk elejétl fogva Pest város kereskedel-

mét folytonosan emelkedben és a mai állapothoz mind-

inkább közelednek látjuk.

Eltérben még mindig a vásár áll. A pesti kereskedk

súlyt fektetnek úgy a helybeli, mint a debreczeni vásárokra,

melyek alatt a testület nem tartott ülést. De a pesti orszá-

gos vásárban századunk elején az a változás történik, hogy

a belvárosból kiszonil és áthelyeztetik a Lipótvárosba : az új

vásártérre (ma Erzsébettér).*

* A pesti vásárt századunk elejérl leírja Leyrer 1803-ban megjelent

leveleiben. Az ismertetést közöltem a pesti magyar kereskedelmi bank tör-

ténetében. Mellzhetó'nek tartom a leírásnak e helyütt való ismétlését. Csak

azt emelem ki, hogy a vásár fó'czikkeit alkották a pamut, a gyapjú, a do-

hány, bor, méz és a kézmvek.
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A vásári forgalom hozza magával, liogA' a kereskedelmi

testület i8o8-ban vásári tzoltóságot szervez, melyet egész

1855-ig tartott fenn, a midn is az országos vásár az Új-

épület mögé helyeztetett át.

De az új vásártérrel látszik kapcsolatban lenni, hogy a

tanács a testületet megbízza a vásárra került országos ter-

mények árainak megállapításával. Az els ármegállapítás,

mely a testület jegyzkönyveiben foglaltatik, az 1808. évi

medárdi vásárra vonatkozik. Ez a jegj^zék egyszersmind

tájékozást nyújt a vásáron árusított terményekrl, melyek

is röviden felsorolva : gyapjií, viasz, méz, dohány, marhazsir,

disznózsír, szalonna, nyers br, makk, pálinka, bor, szóda

és szarv. De azt hiszszük, hogy nem csak maguk a vásárra

került árúk, hanem osztályozásaik is érdekesek. A gyapjií-

nál megkülönböztetik a különösen finom nemesített egy- és

kétnyirett, a középfinomat, a közönségest, a finom cziga-

ját és a czikgyapjút. A viasznál a sárga bánátit és rozs-

nyóit. A mézet illetleg a vásári árjegyzéknek csak báná-

tiról van tudomása és megkülönböztet fehér, sárga, barna

és nyers (durva) bánáti mézet. A dohányfajok közül em-

líti a debrit, a különböz minség szegedit, debreczenit,

pécsit és a palánkait, mely utóbbinak azonban az itt kér-

déses vásáron nem állapíttatott meg az ára. A borok

között említi az ó és új budai vörös bort, az itteni jobb-

hegységekbl való ó és új fehér bort, továbbá a vidéki bort

és végre a szegzárdit, tanúsítva azt, hogy a vásári borkeres-

kedés — ha figyelmen kivül marad a szegzárdi — a kör-

nyékre szorítkozott. A nj-ers brök közt árral jegyezve

vannak: az ökör-, a tehén-, a ló- és a juhbr, ár nélkül a

borjúbr. Pálinka háromféle fordul el, ú. m : különböz

szilvapálinka, rozs- és söprpálinka. — Még három czikk

fordul el a jegyzékben ár nélkül, nevezetesen olvasztott
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faggyií, antinioniiim és hamiizsir, mely utóbbi két czikknek

az augusztusi vásár árjegyzékében már van ára. A novemberi

vásári árjegyzék már az erdélyi virginiai dohánylevél árát

is megállapítja.

A vásári árjegyzékekbl kiindulva, mondhatnók, hogy

csaknem évrl-évre szaporodnak a vásárra kerül nyers

termények, vagy legalább is alosztályaik.

De nem szándékozunk ezeket a vásári árjegyzékeket

évrl-évre nyomon követni, hanem csak az 1815. évi vásári

árjegyzékeket veszszük el. A márcziusi vagy József-napi vá-

sári árjegyzék mint új, az 1808. évi árjegyzékekben nem

említett árúkat felhozza: a hájat, a repcze- és lenolajat, az

apatini kendert, a kifzött és ki nem fzött lószrt; a két-

nyiret gyapjiít már mint téli és nyári gyapjiít különböz-

teti meg.

Az ez idbeli kereskedelem irányáról, az itteni vásár

terjedelmérl és czikkeirl más forrásból is meríthetünk

tájékozást. «Egy itteni vásár pénzforgalmát 2 millió forintra

becsülik — mond a tudósítás.* — Az itteni vásár legkelen-

dbb czikkei: gyapjú, viasz, méz, hamuzsir, dohány leve-

lekben, antimonium, szilvórium, nyers br, faggyú, gyertya,

spanyol legyek, szarvasmarha, szóda és timsó. Törökország

szállít pamutot, piros fonalat, kordovánt és leveles bassa-

dohányt, Erdély viaszkot, mézet, faggyút, gyertyát, a Sze-

rémség szilvóriumot, a Szepesség mindenféle vásznat. Török-

országgal a pamutban, piros fonalakban, kordovánban való

átmeneti kereskedés jelenleg igen nagy. Az elsorolt czik-

keket kiviszik Ausztriába, Morva-, Cseh-, Szász- és Lengyel-

országba, a bort Regensburgba és a birodalomnak még

* Pestcr Adressenbttch pro 1S15, Einige Worte über den Pester Han-
rlel felírás alatt, 173 s k. 1.
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messzebb esö részeibe, valamint a Svájczba, az antim.oniu-

mot és hamuzsirt néha még Hollandiába is. Olaszországba

dohányleveleket és viaszt küldenek. A gabona kereskede-

lem a legélénkebb a csatornán (bácsi vagy Ferencz-csator-

nán) és a Duna mellett fekv községekben, az elánisítás

többnj^re Mosonyban történik, de jelentékeny mennyiség

szállíttatik a Dráván és Száván keresztül Horvátországba

és a tengerpartra. Az ú. n. rfösártikkal való kereskedelem

vásár idején úgy itt, mint Debreczenben igen jelentékeny.

A legfontosabb czikkek : a mindenféle kázsmér, selyem,

karton, vászon és csinvat árúk. Ezeket az árúkat az osz-

trák, morva és cseh gyárakból rendelik, melyek közül sok-

nak helyben raktára van. A nyers terményeket készpénzen

vásárolják. A kisebb városok kereskedi közül csak keve-

sen tartják be pontosan a fizetési határidket. A termé-

nyek készpénzen vásároltatnak. A legjelentékenyebbek a

József- és Lipót-napi (márcziusi és novemberi) vásárok.*

Még csak azt az egy megjegyzést fznk e rajzhoz, hogy

a bor, melyet minden keresked mérhetett, gyakran hasz-

náltathatott fizetési ellenértéki.

Említi a közölt leírás a külföldi gyáraknak itteni rak-

tárait. De nem csak külföldiek, hanem a belföldiek is tar-

tottak Pesten raktárakat. A testületnek 1795 febniár 3-iki

jegj^zkönyvében találtuk a bel- és külföldi gyárak raktá-

rait illetleg az els feljegyzést. S ez gróf Forgách Antal

gácsi posztógyárára vonatkozik. Gróf Forgách azonban nem

pusztán raktár- nyithatási, vagyis gyártmányainak nyilt üzlet-

ben nagyban és kicsiben való elárúsíthatására kért vala en-

* Meg akarom itt jegyezni, hogy Schams 1821-ben közzétett mvében
az augusztusi vásárt tartja a legjelentékenyebbnek s az e vásáron kínált

árúk ciiékét 65 millió o. é. forintra becsüli. Részletesebben vázoltam ezt a

pesti magyar kereskedelmi bank törtenetében.
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gedélyt, hanem felvétette magát a varos polgárai sorába,

valamint a kereskedelmi testületbe is. A testület készség*

gel engedett a gróf kérelmének, de térítvényt Íratott vele

alá, hogy itteni raktárában kizárólag csakis gácsi posztó-

gyárának termékeit fogja nagyban és kicsiben eladni.

Fölösleges talán megemlítenünk, hogy a bel- és kül-

földi gyárak csak fokozatosan rendeztek be itten raktára-

kat. Ugyancsak fokozatosan emelkedett a nagykereskedk

száma. Nem egy osztrák vagyonos keresked vagy gyáros

vétette fel fiát a városi polgárok közé és szerzett neki

nagykereskedi engedélyt, a testület nézete szerint a be-

soroztatás kikerülése végett. Az 1803. évi pesti czimtár a

testület kebelébe tartozó 3 nagykereskedt említ, az 1815.

évi már 14-et és az 1827. évi már 22-t. Az utóbbi czim-

tár a testületen kívül álló 13 keresztény nagykereskedt

sorol föl. Még számosabbak a zsidó nagykereskedk.

Pest város kereskedelme gyarapodásának és modernné

alakulásának egyik legnagyobb bizonyítékát abban láthat-

juk, hogy a testület kebelébe tartozó kereskedk folyton

szaporodtak, de még nagyobb mérvben a testületen kívül

álló kereskedk, kik az 1827. évi czimtár tanúsága szerint

határozott többségben valának. De a mi különösen figye-

lemre méltó, ez a testületen kívül álló kereskedk tago-

lata. A czimtárban a kereskedknek 50 osztályát látjuk.

Találkozunk abban a nagykereskedéseken és általában azo-

kon a kereskedelmi ágakon kezdve, melyeket a testület tagjai

is gyakoroltak, lefelé haladva, kicsinyesnek látszó üzletekkel

is, min a vaj-, tej-, tojás-, szárnyas-, zöldség- és gyümölcs-

kereskedések, de olyanokkal is, minket Budapesten ma
nem láthatunk, min p. o. a pamut-, festékfa-, méz-, czit-

rom-, sáfrán-, stb. kereskedések. Nincs azonban kizárva, st

a testület panaszaira való tekintettel, bizonyosnak is lehet
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venni, hogy sok keresked csak ürügyül használta fel a

kicsinyesnek látszó czikket, hogy a kereskedi jogot meg-

kapja és ha egyszer birtokában volt, nem szorítkozott

pusztán az engedély-okmányban foglalt czikkre. Másrészt

azonban nem feledkezhetünk meg arról, hogy a város

népszáma az említett czimtár közrebocsátanak idejében

megközelíthette a 6o,ooo-et, kiindulva abból, hogy 1829-ben

Pest népessége 62,471 f vala. Már az ilyen aránylag tete-

mes népesség indokolja a kereskedelemnek minél több

kisebb ágra való tagolását.

Minél inkább haladunk elre és közeledünk a mostani

idponthoz, annál fejlettebbnek és modernebbnek találjuk

Pest város kereskedelmét, mert annál inkább birtokába

jutott a kereskedelmet támogató és elmozdító líjkori segéd-

eszközöknek.

Hazánkban a valódi és rendszeres gzhajózás 1830

szeptember hó 17-én indült meg. Ekkor tette meg az 1829

márczius hó 13-án megalakult Dunagzhajózási társaság-

nak «I. Ferencz)) nev, 60 lóerejtí hajója els bécs-buda-

pesti próbaútját.

Sokáig váratott magára az újkori szárazföldi közleke-

dési és szállítási eszköz : a vasút. Csak 1846 július 15-én

nyílt meg a forgalomnak Magyarország els gzvasútja, a

pest-váczi vasút, mely a mai államvasutak budapest-mar-

chegi vonalának töredékét képezi.

Nélkülöztük a hiteltörvényeket. Ezeket meghozta az

1839—40. évi országgylés. A hiteltörvények nyomában

keletkeztek hazánkban a hitelintézetek. A pesti hazai els

takarékpénztár 1839-ben alapíttatott, mint jótékonysági,

vagy modernebb kifejezést használva, mint társadalom-

politikai intézmény a szegény sorsúak takarékosságának

elmozdítására, de id folytán hazánknak eg3^ik leghatal-
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masabb hitelintézetévé lett. A kereskedk körébl indtilt

ki a pesti magyar kereskedelmi bank, mely 1842 április hó

30-án tartotta els, a végleges alakulást megelz közgy-

lését és 1842 augusztus hó 3-án kezdte meg a váltóleszá-

mítolással tényleges mködését.

Az tijkori közlekedési és szállítási eszközök terjedésé-

vel és tökéletesedésével mind tökéletesebbé vált a postai

intézmény, melyhez a távírda és legújabban a távbeszél

csatlakozott.*

* A mai viszonyokkal való összehasonlítás czéljából álljon itt egy pár

apróság. Bécsbl 1850 április 19-én írja Malvietix I. C. Appianonak, hogy a

Pestrl gyakran elkésve érkez levelek arra indították, hogy a postaügyeket

intéz Turnreicher miniszteri tanácsossal beszéljen, ki késznek nyilatkozott

ezt az ügyet rendezni, ha megfelel tervet mutatnak be neki. Ezért küldi is

a mellékelt kérvényt, hogy azt lehetleg mind a három kereskedelmi testü-

let írja alá. A kérvénynek tulajdonkép az az érdekes része, mely a tényleges

állapotokat tünteti fel, A posta Bécsbe napjában kétszer, és pedig este 6 óra-

kor postakocsival, reggel 6 órakor pedig gzhajóval indíttatott. Az utóbbi

postára a leveleket este féltízig lehetett feladni. Az este indított postakocsi

másnap éjjel érkezett Bécsbe, a hozott levelek tehát csak harmadnap dél-

eltt hordattak ki. A hajóval szállított levelek a feladástól számítva szintén

csak harmadnapon érkeztek Bécsbe és többnyire csak ebéd után hordattak

szét, úgy hogy az ily levelekkel adott tzsde-megbízások is többnyire csak a

negyedik napon teljesíttethettek. A hajóval szállított levelek késésének oka

abban rejlik, hogy a gzhajók a Bécsbe szóló leveleket Pozsonyban továbbszál-

lítás végett a vasútnak adják át, már pedig a hajók a pest-pozsonyi utat

nem egyforma id alatt teszik meg és gyakran megesik, hogy a hajó Pestrl

Pozsonyba csak másnap 10— 11 óra közt érkezik meg és így a posta Pozsony-

ban hever, míg új vonat nem megy Bécsbe. Malvieux tehát azt javasolja,

hogy ha a hajó elkésve érkezik Pozsonyba, maga szállítsa tovább a postát

Bécsig, miután 6 óra alatt úgy is megteszi az utat. A fsúlyt arra fekteti,

hogy a postakocsi Pestrl déli 12 órakor induljon és gondoskodva legj'en

arról, hogy az másnap délután 4 órára Bécsben legyen, hogy a levelek még
aznap kihordathassanak. A testületek Malvieux javaslatát április 23-án tár-

gyalták. Mellzték azzal az indokolással,'hogy a legkisebb rossz út a posta-

kocsinak Bécsbe való pontos megérkezését úgyis lehetetlenné teszi.

Negyvenöt év múlt el azóta, tehát nem is valami rendkívüli nagy id.

Ma a budapesti keresked tetszés szerint minden pillanatban beszélgethet a

bécsi kereskedvel és a tzsde-megbízások nem negyednapra, hanem úgy-

szólva a megbízásadás pillanatában teljesíttethetnek.

A pesti postaigazgatóság 1853 április 27-cn értesítette a kereskedelmi

testületeket, hogy Czegléden, Szolnokon, Szegeden, Lovrinban, Temesvártt,
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De nem szabad megfeledkeznünk a kereskedelmi tes-

tület által a Dorottya-iitczában emelt épületrl, különösen

a kereskedelmi kaszinóról, melybl a mai Lloyd-társaság

keletkezett, és a kereskedk csarnokáról, melybl a mai

tzsdei intézmény : a folytonos vásár fejldött. Szintúgy

meg kell emlékeznünk a kereskedelmi akadémiáról, mely

a kereskedelmi szakképzettséget bizonyára jobban fejlesz-

tette, mint a régi tanuló- és szolgálati évek.

Végre szem ell nem téveszthetjük azt sem, hogy az

abszolút hatalom 1850-ben ledöntette az Ausztria és Magyar-

ország közt évszázadokig fennállott vámsorompókat.

Csak a kiindulási pontokat jelöltük meg, melyek

Magyarország és Pest, vagy mondjuk Budapest jelenkori

kereskedelmi viszonyainak alakulásához vezettek. Mindeze-

ket, különösen a közlekedési és szállítási eszközöket rész-

letesen kellene tárgyalnunk, fejldésöket, és pedig nem

csak a gyorsaságot, hanem a díjszabást illetleg is kellene

vázolnunk, ha igazán megérteni és kellleg mérlegelni akar-

nók a kereskedelem fejldését és jelen állapotát.

De mindez jelen feladatunk körén kívül esik. Maga a

kereskedelem fejldésének ecsetelésébe sem bocsátkozha-

tunk. Csak néhány vonásban akarjuk még bemutatni a

régi Pest kereskedelmének képét.

Péterváradon, Zimonyban és Nagyszebenben távirdahivatalok nyittatUik, a

magánforgalmat illetleg következ díjszabályzattal:

Húsz szóért fizetend

1. Pest és Czegléd közt i pfrt.

2. Pest, Szolnok és Szeged közt 2 «

3. Pest, Lovrin, Temesvár, Pétervárad és Zimony közt 3 <<

4. Pest és Nagyszeben közt 4 «

Húsztól ötvenig a kétszeres, ötventl egyszázig a háromszoros összeg

fizetend. Nagyobb magánsiirgönyt nem lehet meneszteni. Ezeknek a távirda-

hivataloknak megnyitása annak idején eseményszámba ment. Manapság a

távbeszél felhasználásával közvetlenül, tehát sokkal gyorsabban st olcsób-

ban is lehet érintkezni nem ugyan az összes a jegyzékben foglalt városok-

kal, hanem a jelentékenyebbekkel, nevezetesen Szegeddel és Temesvárral.
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A mellékletek közt közöltetik a nagykereskedk tes-

tületére 1847-ben kirótt adónak a tagok közt történt egyéni

felosztása. A kimutatásnak épen ez a része e helyütt ke-

vésbbé vagy épen nem fontos, annál több súlyt kell e

helyütt fektetnünk azokra az üzletágakra, melyeket a nagy-

kereskedk testületének tagjai gyakorolnak. Ki kell azon-

ban emelnünk, hogy a nagykereskedk testülete nem öleli

fel az egész pesti nagyban való kereskedést. A nagykeres-

kedk egy része tovább is megmaradt a polgári, más része

pedig az izraelita kereskedk testületében, st biztosra

lehet venni, hogy egyes nagykereskedk a testületi szer-

vezeten kívül állottak.

Nem tünteti tehát fel a kérdéses kimutatás a pesti

nagykereskedelemnek egész képét, hanem csak vázlatát.

S ha ezt a vázlatot nézzük, mindenek eltt feltétlenül

szembe ötlik a forgalomnak a kereskedéssel való össze-

keverése. Nem látjuk a forgalmi szolgálatot a kereskede-

lemtl szorosan elkülönítve, mint ezt ma láthatjuk.

Kétségtelenül a forgalom körébe tartoznak a bank- és

váltóügyletek. S ha megnézzük a kérdéses kimutatást, azt

látjuk, hogy ezeket az ügyleteket, különösen pedig a váltó-

ügyleteket csaknem az összes abban említett nagykereske-

dk bevonták üzleti köriikbe és teljesítették mindazokat a

szolgálatokat, melyeket ma a különféle hitelintézetek, bank-

és váltóházak teljesítenek. Érdekes tünemény kétségtelenül

az a tény is, hogy az összes a kimutatásban említett nagy-

kereskedk közül csak egyetlen egy foglalkozott kizárólag

váltóügyletekkel.

A forgalom körébe tartoznak a szállítmánj^ozási ügy-

letek is. A kimutatásban foglalt nagykereskedk közül

17 foglalkozik szállítmányi ügyletekkel, melyeknek akko-

ron m,ás jelentségök vala, mint manapság, midn a
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vasutak és hajók végzik az árúszállítást. Ma a szállítmá-

nyozónak az árúk összegyjtése és lehetleg tömeges el-

szállítása képezi ffeladatát, akkoron az elfuvarozásról

tartozott fleg gondoskodni.

Nézve magát a kereskedelmet, eltérben áll a termény-

üzlet, és pedig az összes terményekkel való kereskedés,

minden korlátozás nélkül a terményeknek bizonyos ne-

mére. Egyes czégeknél megjegyezve láthatjuk ugyan, hogy

bizonyos terményekre különös súlyt fektetnek, de nem azt,

hogy üzletökben csak bizonyos terményre vagy terményekre

szorítkoznak. Ma a termény-kereskedés több ágra szakad.

Még a negyvenes évek végén eltérben állt a vásár,

mely azonban mindinkább vesztett régi jelentségébl.

A polgári kereskedk testülete 1855 január 15-én kelt je-

lentésében értesíti a városi tanácsot, hogy megszünteti a

tzoltói intézményt és rendelkezésére bocsátja a tzoltó-

eszközöket és szereket. Kiemeli a jelentésben, hogy meg-

szünteti az intézményt, melynek fentartásához a boltokban

árusító idegen kereskedk és gyárosok is hozzájárulni tar-

toztak, de a kik ezt a hozzájárulást a jövben meg fognák

tagadni.

A városi hatóság rá szerette volna birni a testületet,

hogy tovább is tartsa fenn a tzoltói intézményt és 1855

márczius 10-én kelt átiratában kijelentette, hogy kész a

jelenlegi díjszabást akkép módosítani, hogy a vásár idejére

minden vásári bódéért az eddig fizetett 48 pkr. helyett

folyó ölenkint 30 pkr. és minden sátorért (Standl) az eddig

fizetett 6 pkr. helyett 15 pkr. fizettessék és minden bolt

tovább is fizesse az eddigi 1 pfrtot. Erre a testület azt a

választ adta — és ezt kívántuk fleg kiemelni, mert ez

jellemzi a viszonyokban elállt változást — hogy az intéz-

ményt fleg tagjai érdekében szervezte és tartotta fenn.
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A tagok nagy része bódét tartott a vásártéren, melyben a

vásár idejére tetemes árukészletet halmozott össze. Vagyo-

nuk megóvását kötelességének ismerte. Ma azonban tagjai

már nem tartanak külön bódékat a vásártéren ; tagjai eb-

beli érdekeinek megvédése fölöslegessé is vált. A közbiz-

tossági intézmények •— ezzel végzi átiratát — létesítése,

fentartása és igazgatása pedig a hatóság feladata és épen

ezért nem is hajlandó ennek a közbiztossági intézménynek

igazgatását és vele a felelsség terhét magára vállalni.

Ebben az átiratban több foglaltatik, mint a mennyit

belle els pillanatra kiolvasni lennénk hajlandók. Mi

azonban tárgyunknál fogva csak azt emeljük ki, hogy a

pesti polgári kereskedk már nem fektettek többé súlyt a

vásárra, melynek jelentsége mindinkább hanyatlott, mert

az árú-vétel és eladás folytonossá vált. Az árútizletben a

hetvenes évek végén kezdték Pesten érezni, hogy a vásá-

rok nem hoznak tömeges vevket. A vásárokra való járást

itteni nagykereskedink már elbb megszüntették. A ter-

ményekben még manapság is van a vásároknak jelentsé

gök, de helyébök már kezdenek az «auctiók'), a nyilvános

árverések lépni. A múlt intézményeit fokozatosan felvált-

ják a jelennek inkább megfelel intézmények. S nem csak

meglehet, de valószinnek is kell tartanunk, hogy a jelen

intézményeit újak fogják felváltani. A fogyasztást ellátó

kereskedelem terén már is nagy átalakulásokat láthatunk.

Pesten a piaczot még ma is láthatjuk, ha nem is egész-

ben, de igen sokban, régi alakjában, de a vásári csarno-

kok át fogják alakítani a múltnak ezt a hagyományát.

A fogyasztást szolgáló kis üzleteket nálunk ugyan még alig,

de nyugaton mindinkább kiszorítják az ú. n. nagy raktárak

(grands magasins). A kereskedelem technikájának is meg-

van a saját története.



A PESTI KERESKEDELMI TESTÜLETEK

SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE.

Szab. kir. Pest városában a múlt században csakis a

szab. polgári kereskedk testülete mködött. Századunkban

csatlakozott hozzá az izraelita kereskedk, majd pedig

1846-ban a kir. kiváltságos nagykereskedk testülete.*

Jelen dolgozatban csakis a két ma is fennálló keres-

kedelmi testületrl van szó. Csakis ezek szervezetét és m-
ködését vázolhatjuk.

* Sajnálatomra az izraelita kereskedk testületérl csakis azt a tudo-

mást szerezhettem, hogj' létezett, mködött és megsznt; de már arról, hogy
mikor keletkezett és min alapon nyugodott, értesítést nem kaphattam. Tu-

domásomat röviden említhetem meg. Az 1815. évi «Pester Adi-essenbucho-han

találtam elször megemlítve a "Pester israelitische Handelstand'>-ot. Fel-

soroltatnak benne a Lipót- és Terézvárosokban lakó tagjai. Dr. UUmanu
Sándor úrtól tudtam meg, hogy a testületnek jegyzkönyvei, illetleg a

jegyzóTíönyveket tartalmazó bekötött könw, megvan a pesti izraelita hit-

község levéltárában. Az els abba iktatott jegyzkönyv 1835 október 20-áu

kelt és véleményt mond Zapper János üzletének az özvegy által való foly-

tathatásáról. Az utolsó jegyzkönyvben be van jegyezve, hogy a kormány
azon rendelkezése folytán, hogy a kereskedk a polgári és a nagj'kereskedk

testületébe tartoznak belépni, a testület megsznt. A jegyzkönyvek több-

nyire a kért üzletengedélyekrl, valamint a testlet által foganatosított

vagyonvizsgálatokról nyilatkoznak. Foglaltatnak azonban azokban egyes hosz-

szabb elterjesztések is. így a Wodianer és fia czég által a gyapjú szor-

tírozását illetleg kért szabadalom tekintetében. Az országos gazdasági egye-

sület 1838-ban a vásári napoknak újabb rendezését kérte. Ebben az ügy-

ben terjedelmes véleményt mond. A mérlegügyben hosszabb folyamodást

adott be az udvari kamarához. Határozottan a legérdekesebb a jelentés,

melyet a polgármester felhívására 1849-ben az ország közgazdasági állapo-

táról, az országnak gazdasági fejldését elmozdító eszközökrl tesz.
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A polgári kereskedk testülete els szervezetét « Pesti

szab. polgári kereskedk és kalmárok testvér-egylete » czím

alatt I. Lipót királynak 1699 augusztus 15-én kelt szaba-

dalom-levelével nyerte. Szervezetében helyet fog úgy a

vallásos elem és az ebbl folyó kölcsönösség, mint a kivált-

ság. Kifejezést talál a vallásos elem egyrészt abban, hogy

a testület tagja csakis törvényes házasságból származott

római katholikus lehetett, kivételkép azonban görög nem
egyesült vallású szerb és görög is, másrészt pedig a vallásos

gyakorlatokban. A bemondott misén és áldozáson minden

tag birság, st büntetés terhe alatt volt köteles jelen lenni.

Különösen pedig köteles volt minden tag Úr napján és

nyolczadán a testület lobogója vagy keresztje alatt a kör-

menetben résztvenni. Szintúgy birság terhe alatt köteles

volt minden tag egyleti tagnak elre bemondott temetésén

megjelenni.

A tagok kötelesek voltak az úton szekértörést szenvedett,

vagy más bajba esett társukat támogatni. Az egylet köteles-

sége volt a megbetegedett tag ápolásáról, betegségében való

segélyezésérl és tisztességes eltemettetésérl gondoskodni.

A szegény tagnak betegségében nyújtott pénzsegély azon-

ban kölcsönnek tekintetett, melyet az illet köteles volt

bizonyos id múlva visszafizetni.

Élén a minden 2 évben választott 2 elljáró állt, kikre

bizatott a testület pénzes ládája és oklevéltára. Az els

elöljárónak és helyetteskép a második elöljárónak volt

kötelessége a bemondó által a tagokat a testületi gylésre,

a szent misére és áldozásra, valamint a temetésre meg-

hívni. Az kötelességében állott a megbetegedett tagot

meglátogatni, nála tiszteletét tenni és ápolására testületi

tagokat kijelölni és megjelenésökrl gondoskodni.

A testület a belép tagoktól megszabott belépési dijat,

Keresk. test. tört. 3
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továbbá magniktól a tagoktól az isteni tisztelet költségei-

nek fedezésére negyedévi járulékokat követelhetett. Ha ezek

a bevételi források a szükséges kiadások fedezésére elégtele-

nek valának, joga volt a tagokat méltányosság szerint va-

gyoni állapotukhoz mérten külön is megadóztatni.

Maga a testület azt a kiváltságot élvezte, hogy a ta-

gok közt felmeriilt kisebb vitás ügyeket nem csak béké-

sen kiegyenlíthette, hanem végérvényesen el is intézhette,

ha csak rögtön be nem bizonyíttatott, hogy a határozat

hozatalára szenvedélyek folytak be. A szabványok meg-

szegit és az engedetleneket birságolhatta.

A tagok azt a szabadalmat élvezték, hogy nyilt üzle-

tet és országos vásár idején még külön bódét vagy sátrat

is tarthattak és hogy az általuk tartott czikkekkel, az or-

szágos vásár idejét kivéve, mások nem kereskedhettek.

Mködése ebben a korszakban — a mennyiben errl

tudomásunk van — lényegileg saját szabadalmainak meg-

óvására szorítkozott. Egyes ilynem panaszaiban hozott

határozatokat alább a kereskedelmi szervezet ismertetésé-

nél közlünk.

Ujabb, egész az ötvenes évekig fennálló szervezetének

alapjait Mária Terézia királynnek 1777 augusztus 22-én

kelt szabadalom-levele körvonalozza.* Ismertetésénél lénye-

gileg csak az eltérésekre szorítkozunk.

* Meg kell itt jegyezni, hogy 1805-ben a kormány az összes czéhektl
és a kereskedelmi testületektl is visszakövetelte szabadalomleveleiket. Erre
nézve a testület jegyzkönyvei a következket tartalmazzák. 1805 július 17.

Felolvastatott a helytartó tanácsnak 1805 február 5-én 3104. sz. a. kelt rende-
lete, mely szerint is Felsége megvitatás (Erörterung) végett az összes

czéhszabadalmakat visszaköveteli. A testület tagjai körébl bizottságot vá-

laszt, mely a legfelsbb szabadalomlevelet átnézze és megvitassa. 1807 febr. 7.

A biztos Ebenhöck Antal városi tanácsos jelenti, hogy a helytartó tanács

1806 decz. 23-án 25,798. sz. a. rendeletével ismételve utasította a városi taná-

csot, hogy a Pesten létez czéhszabadalmakat legfölebb 30 nap alatt szolgál-
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Ebben a szabadalom-levélben — ha beosztását néz-

zük — a vallásosság áll eltérben. A tagoknak általában

kötelességévé tétetik, hogy igyekezzenek keresztényi életet

élni. Míg I. Lipót szabadalom-levele szerint a tagok köte-

lesek voltak minden elre bemondott szent misén és áldo-

záson megjelenni, addig ebben a szabadalom-levélben már

határozottan megállapíttatik az id, melyben misét és ál-

dozást kell tartani. Misét és áldozást kellett tartani a

negyedévi gylésekkor és a testület által választandó véd-

szent napján, és ezen nem csak a fnököknek, hanem a

segédeknek és inasoknak is meg kellett jelenniök. Új in-

tézkedés, hogy az Úr napján és esetleg nyolczadán is tar-

tandó körmenetekben a fnökökön kívül a segédeknek és

inasoknak is részt kellett venniök, minden tekintet nélkül

tassa be. E jelentés folytán egyhangúlag elhatároztatik, hogy a helytartó

tanácshoz kell folyamodni és ki kell jelenteni, hogy a testület kész szabadalom-

leveleit visszaadni, ha az érintett határozatban a kézmves-szabadalmak alatt

a kereskedelmi testület szabadalmai is értetnek ; viszont a tanácsot a hely-

tartó tanácshoz beadott kérvény másolatának közlésével meg kell kérni,

hogy addig várjon a szabadalom-levél visszavételével. Az 1807 ápríl lo-én

tartott ülésben felolvastatik a helytartó tanácshoz intézett kérvényre hozott

határozat, mely szerint a testület is tartozik szabadalom-levelét vissza-

adni. Elhatároztatott, hogy a szabadalom-levél másolatban megtartassák, az

eredeti azonban Crettier Jakab elöljáró és az általa választandó tagok által

adassék át a városi tanácsnak. Az új szabadalom-levélbe netán beiktatandó

kedvezményekre vonatkozólag pedig az 1805 július 27-én kiküldött bizottság

azonnal indítsa meg munkálatát és errl az elljáró tegyen jelentést. Rész-

letesebben emeltem ki ezeket a tényeket, mert indokolják, hogy miért nincs

a testület a szabadalom-levelek birtokában. De még azért is, mert Teleki,

mint eladó, a testület által új szabadalom-levél illetleg uj testületi szabály-

zatok iránt elterjesztett véleményében a testületet csak névleg mködnek
tünteti fel, mert a Mária Terézia királyn által adott szabadalom-levél tle

elvétetett, uj szabadalom-levél kiadását pedig nem kérte, az 1812-ben el-

terjesztett uj szabályzatok pedig jóvá nem hagyattak. E véleményre (Kanc.

levéltár 9690 430—845) csak azt kell megjegyezni, hogy az alább említend

helytartótanácsi normálé, ha nem is épen érvényesnek, hanem irányadónak

ismerte el Máiia Terézia királyn szabadalom-levelét és nem az 1812-ben be-

adott szabályzatokról, hanem az említett normálé szerint készített helyható-

sági szabályrendeletrl van szó.

3*
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arra, liogy min vallásfelekezethez tartoztak, kivételt csakis

a szerb és görög kereskedk képeztek. A szerb és görög

kereskedk, — ezt már itt lehet megjegyezni, — külön tem-

plomukban tartották meg a negyedévi miséket, melyeknek

költségeit a testületi pénztár fedezte. Védszentül a testület

Nepomiiki Sz. Jánost választotta.*

A kölcsönös támogatás az elszegényedettnek felségé-

lésére korlátoltatott. Már inkább a vallásos cselekmény

körébe tartozik, midn az elljáró a súlyosan beteg keres-

kednél, a fnök pedig segédjénél és inasánál tartozott

arról gondoskodni, hogy az utolsó kenetben részesíttessék.

Lényeges változás a testület szervezetében annyiban

történt, hogy a testületnek kötelességévé tétetett, hogy

minden évnegyedben gylést tartson, melyen az összes

tagok, különösen pedig a fnökök és segédek tartoznak

különbeni birság terhe alatt megjelenni. De ez a rendel-

kezés tényleg papiron maradt és nem ment át az életbe.

Már az 1785 július 8-án tartott ülésen bejelentetik, hogy

az elöljárók kénytelenek voltak a tanácsnál panaszt tenni,

hogy a hirdetett gyléseken a szabályos meghivás daczára

4—5 tagnál több nem jelenik meg és kérni a meg nem
jelenkre a birságnak alkalmazását. A közöny tanújele az

1789 márczius 8-án hozott az a határozat, hogy a gylések

mindig vasárnapon tartassanak és csak sürgs, halasztást

nem tr esetekben ünnepnapon, esetleg hétköznapon is.

A gylésre az összes tagokat meg kell hívni, de 12 tag a

* Az isteni tisztelet megtartására vonatkozólag az 1786 ápril 19-én tar-

tott filés intézkedik. Megállapítja, hogy a szent misék a városi plébánia-

templomban tailassanak és a plébánosnak ezért 4 frtot kell fizetni. Ugyan-

azokon a napokon a göi'ög nem egyesültek templomában liturgiát kell tar-

tani és erre a czélra szintén 4 frtot kell fordítani. A szegény emberek pénz-

tárába alamizsnául pedig 10 filot kell befizetni.
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testület nevében jogérvényesen, az összes tagokat kötele-

zöleg hozhat határozatot.

Ez az intézkedés sem hozta meg a kívánt eredményt.

Az 1791 február 22-én hozott határozat mondja, hogy mi-

vel az eddigi tapasztalatok beigazolták, hogy nemcsak nagy

nehezen lehet 12 tagot összehozni, hanem minden gylésre

többnyire mások, és csak ritkán jönnek el ugyanazok a ta-

gok és ez zavarokat és késedelmezéseket okoz, és mivel ez

id szerint sok különböz fontos ügy svírbb és gyorsabb

összejöveteleket igényel, az 1789 márczius 8-án hozott ha-

tározat oda módosíttatik, hogy a két elöljárón kívül a

különböz osztályokból még húsz tag választassék, kik arra

kötelezik magukat, hogy gondjuk lesz a testület ügyeinek

ellátására és a tudtukra adott gyléseken való megjelenést

fontos ok nélkül nem fogják elmulasztani.

Megállapíttatott továbbá, hogy a képviselk feladata

az ügyeknek gyors ellátása és hogy e végbl kötelesek a

megelz napon idején tudtukra adott gylésre a ki-

tzött idben pontosan megjelenni. Minthogy azonban az

összes képviselk megjelenésére nem lehet számítani, érvé-

nyes és a testületet kötelez határozatot 12 tag hozhat.

Ezeken a gyléseken a többi tagok is megjelenhetnek, de

csak tanácskozási szavazatuk leend.

Fentartatnak azonban a negyedéves gylések, melye-

ken az összes tagok kötelesek a szabadalom-levélben meg-

állapított bírság terhe alatt megjelenni. Ezeken a gylése-

ken felolvastatnak az idközben beérkezett rendeletek, vala-

mint az összes idközben felvett jegyzkönyvek. — Min-

den évben el kell terjeszteni a zárszámadásokat, újra

választani vagy megersíteni, avagy csak kiegészíteni a

testület képviseletét. Az elöljárókat pedig minden harmad

évben kell választani, a gylések tartására állandó helyi-
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ségröl kell gondoskodni és köszönettel fogadtatik Crettier

Jakabnak az a kijelentése, hogy erre a czélra lakását in-

gyenesen felajánlja.

Ezzel a határozattal tulajdonkép a szak- vagy osztály-

szervezet és a képviseleti rendszer léptetett érvénybe. A ha-

tározatokat nem a testület, hanem képviselete vagy vá-

lasztmánya — a két kifejezés váltakozik — hozza és ebben

mérvadó a szakosztály, illetleg képviseletének véleménye.

Késbb (1799 deczember 30-án) még a gylés tárgyait el-

készít, az elöljárón kívül 8 tagból álló bizottságot válasz-

tottak, mely havonkint, de az elljáró meghívására több-

ször is tartozott tílést tartani.

Az elöljárók a szabadalom-levél szerint minden két év-

ben választattak. A most közölt határozat a választási id-

szakot három évben állapítja meg. Lényegesebb magában a

szabadalom-levélben beiktatott az a változás, mely a vá-

lasztást a jelöltekre korlátolja. Jelölni kellett pedig a le-

lép elöljárókat két-két más taggal, kik közül a testület

elöljáróit szavazattöbbséggel választotta meg.

Fontos változást idézett el a várostól kérend biztos,

ki egyszersmind a városi tanácsban a kereskedelmi ügyek

eladója vala. Ülést csak a biztos jelenlétében és elnöklete

alatt lehetett tartani. Tartozott a tanácskozási rendre és

csendre felügyelni, de a ki, mint a testület panaszolja, a

saját véleményét a testületre erszakolta. A biztost a tes-

tület külön díjazásban részesítette. Az 1785 július 27-én

felvett jegyzkönyv mondja: Höchhauser György János

biztos részére 1779 óta elismerésül évenkint 50 frt resol-

váltatott és mivel 6 év óta 84 frt 24 krnál többet nem
kapott, a tisztelt úrnak még 215 frt 36 kr. fog megtérít-

tetni, mely 1786 január 9-én lesz esedékes. Erre a mai na-

pon 100 frt fizettetett ki.
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A testület az új szabadalom-levél értelmében már csak

mint békebiróság mködhetett. Figyelmeztetetnek ugyan a

tagok, hogy ügyeiket els sorban a testület elé vigyék, de

ha nem tették, ezért ket nem birságolhattá. Joga volt

azonban a testületi tagokat kisebb kihágások miatt meg-

birságolni. Ezekhez tartozott különösen a segédnek elcsá-

bítása. A fnök ily esetben 2 frttal, a segéd pedig i frttal

birságoltatott.

Már a kereskedés, határozottabban szólva az árúkeres-

kedés tagolása mellett bizonyít, midn a kereskedk uta-

síttattak, hogy egymásnak keresetébe ne avatkozzanak,

vagyis mindegyik a maga külön kereskedési ága mellett

maradjon. Midn a kereskedelem fejldése folytán az árú-

kereskedelem tényleg mind több ágra szakadt, a testület

szorosan ragaszkodott ahhoz az elvhez, hogy jogot csakis

egy bizonyos kereskedelmi ágra lehet adni és más keres-

kedelmi ágra nem lehet áttérni. Már a múlt században jött

szokásba — és ez a szokás, a testületnek a helytartó

tanácsnak adott nyilatkozata szerint, II. Lipót egy ren-

deletén alapszik — hogy a bekebelezéskor az illet által

térítvényeket íratott alá. A mellékletben közöljük a Bárány

Ferdinánd ftíszerkeresked által 1839 július 6-án aláirt

térítvényeket és vagyonának kimutatását igazoló okmányt.

A testület a saját jogkörébe tartozónak tekintette a

testületbe való befogadást, nemkülönben hogy a keres-

kedi engedélyek csak meghallgatása után szolgáltassanak

ki. A nagykereskedi jogok engedélyezésénél mindig meg
is hallgattatott és a vagyonkimutatásokat a kereskedi

testület egy kiküldött bizottság által vizsgáltatta meg.

Gyakran megesett, hogy az ily vagyonkimutatás vizsgá-

latára kiküldött bizottság megfelel szabályrendelet hiányá-

ban utasítást tartozott kérni. Ezen a hiányon segítend az
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i8i2 május 14-én tartott közgylés épen abból az ötletbl,

hogy Paiier, Pinkiis és Ullmann Pest városához nagy-

kereskedi jogért folyamodtak, a választmányit utasította,

hogy az alaptke kimutatását illetleg véleményes javas-

latot tegyen.

A választmány azonban nem szorosan ezen utasítás kö-

rében járt el és javaslatai körébe bevonta a zsidó kereske-

dket, a hely nélkül lev segédeket, valamint a segédek

fizetését is. Habár nem is szorosan ebbe a keretbe tarto-

zik, mégis azokat e helyütt közöljük egész terjedelmökben.

Els sorban is a zsidó kereskedkrl mond véleményt,

kiknek versenj^e mind súlyosabban éreztetett. — Külön-

böz zsidó egyének — mondja a választmány —- minden-

féle, lisztkeresked, gabonakeresked, szatócs, ügynök, stb.

czím alatt kérnek és kapnak jogosítványt, minél azonban

nem maradnak meg, hanem áttérnek más kereskedelmi

ágra, st némelyek a nagykereskedi jogot is bitorolják. —
Egyik kereskedelmi ágból a másikba való átmenet, st a

mi ennél is több, egy oly kereskedelmi jogosítványnak bi-

torlása, mely nem engedélyeztetett illetékes helyen, a zsi-

dóknak épen lígy ne engedtessék meg, mint a keresz-

tényeknek. Szintúgy a nagykereskednek ne engedtessék

meg, hogy kicsiben is árusíthasson, a mely elv különben a

m. kir. helytartó tanács által a Vogel-ügyben is elismertetett.

Sok évi tapasztalat bizonyítja, hogy a kereskedelmi jogo-

sítványért beadott kérvény csakis a városi tanács, vagy a

helytartó tanács félrevezetésére irányul, és ha egyszer a jogo-

sítvány elnyeretett, azzal teljesen önkényesen bánnak el.

A segédek fizetését illetleg pedig azt mondja, hogy

általánosságban erre nézve semmit sem kell megállapítani,

de a méltányosságnak mégis a legmegfelelbbnek látszik, ha

a közönséges segéd 300 váltó-forintot kap, természetesen
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magától értetdik, hogy ide nem tartoznak a könyvvivök,

szállítmányozók és a fontos szolgálatokat teljesít egyének.

Továbbá az itt nagyszámban tartózkodó helynélküli boltos-

segédeket illetleg, nézve azt, hogy a kereskedk testülete

azok ellenében azon különböz összeköttetések folytán,

melyekben szülikhez, rokonaikhoz áll, nem léphet föl

panaszosként, a tanács lenne fölkérend, hogy a jó rend

érdekében szigorú vizsgálatot tartson, hogy mibl élnek, és

azokat, kik magukat kellleg nem igazolhatják, utasítsa ki,

mivel a tapasztalat igazolja, hogy az ily kereset nélkül lévk

könnyen jutnak tévútra és veszélyeztetik a közbiztosságot.

Mi az üzleti alaptkét illeti, ez a nagykereskedkre

nézve 30.000 váltó-forintban lenne megállapítandó, mely-

nek valóságos, kereskedelemre alkalmas, saját tulajdont

képez vagyonból kell állania; várandó örökségek számba

egyáltalában nem jöhetnek.

Készpénzt lehet, st kell is üzleti alapkint elfogadni, de

ki kell mutatni, hogy az illetnek igazi, kétségbevonhatat-

lan tulajdona, és bíróságilag kell igazolni, hogy örökség-

áltál háramlott reá, vagy hogy mi más módon szerezte és

hogy igaz úton nyerte. — Bécsben szerzett vagyont nem
lehet üzleti alapul kimutatni, ha az illet azt ott zött ke-

reskedés által szerezte, a nélkül, hogy kereskedi joga lett

volna.

Drágakövek és ékszerek nem mutathatók ki üzleti

alaptökekint, különösen pedig akkor nem, ha azok a n
tulajdonai. Ha azonban bíróilag igazoltatik, hogy azok a

kimutató sajátjai, a készpénzhez számítandók, megbecsü-

lendk és valódi értékökben veendk föl a kimutatásban.

Állampapírok nem névértékökben, hanem tzsdeár-

folyamukban (mint ez Bécsben szokásos) veendk föl, de iga-

zolni kell, hogy azok a kimutató tulajdonai.
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Ki idegen tulajdont mutat ki üzleti alapkint, föltét-

lenül meg kell büntetni. A büntetés megállapítása a ható-

ság feladata, de legalább is a kereskedi jog elvesztésével

sújtandó.

A keresztény kereskedk az üzleti alapot keresztények,

illetleg az eddigi szokáshoz képest a testület kiküldöttjei

eltt, a zsidók ellenben vegyes, keresztény és zsidó keres-

kedkbl alkotandó bizottság eltt tartoznának kimutatni,

melynek tagjai illet testületöknek tartoznának jelentést

tenni.

Végül a nagykereskedi jogért folyamodó zsidóknak

nemcsak kell tkealapot, hanem megfelel képzettséget és

erkölcsiséget is kellene igazolniok.

A testület közgylése ezeket a javaslatokat, a segédek

fizetésére vonatkozó kivételével, elfogadta. A segédek fize-

tését illetleg a többség azt határozta, hogy ebben a rész-

ben általában semmit sem kell megállapítani, hanem to-

vább is minden fnök akaratának és belátásának tartassék

fenn, hogy segédjeit az id és viszonyokhoz képest, a tel-

jesített szolgálatok fontossága szerint díjazza és fizetéseiket

megállapíthassa.*

A kereskedelmi testületekrl intézked 1840: xix. tör-

vényczikk a kereskedi testületek ügykörébe utasította a

kereskedi ülnökök választását és az alkuszok megvizs-

gálását.

S talán szabad, st talán kell is e helyütt megemlí-

teni, hogy a magyar törvényhozás nem kedvezett a czéh-

rendszernek. Már az 1790—91. évi országgylés által a ke-

* A szives olvasót talán szabad itt figyelmeztetnem, hogy a testület által

a kereskedelemnek Pest városában való szabályozásáról készített szabály-

rendeletben a közönséges segéd fizetése azon a módon szabályoztatott, a mely

módon itt szabályoztatni czéloztatott.
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reskedelmi ügyek szabályozására kiküldött országos bizottság

a kereskedelmi czéhek ellen nyilatkozott. A most említett

törvényczikkben említett testületek alatt sem lehet ezeke-

ket, hanem azok alatt határozottan szabad társulatokat kell

érteni, hiszen hiányzott a kényszer. Az abszolút kormány

alatt kibocsátott, alább részletesebben tárgyalandó rendelet

a kereskedelem és ipar ideiglenes szabályozásáról tehát

visszalépésnek tekintethetik.

Midn e testületnek e korü, vagyis 1780-tól egész

1846-ig, a nagykereskedk testületének megalakulásáig ter-

jed mködését nézzük, ez már korántsem szorítkozik többé

pusztán szabadalmainak megvédésére. Sajnos, hogy nyomon

nem kisérhetjük a testületnek egész mködését, és csak

egyes tényeket, mködésére vonatkozó egyes okmányokat

közölhetünk. — De ha részletesen vázolhatnók mködését,

láthatnók, hogy a kereskedelem emelkedésével a testület eltt

a látókör is tágul és a saját egyéni érdekeken kivül mind-

jobban eltérbe lép az általános kereskedelmi érdek.*

S mködése nem szorítkozik pusztán egyes porlepte

aktákra, hanem ma is létez intézményeket hív életbe. Ma
is létezik — hogy sorrendben menjünk — a boltrség, az

úgynevezett régi Lloyd-épület, habár nem is szolgál régi

rendeltetésének. Ebben az épületben volt régebben az ugyan-

* Nem lesz reá késbb alkalom, s ezért itt lesz helyén megemlíteni az

1810 május 26-án fölvett jegj'zkönyvben említett azt a tényt, mely szerint

is a testület els elöljárója, Crettier Jakab, József fherczeg nádortól azt a

fölhívást kapta, hogy a Bécsben az 1810 juHus i-én összeül beváltói és tör-

leszti küldöttségbe a testület is küldjön ki egy tagot, és mivel erre nézve

minden pillanatban várja Ö Felségének meghagyását, a testület jelöljön há-

rom tagot, és az elljáró a jelölést egyenesen neki szolgáltassa át. — A tes-

tület Wachtler József, Liedemann Sámuel és Deyack M. József urakat je-

lölte. — Liedemann Sámuel neveztetett ki egy évre a jelzett bizottság tagjává.

A következ i8ii-ik évre jelöltettek: Deyack M. J., Teutsch József és Raitsch

Sámuel urak. — Több ez ügyet illet följegyzés nem fordul el.
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csak a testület által 1830-ban létesített kaszinó, a mely az

ötvenes évek elején a ma is létez Lloyd-társasággá alakult

át. Ebben az épületben volt ugyancsak a testület által ala-

pított kereskedelmi csarnok, a melybl a hatvanas évek

elején a mai budapesti árú- és értéktzsde fejldött. S végre

a polgári kereskedk testülete az izraelita kereskedk tes-

tületével együtt karolta föl a pesti magyar kereskedelmi

bank eszméjét.

A testületnek ide vonatkozó mködését, ha nem is

egész terjedelmében, de egyes okmányokban külön mutat-

juk be. Itt még csak azt akarnók kiemelni, hogy egyes

nyomokra akadtunk, hogy a testület mint hitel- és betét-

intézet is mködött, vagyis elfogadott betéteket kamatozás

végett és ezeket kikölcsönözte tagjainak. Az els ily föl-

jegyzést az 1786. évi jegyzkönyvek tartalmazzák: Lauterer

György János fölmondja az itteni kereskedelmi testületnél

fekv (anliegendes) 800 forintnyi tkéjét, hogy három hónap

alatt fizettessék meg. •— A számadásokban 1786 alatt el-

fordul, hogy Lauterer serfz-mesternek kifizettetett tke
fejében kamatokkal együtt, 897 frt 44 kr. — A pénztári

könj-vben 1829 november 3-án elfordul, hogy báró Krey

Borbála úrntl fölvétetett 15.000 váltó-forint, Kováts Já-

nos úrtól 5000 váltó-forint. Ezen tkék után félévi kamat

fejében fizettetett 1830 május 3-án 450, illetleg 150 frt, ^
tehát évi 6 százalék. Az 1830 szeptember 30-án lezárt mér-

leg az activák közt 14.239 frt 37 krnyi váltót említ.

Kiemelendnek tartjuk még a segélyezéseket, a miket

elszegényedett tagoknak és más kereskedknek, különösen

pedig tzkárosultaknak, részint közvetetlenül, fleg pedig

közvetve, gytíjtések által nyújtott. Megemlítend fleg a

megbetegedett keresked-segédek segélyezése, melynek ál-

landósítására a testület már i8i6-ban gondolt. — A testület
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vagyonát az 1816 deczember 19-én fölvett jegyzkönyv

3164 frt 18 kr váltópénzben állapítja meg. Ebbl a kész-

pénz volt 3012 frt 37 kr. Az 18 16 deczember 21-én föl-

vett jegyzkönyv e vagyonról intézkedvén, az i. pontban

megállapítja, hogy a 3012 frtról, mint a beteg keresked-

segédekrl gondoskodó intézet megalapítására szánt tké-

rl a jövben külön számla vitessék. — Erre vonatkozólag

késbb, vagyis 18 17 májusban elhatároztatott, hogy a gon-

doskodó intézet javára gyümölcsözleg elhelyezend tké-

ket, valamint egyéb kölcsönadandó pénzeket, olcsó leszá-

mítolás, de kell biztosíték mellett a testület tagjainál kell

elhelyezni. A kölcsönengedélyezéseket az els elljáró Vurm
József, Liedemann Sámuel és Stankovits Konstantin tagok-

ból, illetleg egy vagy más tagnak akadályoztatása esetén

más helyettes testületi tagból álló bizottság eszközli.

Még egy tényt akarnánk itt kiemelni. Ezt szándéko-

san a végére hagytuk. A közvélemény rendszerint szk-

kebltíséggel vádolja a kereskedelmi testületeket, épen úgy,

mint az iparos-czéheket. Hogy a testület Pest kereskedel-

mének hátrányára nem igen szolgálhatott, már abból is

kétségtelen, hogy a kereskedelem gyakorlása végelemezés-

ben nem tle függött. A kereskedi jogot nem a testület,

hanem Pest város tanácsa adta meg s megtagadó határo-

zata ellen jogorvoslatnak volt helj^e. Másrészt a kereske-

delmi testület hatásköre csak a belvárosra terjedt ki és csak

bizonyos ágakra szorítkozott. Számos eset van a jegyz-

könyvekben följegyezve, melyekben a testület a bekebele-

zést megtagadta, vagy a kért engedély megtagadását kérte,

vagy a megadott engedély ellen legfelsbb helyre is folya-

modott. Viszont azonban gyakori az az eset is, hogy egye-

seket, kik késbb a testület vezérférfiaivá is lettek, rögtön

befogadott kebelébe, habár nem is vettek át fennálló üzle-
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tet, vagy nem voltak valamel}' bekebelezett társas czég

tagjai, kiktl a bekeblezést soha sem tagadta meg. Érde-

kes lesz azonban megemlíteni, hogy Macher Károlj^t maga

a testület szólította föl többizben, hogy magát a testületbe

bekebeleztesse, mivel — az 1790 ápril 30-án fölvett jegyz-

könyv szavai szerint — szükség van reá a kereskedelmi

ügyeknek az országgylés számára való kidolgozásánál.

S midn végre jelentkezett és a testület azon ígérete után,

hogy szorgalmasan fogja magát az ügyletnek szentelni, a

bekebelezés végrehajtásához fogott, ezt még sem foganato-

sította, mert Schopper és Halbauer ez ellen fölszólaltak,

mivel a határozat hozatalára szükséges tizenkét tag nincs

jelen. A bekebelezés késbbre halasztatott. De annak nyo-

mára nem akadtunk, hogy tényleg is foganatosíttatott. A be-

kebelezési könyvet nézve, határozottan lehet állítani, hogy

nem is lett a testület tagjává.

n.

Azt tartjuk, hogy a nagykereskedk testületének szer-

vezetét a leghelyesebben úgy adjuk el, ha ezt kapcsolatba

hozzuk alakulásának elzményeivel és a létesítése mellett

érvényesített indokokkal.

Nem ismerjük az összes elzményeket, a létesítése ér-

dekében folytatott tárgyalásokat. Az elzmények ismerte-

tését csak a József nádorhoz intézett. Pesten 1842 június

g-én kelt, a pesti legelkelbb keresztény és zsidó keres-

kedk által aláirt folyamodáson kezdhetjük.

Ebben a folyamodásban eladják, hogy csak a kor

szellemének és az id követelményeinek hódolnak, midn
igyekeznek az ország kereskedelmének központot létesíteni
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és e végett kir. szab. nagykereskedk testületének alakítá-

sára szabadalmat kérnek. Fölhozzák, hogy a szab. polgári

kereskedk testülete jelen állásában fleg Pest városa igé-

nyeinek felel meg, tehát csak helyi mködést fejt ki. Szük-

ség van azonban egy központra, mely, valláskülönbség nél-

kül, a kereskedelemnek összes elemeit egyesítse, mit a

szab. polgári kereskedk testületében, mint neve is tanú-

sítja, nem lehet elérni. A javaslatba hozott kir. szab. nagy-

kereskedk testülete arra van hivatva, hogy az országnak

úgy bel-, mint külkereskedelmét elmozdítsa, magasabb

színvonalra emelje, és hogy általában oda hasson, hogy

abban nagyobb élénkséget, rendszerességet és bizalmat és

ezzel egyszersmind fokozottabb jólétet, tehát a hazának

igazi vagyonosságát létesítse.*

A folyamodáshoz mellékelt, 19 pontból álló alapszabály-

tervezet I. §-a kijelenti, hogy a "folyamodók, kik jelen

alapszabályokat fölterjesztik és legfelsbb helyen a legalá-

zatosabban esedeznek szabadalomért, O Felsége a császár

különös kegyétl és kegyelmétl remélik, hogy jogot nyer-

nek arra, hogy Pesten megalakíthassák a kir. szab. nagy-

kereskedk testületét, melynek tagjai a «kir. szab. nagy-

keresked)) czimen kivül még a mellvérten Magyarország

czimerével diszl császári sassal élhessenek. — A testület

tagjainak száma korlátlan. O Felsége a császár és király

kiváló kegyébl megadatik nekik a kizárólagos jog, hogy

kebelökbe valláskülönbség nélkül fölvehessek a jelentkez

alkalmas egyéneket, ha erre nézve a testület kérelmére

a helgtavtó tanács megadta az engedélyi. (2. J^^.)
— A nagy-

keresked minsítési kellékeihez tartozik: a) a nagykorú-

ság, vagy nagykorúsítás; b) feddhetetlen becsület és hir-

* Orsz. levéltár. Htt. 842. Comm. Nro. 27.
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név; c) tíz évi üzleti szolgálat valóságos kereskedknél,

vagy országosan szabadalmazott gyárakban ; d) legalább is

30.000 frt saját vagyon. (3. §.)

A minsítési kellékeket, valamint a vagyoni képességet

igazoló vagijonkiiniitüiásl is a testület kiitdöttsége vizsgálja

meg, melynek e részben határozott utasítások ugyan nem
adathatnak, a melyet tehát igazságszeretetére kell bizni, de

mégis megállapíttatik, hogy ez a vagyon soha sem állhat

kétes vagy gyanús, nem egészen alapos követelésekbl. (4. §.)

A kir. szab. nagykereskedk minden korlátozás nélkül

nagyban folytatnak mindennem árú-, termény- stb. keres-

kedést, valamint foglalkoznak mindennem bizományi, szál-

lítmányi és váltó-ügj^etekkel. Nem folytathatják azonban

egyidejleg a kicsinyben való kereskedést. — Szabadon ala-

píthatnak vagy vehetnek át gyárakat és ezeket kereskedé-

sekkel együtt zhetik. A nagykereskedk kötelesek a tör-

vény igényeinek megfelel könyveket vezetni és czégöket

a váltótörvényszéknél bejegyeztetni. (5—8. §^.)

Bukottak, ha csak nem igazolják, hogy hiteleziket tel-

jesen kielégítették és magukat becsületes emberekhez illen-

den viselték, valamint a dugárúsok a testületbe föl nem
vétethetnek. (9. §.)

Az özvegy n férje üzletét özvegysége alatt folytat-

hatja, köteles azonban a testület küldöttségének üzlet-

vivt bemutatni, ki igazolni tartozik megfelel kereskedelmi

képzettségét és erkölcsi jó magaviseletét. (10. ^v.) A kir.

szab. nagykereskedk leszármazói, ha atyjuk üzletét foly-

tatni akarják, kötelesek igazolni, hogy a kereskedést ren-

desen megtanulták, hat évig kereskedésben, vagy szab.

gyárban szolgáltak, továbbá kimutatni tartoznak erkölcsi

jómagaviseletet és kell vagyont. (11. §.) A gyárbirtokos,

vagy gyárban részes, ha a kir. szab. nagykereskedi min-
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séget elnyerni kívánja, föltéve, hogy elnyerésére általában

képes, igazolni tartozik, hogy gyári vagyonán kívül bírja a

megkövetelt alaptkét. (12. ^.)

Az a kir. szab. nagykeresked, ki hitelezivel nem cs-

dön kívül egyezik ki és továbbá nem igazolja, hogy vétke

nélkül vált fizetésképtelenné, elveszti kir. szab. nagykeres-

kedi minségét. (13. §.) Ha a kir. szab. nagykereskedi

jogosítvány, mely csak azon személyt illetleg érvényes,

kinek az megadatott, idegen kereskedknek köpenyegiil

szolgálna, hogy ezen czim alatt jogtalanul üzleteket kösse-

nek, az a személy, ki ezt a kihágást elköveti, veszítse el

jogosítványát. (14. §.)

A testület ügyeit intézi a testület kebelébl szótöbb-

séggel választott három kiküldött, kiknek segedelmére lesz

és tanácscsal szolgál a hasonló módon választott három-

tagú választmány. A választmán}^ két tagjára bizatik szám-

adási kötelezettséggel a pénztár. A kiküldöttek alkotják a

testület elnökségét, mely minden két évben szótöbbséggel

akkép alakítandó, hogy tagjai kétharmada keresztény legyen.

A kilépettek újra választhatók. Legalább is minden pesti

vásár eltt vagy után a testület összes ülést tart. Ha ke-

reskedelmi ügyek követelnék, ezeken kívül is kell összes

üléseket tartani. A testület jogosított költségei födözetére

bekebelezési díjat követelni és évi járulékokat kivetni. (16

—

18. §§.)

A kir. szab. nagykereskedknek nem szándékuk, — ezt

mondja a 19. §., — hogy a létez kis- vagy nagykereske-

dk jogait csorbítsák, vagy hogy megakadályozzák, hogy a

magas és legmagasabb hatóságok a jövben nagykereske-

di jogokat engedélyezzenek. A jelen alapszabályok kegyes

engedélyezésével a maguk részére csak azt az egyedüli jo-

gosítványt kérik, hogy azokat az egyéneket, kik ehhez a

Keresk. test. tört. 4
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kir. szab. testülethez csatlakozni akarnának, maguk vizs-

gálhassák meg, és ha alkalmasak, a méltóságos m. kir.

helytartó tanács engedelmével bekebelezhessék.*

Véleményezés végett az ügy áttétetvén Pest város ta-

nácsához, ez mindenekeltt Vojdisek József tanácsos által

meghallgatja a polgári kereskedk testületét. — Vojdisek

jelentése szerint a testület a terv ellen nyilatkozott és alap-

talanoknak jelentette ki a nagykereskedk által érvényesí-

tett indokokat. — A város kereskedelmét nem egyes nagy-

kereskedk, hanem a polgári kereskedk testületének összes

osztályai emelték. Szükséges, hogy a jövben is a nagy-

kereskedk a polgári kereskedkkel karöltve mködjenek.

Annak szüksége, hogy egy oly központ alakíttassék, melybe

a kereskedés összes elemei valláskülönbség nélkül fölvétes-

senek, annál kevésbbé forog fönn, mert hiszen eddigelé

sem tagadtatott meg egy keresztény kereskednek sem,

hogy «nagyszer kereskedési ügyek iránt Israelitákkal tár-

saságra)) lépjen. De mivel a kereskedés elemeihez a rész-

letes (kicsinyben) kereskedk is tartoznak, meg nem egyez-

tethet, hogy a czélba vett nagykereskedi testületben a

kereskedés minden elemei központosulhatnának, s nem is

kir. szab. nevezete császári sas használatával, hanem pénz-

s hitelbeli er, értelemmel párosulva, azon igazi kivántatósá-

gok, melyek a kereskedési ügyek szaporítását és az ipart

elmozdítják. Nem áll az sem, hogy a polgári kereskedk

csak helyileg mködnének, mivel a testület tagjai, lígy a

nagy-, mint a polgári kereskedk, nem csak a bel-, hanem

a külföldön is terjedelmes összeköttetéseket tartanak fönn.

Figyelmeztet különösen még az alapszabályok 2-ik §-ára,

* A kérvényt és alapszabályokat aláirt nagykereskedk névsorát a mel-
lékelt facsimile taitalmazza.
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mely a nagykereskedési jog elnyerésénél a városi tanácsot

teljesen mellzni kivánja, mibl káros súrlódások kelet-

keznének a két testület közt.

A városi tanács 1842 október 22-én tartott ülésébl

felterjesztett feliratában eladván a polgári kereskedk tes-

tületének véleményét, szintén ellenzi a nagykereskedi tes-

tület alakítását azért, mert «e városnak sem népessége oly

számos, sem pedig mipara oly kiterjedt mint más váro-

sokban, a hol ezeknek következtében külön nagykereskedi

testület felállíttatott s így a kebelbéli kereskedk közt csak

mindenféle súrlódások támadhatnának, st a kisebb keres-

kedk az elválasztott nagykereskedk által némikép nyo-

matnának is)). — Különösen pedig nem lehetne a tervezett

nagykereskedi testületet a bemutatott alapszabályok mel-

lett engedélyezni.

Nem fogadta el a helytartó tanács Pest város tanácsá-

nak véleményét és 1842 deczember 2-án kelt felterjeszté-

sében* azt a nézetet vallja, hogy a felhozott indokok igen

is alaposak és épen ugy mint Bécsben, Mária Terézia

királyn szükségesnek találta, hogy ott nagykereskedelmi

testület alapíttassék, szükséges ez Pesten is, a kereskedelem

központján. Ez nemcsak a termelk és a fogyasztók közt

való összeköttetést könnyítené meg és fogná a bel- és kül-

kereskedelmet elmozdítani, hanem kebelébl teljes meg-

nyugvással lehetne a váltótörvényszéki ülnököket válasz-

tani és kereskedelmi ügyekben ki lehetne kérni véleményét.

Már az alapszabályok ellen vannak kifogásai. Helytelennek

tartja a 2. és 19. §-okat, melyek a városi tanács mellzését

czélozzák. Kifogásolja a 2-ik §-ban foglalt azt a kitételt.

* Kanc. levéltár 19 : 772/842. E mellett találhatók az eddig ismertetett

okmányok.

4*
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hogy valláskülömbség nélkül vétethessenek fel az alkalmas

egyének tagokul, és a kifejezést: valláskülönbség nélkül

helyettesíteni kivánja "befogadott és trt vallású »> kifeje-

zéssel. A 7. ^-t ki kell egészíteni azzal, hogy gyárakat a

fennálló szabályok megtartásával alapíthatnak vagy vehet-

nek át. Helyteleníti a nagykereskedk leszármazóiról intéz-

ked II. >^-t és javasolja kihagyását.

A m. kir. udvari kancellária véleménynyilvánítás eltt

szükségesnek találta, hogy az alsó-ausztriai kormánytól

átkérje a bécsi nagykereskedelmi testület alapszabályait, mit

1842 deczember 21-én kelt átirattal eszközölt is.

Ennek a kérelemnek az alsó-ausztriai kormány eleget

is tett. Átiratában kijelentette egyszersmind, hogy ha kívá-

natosnak találtatnék, hogy az itteni kereskedk és a pesti

kereskedk közt való váltóforgalom biztossága végett a

tervezett alapszabályok egyes pontjai a nagykereskedket

illetleg ma fennálló rendelkezésekkel jobban összeillesztes-

senek, kívánatra kész ebben az iránvban közremködni.*

S a kancellária tényleg elfogadta ezt az ajánlatot és az

összes iratokat az 1843 márczius 3-án kelt átirattal ismét

az alsó-ausztríai kormányhoz tette át, mely pedig azokat

vélemém^ezés végett Bécs város tanácsának küldte meg.

Ezt a véleményt közölte a magyar udv. kancelláriával, 1843

szeptember 2-án kelt átiratával.**

Bécs város tanácsának felterjesztése ugyan nem volt

meg a rendelkezésünkre álló irománj^ok közt, de benfog-

laltatik a kancellária elterjesztésében. E szerint Bécs város

tanácsa kifogásolta a 2. §-t, mert a nagykereskedés gya-

korlásához els sorban feltétlenül szükséges a teljes személyi

* Kanc. levéltár 4523 345. ex 1843.
•' Ugyanott 13818/843.
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képesség és ezt valamint a kérvényez viszonyait a városi

tanács, mint els fokú iparhatóság, a legjobban ismerheti.

Az engedélyt tehát a helytartó tanács csak a városi tanács,

a váltótörvényszék és a testület elnökségének nyilatkozatai

alapján adhatná meg. — A 4. i:^-ra nézve megjegyzi, hogy

nem ajánlatos, hogy a vagyonkimutatás megbirálása tisztán

a testület elnökségére bizassék minden hatósági közremví-

ködés nélkül. A vagyonkimutatás vizsgálatát foganatosítsa

a váltótörvényszék a nagykereskedk és a polgári kereskedk

2—2 kiküldöttjének közbenjöttével. A 10. >i-nál kivánja,

hogy az özvegy csak abban az esetben folytathassa férje

üzletét, ha megfelel alaptkét mutathat ki, mert sajnos,

a tapasztalat gyakran tanúsította, hogy már a nagykeres-

ked elhunytakor az adósságok tetemesen meghaladták a

vagyont és az özvegy az üzlet folytatását csak új hitelek

nyerésére használta föl. A 13. §-ba, — arra való tekintettel,

hogy újabban számos esetben történt, hogy kereskedk

jelentékeny árumennyiségeket vontak magukhoz hitelbe és

hogy pénzt kapjanak azokon a vételáron alul, st minden

áron tiíladtak és ha a szándékolt összeget maguknak biz-

tosították, váratlanul megszüntették fizetéseiket és vagy

maguk vagy mások közbenjöttével hitelezikkel kiegyezni

törekedtek és ezzel hiteleziket tetemesen megkárosítot-

ták, — betétetni kívánták, hogy az a nagykeresked, kinél

hitelezi akár csd folytán, akár bíróságon kívül való

kiegyezésnél 12 százaléknál nagyobb kárt szenvedett, jogát

elveszti.

A kancellária szintén a nagykereskedi testület enge-

délyezése mellett nyilatkozott és csak a javaslatba hozott

alapszabályok módosítását tartotta szükségesnek. Javaslatai

a m. kir. helytartó tanács és Bécs város tanácsa véleményein

alapulnak. — A 2-ik §-nál kiemelendnek tartja, hogy a
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folyamodók a bécsi nagykereskedk alapszabályainak i. ,^-ából

indultak ki, nem tudva azt, hogy az alsó-ausztriai kormány

meghallgatja Bécs város tanácsát. Külömben a nagykeres-

kedk eltt nem az a czél lebeghetett, hogy Pest város

tanácsa mellztessék, hanem hogy rájuk ne kényszeríttes-

senek oly egyének, kiket befogadni nem akarnak. Az alap-

szabályok 2. >i-a, a 19. §. kihagyásával, tehát abban az iránj'^-

ban lenne módosítandó, hogy Pest város tanácsának — de

nem egyszersmind a váltótörvényszéknek — a nagykeres-

kedi jog engedélyezésénél kell befolyás biztosíttassék,

viszont azonban a városi tanács ne kényszeríthesse a tes-

tületet, hogy neki nem tetsz tagokat befogadjon. Semmi

nehézségbe nem ütközik, hogy ugyanebben a szakaszban

a kifejezés: ((valláskülömbség nélkül )^ a helytartótanács

javaslata értelmében ("befogadott és trt vallás« által helyet-

tesíttessék. — Szintúgy a helytartó tanács javaslata értel-

mében lenne pótlandó a 7. >^. és kihagyandó a leszárma-

zókról intézked 12.
i^i.
— Helyesli Bécs város tanácsának

azt a véleményét, hogy a vagyonkimutatás megvizsgálása

a váltótörvényszéknél, de csakis a nagykereskedk testü-

letének kiküldöttei közbenjöttével, a többi kereskedi tes-

tületek minden befolyása nélkül eszközöltessék. Helyesli azt

is, hogy az özvegy kell vagyoni alapot tartozzék kimutatni.

Folyamodók tehát értesítendk lennének, hogy az alapsza-

bályokat a kifejtettek értelmében módosítsák.*

O Felsége Ferdinánd király a határozat hozatala eltt

szükségesnek tartotta a pesti kir. váltótörvényszék vélemé-

nyének sürgs bekérését, mi elnöki úton a váltótörvényszéki

elnökhöz intézett leirattal meg is történt.**

* Kanc. levéltár 1381^ 843.
'* Ugyanott 1888S 843.



SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE. 55

A váltótörvényszék elnökének jelentése a használt ira-

tok közt nincs meg, de bennfoglaltatik a kancelláriai el-

terjesztésben.* Az elnök (Luka) kiterjeszkedik a kérelem

törvényszerségére, czélszertíségére és csak ezután mond

véleményt a beterjesztett alapszabályokról. Törvényszerség

szempontjából, nézve az 1840:19. t.-czikket, azt kifogásolni

nem lehet. A nagykereskedi testület engedélyezése a fej-

ld magyar kereskedelem érdekében fekszik, nézve a tete-

mes vagyont, melyet ily keresked kimutatni tartozik.

A létez polgári kereskedk testületének alapszabályai hiá-

nyosak és a jelen viszonyoknak egyáltalában meg nem felel-

nek. A túlnyomó részben kiskereskedkbl álló testülettl

alig lehet várni, hogy a nemzeti kereskedelmet kellleg

méltányolja és a kormánynak ily ügyekben kell véleményt

mondjon. A nagykereskedelmi testület pedig a létez keres-

kedelmi testület tagjainak, sem kis-, sem nagykereskedinek

nem válnék hátrányára. — Felveti azonban a kérdést, hogy

ha ez a testület szerveztetnék, mely testület válaszsza meg

a kereskedelmi ülnököket. A polgári kereskedk testületét

teljesen mellzni nem lehet, mely már kétszer gyakorolta

választási jogát, legczélszerbb lenne úgy intézkedni, hogy

kettt a polgári kereskedk testülete, kettt pedig a nagy-

kereskedk testülete válaszszon. A kereskedelmi ülnökök

választásánál a nagykereskedk testületében az a nehézség

merül fel, hogy tagjai közt zsidók is lesznek. Ezt akkép

kell elhárítani, hogy a zsidó tagok is gyakorolhassák a

választási jogot, de ne választathassanak meg. A nagyke-

reskedk hatáskörébe lehetne utalni a kereskedelmi ügy-

nökök megvizsgálását, mely jogot eddigelé a polgári keres-

kedelmi testület még nem gyakorolta. Az alapszabályokat

* Ugyanott 10213/844.
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illetleg megjegyzi, és pedig a 2. §-lioz, hogy a testület a

felvételi kérvényt a városi tanácsnak tartoznék átnyiíjtani,

mely köteles lenne azt minden megjegyzés nélkül azonnal

(legfölebb 8 nap alatt) a m. kir. helytartó tanácshoz felter-

jeszteni. A 3. i^. akkép lenne módosítandó, hogy a felvétel

akkor is megtörténhetnék, ha az illet köztudomás szerint

már önállóan gyakorolt jogszer kereskedelmet. A 4. ,^-ba

fel kellene venni, hogy a testület kiküldöttei vizsgálják meg

a vagyonkimutatást, de a határozathozatal joga a váltótör-

vényszéket illesse meg. A 17. v^-t azzal kellene kiegészíteni,

hogy összes ülést a testület csakis egy Ö Felsége által éven-

kint kinevezend biztos jelenlétében tarthasson. A 18. !:;-nál

pedig ki kellene mondani, hogy a költségek fedezésére

szükséges járulmányokat csakis összes ülésein, a jelenlevk

kétharmadának szavazatával lehet kivetni.

S most a kancellária szükségesnek találta, hogy az ösz-

szes felszaporodott okmányokat áttegye az általános udvari

kancelláriához, mely 1844. június 19-én kelt báró Kübeck

által aláirt átiratában* igen kedvezen nyilatkozott a tes-

tület engedélyezése mellett, az alapszabályokra észrevétele-

ket nem tett és csakis azt ajánlotta, hogy azokba felvétes-

senek Bécs város tanácsának javaslatai.

Nem érdektelenek, s talán épen napjainkban nem, azok

a szempontok, melyekbl az általános udvari kancellária e

kérdés elbírálásánál kiindul és ezért talán nem fölösleges, ha

ezek közöltetnek: «Hogy a nagj^kereskedi testületek intéz-

ménye, — mond a szóban forgó átirat, — melyeknek az a

rendeltetésök, hogy a magasabb kereskedelmi elemeknek

egyesülési központul szolgáljanak és alkalmul szolgáljanak,

hogy együttesen megbeszéljék a kereskedelem terén el-

* Kané. levéltár 10213844.
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forduló változó tüneményeket és viszonyokat és ezeket

valódi lényegök szerint méltányolják és egyszersmind az

ezekbl kereskedi mveleteikre háramló chanceokat maguk

közt részletesebben megbeszéljék, ha tehát feladatukat ebben

az értelemben teljesítik és magukat minden egyedárúsági

czélzatoktól távol tartják, mindig közhasznulag mködnek

és a nemzeti ipar és kereskedelem elmozdítása emeltyjé-

nek kell tekintetniök, bizonyára nem igényel bvebb fejte-

getést és ebbl a szempontból kiindulva nem is lehet kétes,

hogy az állami kormányzat ily kereskedelmi egyesületek

keletkezését, a hol azoknak szüksége felmerül, nem aka-

dályozhatja és csak arra kell szorítkoznia, hogy megaka-

dályozza, hogy azok szerves berendezése káros befolyással

legyen az egyes tagok és kereskedelmi vállalkozók sza-

bad kereskedelmi mozgására, hogy tehát az ily testületek

szabályzataiban semminem kizárási vagy bekebelezési kény-

szer, sem más egyéb, az egyedárságot elmozdító rendel-

kezés ne foglaltassék.

»

Ezen tárgyalások után a kancellária által elterjesztett

líj vélemény a réginek jóformán csak ismétlése, a meny-

nyiben a váltótörvényszéki elnök által tett javaslatokon

kivül újabb javaslatok fel nem merültek. A váltótörvény-

szék által a 3. §-hoz indítványba hozott javaslatot mint

fölöslegest mellzte. Egyéb javaslatait azonban elfogadta,

azzal a különbséggel, hogy a biztost ne Ö Felsége, hanem

a politikai hatóság nevezze ki.

O Felsége erre az elterjesztésre azt a határozatot hozta,

hogy a kancellária javaslatait mindenekben elfogadja, kivéve

a most a törvényszéki elnök javaslatához képest módosított

4. ^-t, melyet a kancellária által elbb indítványozott for-

mulázással hagy jóvá. Mi pedig a törvényszéki elnök által

a kereskedelmi ülnökökre és az ügynökökre vonatkozólag
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tett javaslatokat illeti, ezek késbbi tárgyalásoknak tartat-

nak fenn.*

A folj'amodók a szabályzatokat a m. kir. udvari can-

cellána javaslataihoz képest módosították. A módosított

magyar és német szöveg szabályzatokat vagy kiváltságlevelet

Felsége V. Ferdinánd király 1845 november hó 20-án

hagyta jóvá. — A kiváltság engedélyezéséért folyamodók

nevében József föherczeg nádornak az 1846 ápril 22-én

tartott gylésbl kiküldött Wodianer, Boscovitz L. József,

Appiano J., Biirgmann K., Cahen A. M., Liedemann S. J.,

Giiggenberger J. és Pollák M. fejezték ki hódoló köszö-

netöket 1846 május 2-án, a mikor egyszersmind kir. biztos-

nak kiküldetését kérték.

Els alakuló közgylését a nagykereskedk testülete

1846. július 4-én tartotta a királyi biztosul kiküldött Havas

József helytartósági tanácsos jelenlétében és e szerint épen

a millenáris évben li meg a nagykereskedk testülete

tényleges megalakulásának és mködésének 50 éves évfor-

dulóját.

Nem lehet ezen, a testlet beléletében minden esetben

fontos ülésnek tárgyait hallgatással mellzni.

Havas József kir. biztost a gylés élénk ovatiókkal

fogadta és kifejezést adott, hogy tetszbb választást a kor-

mány nem is eszközölhetett volna. Havas megköszönve a

szívélyes fogadást, biztosította a testletet, hogy érdekeit

szivén fogja viselni.

Kiküldötteknek megválasztattak Valero A. J., Kune-

walder Jónás és Burgmann Károly, megbízottaknak pedig

Ugornyai Robitsek J., Malvieux J. C. és Cahen A. M.

Elhatároztatott, hogy Ö Felségéhez folyamodás intéz-

* Kanc. levéltár 9393 845.
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tessék, hogy a testület kebelébl is választassanak váltó-

törvényszéki ülnökök, a megalakulás pedig sz. kir. Pest

városa tanácsának, valamint a pesti e. f. kir. törvényszék-

nek tudomására hozassék.

Indítvány folytán határozatba ment az is, hogy úgy a

polgári kereskedk, mint az izraelita kereskedk testülete

értesíttessék a kir. kiváltságos nagykereskedk testületének

megalakulásáról, azon tagok névjegyzékének közlésével, kik

az említett testületek körébl csatlakoztak hozzá, kérve

egyszersmind, hogy az e tagokat megillet vagyonhányad

kiszolgáltattassék, kijelentve egyidejleg, hogy ebben a rész-

ben barátságos megállapodásra óhajtana lépni.

A belszervezetet illet javaslatok megtételével az elnök-

ség bízatott meg.

Végre a gylés köszönetet szavazott Valero A. J. és

Ugornyai Robitsek J. tagoknak a testület létesítése érdeké-

ben kifejtett fáradozásaikért, melyeknek lehet köszönni,

hogy a megalakítása ellen emelt akadályok elháríttattak.

Tényleg beadatott-e akkoron a kereskedelmi ülnökök

választása miatt a felség-folyamodás és megkiséreltetett-e

az engedélyezés idejében nyilt kérdésnek fenhagyott ügy

elintézése, ez sem a jegyzkönyvekbl, sem az irományok-

ból ki nem tnik.

Bizonyos azonban, hogy a kérdés igen rövid id múlva

felmerült és elintézést követelt.

A kereskedelmi ülnökök 1847-ben a tanács felhívására

a polgári kereskedk testülete által választattak meg. Ezt

a nagykereskedk testülete jogaira sérelmesnek találta és a

választás ellen óvást emelt a városi tanácsnál, valamint a

váltótörvényszéknél is. A váltótöi^vényszék a beadványt

egyszeren azzal utasította vissza, hogy az intézkedés nem
tartozik hatósági körébe. A városi tanács azonban vizsga-
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latot rendelt el és nyilatkozattételre hívta fel a polgári

kereskedk testületét is, melj^ tett nyilatkozatában kijelenti,

hogy a választás a tanács felhivására, a váltótörvényszéki

elnök átirata alapján, szabályszeren foganatosíttatott, mert

a választáshoz a testületnek összes tagjai meghivattak, maga

a választás a tanácsi biztos jelenlétében és elnöklete alatt

tartatott meg. Mi pedig különösen a nagykereskedk tes-

tületének panaszát illeti, azt figyelembe venni nem lehet,

mert ez a kereskedelmi testület nagyobb részben oly tagokból

áll, kiket «képtelenségök'> miatt sem választási, sem meg-

választhatási jog nem illet, a polgáii kereskedelmi testület-

bl kilépettek pedig e tényöknél fogva elvesztették a testü-

letben gyakorolható jogaikat. A tanács arra szorítkozott,

hogy a beadott óvást és az erre vonatkozó vizsgálati irato-

kat a nagykereskedk testületének hiteles alakban kiadta.

Úgy látszik, hogy a nagykereskedk testülete a teend

lépések tekintetében némi zavarban volt. A vonatkozó iro-

mányok közt egy a nádorhoz intézett beadvány fogalma-

zása találtatik. Maga a felségfolyamodás is, melyre magát

a testület végre elhatározta, több fogalmazványban van meg.

Egy érveit az izraelita kereskedk testülete által 1841-ben

beadott felségfolyamodvánj^ból meríti.* A tényleg beadott

* Az izr. kereskedk folyamodása sok tekintetben érdekes s ezért közlöm

b kivonatban. Abban térdhajtva esedeznek Pest város tanácsa határozatá-

nak megváltoztatásáért és a sérelem orvoslásáért, a következ indokolással

:

Mindenekeltt kiemelik, hogy az 1840-ben hozott, a kereskedkrl intézked

törvények nem tesznek különbséget keresztény és izraelita kereskedk közt

és a mi jogot biztosítanak a kereskedknek általában, azt nem tisztán a

keresztény kereskedknek adják meg, hanem az összes kereskedknek. A
kereskedelmi ülnökök választását illetleg sincs a törvényben oly megszorító

intézkedés, hogy ezeket csakis keresztény kereskedk választhatják. — St
a váltótörvény rendelkezéseibl, melyek a zsidó ünnepek tiszteletben tartását

parancsolják, kétségtelen, hogy a törvényhozás a keresztény és zsidó keres-

kedket egyenjogúsította és egyáltalában nem intézkedett akkép, hogy a zsi-

dók ne tekintessenek kereskedknek, mi folynék abból, ha a kereskedelmi
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felség-folyamodás a testület jogát mint minden kétséget

kizárólag fennállót tekinti és csak azt a javaslatot teszi,

hogy a kereskedelmi ülnökök felét a polgári keres-

kedk testülete, felét pedig a nagykereskedk testülete

válaszsza és egyszersmind érinti, hogy nézve a váltótör-

vényszéki ügyek folytonos szaporodását, talán helyén lenne

a kereskedelmi ülnökök számának szaporítása. Ez a kér-

vény felette gyors elintézést nyert. Aláiratott 1847 július

15-én és már 23-án elláttatott a m. kir. udvari kancellária

által ezzel a rövid határozattal : « Folyamodók kérelme nem

teljesíttetett.*)

A nagykereskedk testületének belügyéhez tartoznak

még az 1846 szeptember 19-én tartott közgylésen a

bizottsági ülésekben megállapított javaslatok értelmében

ülnökök választásúból kizáratnak. S a midn a törvényhozás a zsidó keres-

kedó'ket is a törvényes feltételek teljesítése mellett valóságos rendes keres-

kedknek jelentette ki, csak bölcsen cselekedett, mert jól tudta, hogy a magyar

terménykereskedelem nagy része izraeliták által teljesittetik, hogy ezek váltó-

ügyletek által a tke jelentékeny részét tartják forgalomban és hogy az

izraelita kereskedi karban elég oly egyén találkozik, ki tapasztalatai és

kereskedelmi ismereteivel keresztény testvéreivel becsülettel léphet sorompóba.

Régebb szokási-a a jelen esetben nem lehet hivatkozni, mert a törvény min-

den ellenkez szokást hatályon kivül helyezett, mert kereskedelmi ülnökök

csak most választatnak els izben. De ha régi szokásra lehetne hivatkozni,

ez is mellettök szólna, mert a kereskedket közösen érdekl ügyekben az

izraelita kereskedket is meghallgatták, így p. o. a helytartó tanács által esz-

közölt vásáráthelyezéseknél, továbbá a piaczi árak megállapításánál, melyet

keresztény és izraelita kereskedkbl alkotott bizottság eszközölt. Midn az

1838. évi árvíz után a pesti kereskedk részére az osztrák nemzeti banktól

kölcsönt kellett volna kieszközölni, a vonatkozó elterjesztés kidolgozása

vegyes, keresztény és izraelita kereskedkbl álló bizottságra bízatott. A keres-

kedelmi ülnökök nem bírák, hanem a bíróságnak gyakorlati tapasztalataik

alapján csak tanácscsal szolgálnak az ügyeknek könnyebb elintézhetése

végett; az ügyet mindig a tanácsnak bíró tagjai döntik el é- ezért az érv,

hogy az izraeliták meg nem választathatnak, nem helyes. Különben is a vá-

lasztási és a megválasztathatási jog közt lényeges a különbség és az egyik jog

gyakorlásából még nem lehet helyes következtetést levonni a másikra. Végre
hivatkoznak arra, hogy Brodyban és Lembergben a kereskedelmi és váltó-

bíróságnál zsidó ülnökök is közremködnek.
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hozott következ határozatok : A bekebelezési díj 500 pírt,

az évi járulék pedig 25 frt. Titkárul és ügyészül megvá-

lasztatik Hengelinüller Mihály évi 400 pírt tiszteletdíjjal.

A hivatalszolga havi fizetése 10 pfrt.

Mindezeknél természetesen fontosabb az a határozat,

hogy a vagyonkimutatás az alapszabályok értelmében a

legszigorúbban és pártatlanul vizsgáltassék meg, de a kimu-

tatás módjára vonatkozólag semmi határozott szabályzat

meg nem állapíttatik, hanem abban az esetben, ha a tes-

tületnek a kérelmez ellen semmi kifogása nincs, a vagyon-

kimutatás elterjesztésére a pesti kir. váltótörvényszéknél

határid kéressék, a melyre a kiküldöttek a testületnek

2—3 tagját külön utasítással fogják kiküldeni.

A vagyonkimutatásnál követend eljárást részleteseb-

ben szabályozza a pesti kir. váltótörvényszéknek 1846. évi

deczember hó 7-én tartott ülésében 18349 '846. sz. a. meg-

állapított 9. §-ból álló szabályzata. Lénj^eges tartalma, hogy

a kereskedési és üzleti tekintetben szükséges adatokat és

felvilágosításokat a testület kiküldöttei szolgáltatják. A va-

gyonkimutatás megvizsgálásáért folyamodó kérvényét a tes-

tület által tartozik beterjeszteni. A kérvény, mely nem a

testület által nyújtatik be, a testülethez utasíttatik. A kér-

vényben el kell adni a vagyonkimutatás módját és becsa-

tolni a vonatkozó okmányokat vagy eredetiben vagy hiteles

másolatban; üzleti könyvekkel eszközlend vagyonkimuta-

tásnál a könyvkivonatot, az eladó kívánatára pedig magu-

kat az üzleti könyveket.

Ha a kérvény szabályosan adatott be, az ügy eladója

a vagyonkimutatás megvizsgálására határidt tüz ki. A vizs-

gálatot a testület kiküldöttei a törvényszék 2— 3 tagú választ-

mányával együtt teljesitik. De ily vizsgálatnak szüksége fenn

nem forog, ha a vagyon a testületi küldöttek elleges köz-
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benjöttével oly tisztán mutattatnék ki, hogy a törvényszék

további adatokat és felvilágosítást nem kivánna. Vizsgálat

foganatosítása esetén a vizsgáló bizottság szigorúan tartozik

eljárni, esetleg helyszíni szemlét is tartani. A vizsgálat ered-

ményérl pedig úgy az egyez, mint az eltér véleményeket

a törvényszéki választmány, valamint a testület tagjai, a vizs-

gálatról felvett jegyzkönyvbe tartoznak beiktattatni.

Intézkedik még a kérdéses szabályzat arról az esetrl,

midn a vagyonkimutatás üzleti könyvekkel eszközöltetik.

Elvül kimondja, hogy a vagyonkimutatásnál nem csak az

1840 óta vezetett, hanem a régibb, az 1723:53. t.-cz. értel-

mében vezetett könyvek is alapul elfogadandók. Csak az

egészen hiányosan vezetett könyveknél kell a vizsgáló bizott-

ság egyhangú véleménye alapján a további eljárást meg-

szüntetni és törvényszéki intézkedést kikérni.

III.

Csak röviden lehet és kell is megemlékeznünk azokról

az alapszabályokról, melyeket a polgári kereskedk testülete

a m. kir. helytartó tanácsnak az 1840. évi törvényekre ala-

pított, 1843 október 11 -én 36071. sz. a. kelt intézvénye

folytán kidolgozott, az 1844. évi május 4-én tartott ülésén

elfogadott és legfelsbb jóváhagyás alá terjesztett, melyek a

hatóságoknál le is tárgyaltattak, de a melyek a közbejött

események folytán életbe nem léptek.

Az alapszabályok ((Eszmék)) czimet viselik és a beve-

zetésben megjelölik a kidolgozásuknál használt forrásokat,

melyek is valának az 18 12. évi normálé, a báró Bartenstein

által a kereskedelemrl és intézményeirl kiadott, lényegi-

leg az osztrák intézményeket tárgyaló m és végre a keres-
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kedelmet illetleg líjabban hozott törvények és a helybeli

piaczon gyjtött tapasztalatok.

Másrészt az alapszabályok nem szorítkoznak tisztán a

testület szervezetére, hanem kiterjeszkednek a kereskedelem

gyakorlásának feltételeire. A testület szervezetét illetleg

nem is állapítanak meg újat, hanem csak az eddigi gya-

korlatot tartják fenn.

Szabatosabban írják körül az elöljárók jogait és köte-

lességeit. Az els elljáró kötelessége a testületet, a mikor

csak szükségesnek látja, gylésre összehívni. A gylésen,

melyen egy városi tanácsosnak mint biztosnak jelen

kell lennie, elnököl, elterjeszti a tárgyalandó ügyeket,

vezeti a tanácskozásokat és felügyel a tanácskozások nyu-

godt és békés folyamára és hogy a tárgyak eldöntessenek

és azokban határozat hozassék. További kötelességeihez tar-

tozik a határozatoknak lehet végrehajtása; az alapszabá-

lyokat úgy önmaga pontosan betartja, valamint felügy^el

arra, hogy a tagok által híven teljesíttessenek. Gondoskodik

arról, hogy a testület jogai épségben fentartassanak ; szük-

ség esetén igénybe veszi a városi tanács segélyét. Békésen

kiegyenlíti a testületben elforduló vitás ügyeket és a meg-

engedett esetekben az alapszabályok értelmében határoz.

Beszedi a bekebelezési díjakat és beszedeti a negyedévi díja-

kat, eszközli a kiadásokat. A bevételeket és kiadásokat

szabályosan elkönyvelni és minden év végén számadásait

az állandó bizottságnak beterjeszteni tartozik. A második

elöljárót, midn az elöljárót helyettesíti, ugyanezek a jogok

illetik meg. Különben t illeti meg a jog és kötelesség,

hogy a testület pénztárát ellenzár alatt tartsa.

Ezekben az alapszabályokban kifejezettebben eltérbe

lép az osztályszervezet. Minden osztály a saját kebelébl

két képviselt választ. A képviselk feladata osztályuknak
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tanácskozásait vezetni, a tanácskozások eredményét jegyz-

könyvbe foglalni és a testületnek további intézkedés végett

tudomására hozni. Szintúgy a képviselk kötelessége osztá-

lyuk jogaira és érdekeire felügyelni és arról gondoskodni,

hogy az elforduló visszaélések megszüntettessenek. A kép-

viselk alkotják az állandó bizottságot. — Az alapszabályok a

kereskedk következ osztályait állapítják meg, u. m. : nagy-

kereskedk, fszer- és anyagárú-kereskedk, posztókeres-

kedk, selyemárú-kereskedk, rfösárú-kereskedk, tulajdon-

képi vászonkereskedk, szepesi vászonkereskedk, norinbergi

és diszmtíárú-kereskedk, vasárú-kereskedk, papirkereske-

dk és brkereskedk.

A testületi gylés határozatképességéhez húsz tag jelen-

léte szükséges.

Kimondják az alapszabályok, hogy a kereskedi jogot

csakis a testületnél való szabályszem bekebelezéssel lehet

megnyerni. A jog kiterjed azokkal az árúkkal nagyban és

kicsinyben való kereskedésre, melyeket illetleg a kérvényez

magát bekebeleztette. A bekebelezési és a kereskedi jog

feltételeiként megállapíttatik : a betöltött 24 év, kereskedi

képzettség, az osztálynak megfelel alaptke és a keresz-

tény vallás.

Részletesebben ezekrl a kellékekrl sem e helyütt,

sem a kereskedelem szervezetérl szóló részben nem kívá-

nunk szólni. Csak azt kívánjuk kiemelni, hogy a testület

igényelte a jogot, hogy a kereskedi jogosítvány engedé-

lyezéseért a folyamodás nála adassék be. Minden ily folya-

modást megvizsgál az osztály. Az osztályülés véleményét

a képviselk, illetleg állandó bizottság ülésében felülvizs-

gálják. Végérvényesen a testület gylése határoz, mely ellen

a folyamodó, ha azt sérelmesnek találná, a városi tanácshoz

felebbezhet. Ha a kérvényez a városi tanácshoz folyamod-

Keresk. test. tört. 5
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nék, a foh^amodást a testülethez kell áttenni nyilatkozat-

tétel végett.

Még egy, a segédekre vonatkozó érdekes részletet akar-

nánk kiemelni. Az 1840 :xvi. t. ez. nem intézkedik a fel-

fogadott, de be nem fogadott segédekrl. Ezt a viszonyt a

ma érvényben lev kereskedelmi törvény is figyelmen kívül

hagyja. Az alapszabályok 48. !:i-a mondja, hogy «az írásban,

vagy taniík eltt felfogadott, de be nem fogadott segédet,

ha t ebben a részben vétség nem terheli, ha közönséges

segéd, két havi fizetéssel és az lítiköltséggel, ha pedig könyv-

viv vagy pénztárnok, négy havi fizetéssel és az útikölt-

séggel kell kárpótolni ». — Érdekes az a részlet is, hogy a

mennyiben segéd fizetését illetleg megállapodás nem tör-

tént, ezt vitás esetekben évi 150 frt ppénzben és az élel-

mezésben és lakásban kell megállapítani.

Végül meg kell említenünk, hogy az ((Eszmék » közt

sem a tiszta vallásos, sem a valláserkölcsi elem helyt nem
fog. Az I. §. annak kijelentésére szorítkozik, hogy a «nála

bekebelezett kereskedk testülete a kormány védelme alatt

álló erkölcsi testet képez, melyet szabadalommal látott el

és a ((kir. szab. testület» czimét viseli)). Magasabb felada-

taira egyedül az inasokról szóló az a rendelkezés figyel-

meztet, hogy felszabadításuknak egyik kellékét a vasárnapi

kereskedelmi iskolának szorgalmas és sikeres látogatása

alkotja.

Mellzve a javaslatnak a hatóságok által történt felül-

vizsgálatánál felmerült kisebbrendü kifogásokat, min, hogy

a javaslat ('Alapszabályok" helyett « Eszmék ))-nek czimez-

tetett, továbbá a követelés, hogy a tervezet kidolgozásánál

használt források kihagyassanak, elvi kifogásként a városi

tanács érvényesítette, hogy a tanácsi biztosnak a közgy-
lésen való hatásköre a felügyeletre és ellenrzésre korlá-
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toltatott. A városi tanács az alapszabályokba iktatni kivánta,

hogy a testület összes ülést csakis városi tanácsos mint

biztos elöülése alatt tarthat, kinek ügykörébe tartozik, hogy

a testület meghallgatása végett hozzá titalt ügyeket elöter-

jeszsze, a rendet fentartsa és arra felügyeljen, hogy csakis

az oly ügyek tárgyaltassanak, melyek magára a testiéire

vonatkoznak, végre, hogy a tanácskozásokat vezesse, azokat

eldöntesse és a határozatot kimondja.

A városi tanácsnak ezt a követelését a m. kir. hely-

tartó tanács teljesíthetlennek tartotta és a testületnek

javaslatát fogadta el azzal a toldással, hogy a tanács által

a biztos közbenjöttével eltérjesztendket a testület szintén

tárgyalni köteles. A m. kir. udvari kancellária még a

helytartótanács módosítását is fölöslegesnek tartotta és

nézve azt, hogy a testületi biztosnak nem kell feltétlenül

városi tanácsosnak lennie, elégnek tartja azt a kijelentést,

hogy a városi tanács által kiküldött biztos gyakorolja a

felügyeletet és ellenrzést.

Elvileg, illetleg az 1840 :xix. t. ez. i. §-a alapján,

mely a testületi kényszert nem ismeri, kifogásolta a városi

tanács, hogy a kereskedi jog gyakorlása a testületnél való

bekebelezéstl feltételeztessék, valamint az 1840 :xvi. t.cz.

2. ^. a) pontja alapján azt a rendelkezést, hogy a keres-

kedi jogot csak a betöltött 24-ik évvel lehessen elnyerni,

nézve azt, hogy az említett törvényes intézkedés megálla-

pítja, hogy a kereskedést csak a 20-ik év betöltése eltt

nem lehet gyakorolni, tehát ennek betöltésével már igen.

A helytartó tanács a jórend érdekében a testületi kényszert

szükségesnek tartotta és helyeselte, hogy a kereskedi jog

engedélyezése a betöltött 24-ik évhez köttetett, nézve azt,

hogy az 1840 :xvi. t.-czikk intézkedése csak nemleges és

a teljes szerzdési képesség a nagykorúságot feltételezi.

5*
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A kancellária azonban a városi tanácsnak adott igazat és

az alapszabályoknak a testületnél való bekebelezésre vonat-

kozó rendelkezését akkép módosította, hogy a ki a városi

tanácstól a kereskedelem gyakorlására jogot nyert és beke-

beleztetéséért a testülethez folyamodik, eleget tartozik tenni

az alapszabályokban foglalt feltételeknek.

Kifogásolta a városi tanács a tervezett alapszabályok-

nak azt a rendelkezését is, mely szerint a kereskedi jogért

a kérvények a testületnél nyújtassanak be. Ellenkezleg

követelte, hogy azokat nála kellessék beadni és azok csak

nyilatkozattétel végett közöltessenek a testülettel, mely

köteles legyen nyilatkozatát a fennálló rendszabályok értel-

mében 4 hét alatt megtenni. A helytartó tanács ez ellené-

ben kimondandónak tartotta, hogy a kereskedi jogért

folyamodó kérvényét a testületnél is beterjeszthesse és így

a testület véleményével ellátva kerüljön a városi tanácshoz.

Ezt a nézetet fogadta el a m. kir. udvari kancellária is.*

Már említettük, hogy ezek az alapszabályok hatályba

nem léptek. A kancellária tárgyalásukat 1844-ben felfüg-

gesztette, mert bekérte a polgári testületre vonatkozó sza-

bályzatokat, és mert a nagykereskedk testületét illetleg

folyamatban lev tárgyalások eredményét akarta bevárni.

Csak azután, hogy a nagykereskedk testületének a szaba-

dalomlevél kiadatott, vette fel ismét a tárgyalások fonalát.

Az összes tárgyalási iratok csak ezután kerültek az általá-

nos udvari kancelláriához, és ennek révén az osztrák ható-

ságokhoz, melyek az alapszabályokon szintén eszközöltek

egyes módosításokat. A két kancellária közt csak arra

nézve merült fel különösen nézeteltérés, hogy mely ható-

ságot illesse meg a kereskedi jog engedélyezése, mely

* V. ö. Kanc. levéltáv 16220 740 ex 844. és 9690 430 ex 845.
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azonban bizottsági tárgyalás mellzésével intéztetett el.

Az általános udvari kancellária kivánta, hogy a kereskedi

jogot kizárólag a városi tanács engedélyezze. Habár, utó-

lagos kijelentése szerint, meg is nyugszik a m. kir. udvari

kancellária rendelkezésében, nem mulaszthatja el arra

figyelmeztetni, hogy ezt a kérdést véglegesen szabályozan-

dónak tartja, és «hogy általában az ipar és kereskedelem

érdekében nem látjuk tanácsosnak, hogy a kereskedelmi

testületeknek a m. kir. helytartó tanács által javasolt mó-

don dönt befolyás adassék, mivel ezzel világosan csakis

az egyedárúsági szellemnek és egyesek érdekeinek nyitta-

tik tág tér)).*

Nincs ugyan az itt czélzott testületi szervezettel szoros

kapcsolatban, de már ebbl látjuk, hogy a testület a városi

biztosnak mködését korlátozni kivánta. Mely idben kez-

ddött a testületnél a biztosnak mellzése, nem állapíthat-

juk meg. Tény az, hogy a testület elöljárójának elnöklete

alatt összes üléseket is tartott, a nélkül hogy azokra a biz-

tost meghivta volna. Annak több nyomára akadtunk, hogy

a testület már a múlt században is tartott elvétve üléseket

a biztos jelenléte nélkül.

Pest város tanácsa ezt a gyakorlatot megszüntetni akar-

ván, a testületet is utasította, hogy az új, t. i. már a ma-

gyar felels minisztérium által 1848-ban kiadott czéhsza-

bályzat értelmében biztost válaszszon. Ez ellen a testület

«a kereskedelmi és ipar független kormányhoz)) 1848 ok-

tóber 24-én 6142 223. sz. a. kérvényt adott be, melyben a

((tisztelt kormány)) -t kéri, hogy ((méltóztassék a czéltalan

és költséges foi-mákat félrevetve, testületünket városi czéh-

biztos választásától kegyesen felmenteni)). — Az indokolás-

* Ugyanott 8092/672 ex 1846.
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ban a testület eladja, hogy «a czéhbiztosok a régibb sötét

kor szüleménye, és azon czélból neveztettek ki, hogy az

akkoriban mveletlen tanácskozók közti czivakodás vagy

tettlegi összeverekedés egy tekintélylyel bíró egyén által

megakadályoztassék vagy megszüntettessék, — továbbá mi-

szerint felügyeltessék arra, nehogy a zárt ajtóknál tartott

czéhgylésekben az álladalom, vagyis inkább a király veszé-

lyére határoztathassék)). — A testülettel szemben a jelzett óva-

tosság fölösleges, mert a testület mvelt egyénekbl áll,

máskülönben pedig csakis kereskedelmi ügyek fölött tanács-

kozik, s minden ülésrl jegyzkönyvet vesz fel, mely irat-

tárában riztetik és a hatóság által bármikor betekintethe-

tik és esetleges visszaélésekért nem csak az elnök, hanem

az egész testület felels. — Különben a tanács intézkedése

nem csak czéltalan, hanem törvényellenes is. Az 1840:

19. t. ez. I. és 2. í:i-a nem parancsolja, hogy czéhbiztos vá-

lasztassék, st ellenkezleg, határozottan mondja, hogy a

kereskedi testület minden ügyei egy általuk választandó

elnök és választmány által intéztessenek el. — Ez az ügy

a következ, már nem a magyar kormánytól származó, el-

intézést nyert: 1529. A bentérintett kérés Pest városától e

részben nyert felvilágosító jelentés nyomán, ezüttal nem
teljesíttethetik, — egyébiránt a folyamodók ez ügynek az

ország jelen állapota megszntével bekövetkezend rend-

szeres tárgyalásának bevárására utasíttatnak. A magyaror-

szági kir. ideiglenes polgári közigazgatás meghagyásából.

Kelt Budán, Martius 30. 1849. ifi- P^h^Sy^y Imre.
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IV.

Az abszolút hatalom alatt a kereskedelem és ipar ideig-

lenes rendezésérl 185 1 február 6-án kibocsátott utasítás

két, nevezetesen a nagykereskedk és a kicsiben eladó ke-

reskedk testületének szervezését rendeli el.

A nagykereskedk testületét illetleg csakis a követ-

kez, a kir. kiváltságos nagykereskedk testületének sza-

bályaiban is benfoglalt intézkedéseket állapítja meg. A tes-

tület ügyeit intézi a kebelébl szavazattöbbséggel két évre

választott három kiküldött és ugyanannjá választmányi tag,

a kilépk újra választathatnak. — A testület, ha a keres-

kedelmi ügyek több ülést nem igényelnének, a biztos jelen-

létében évenkint négy ülést tart. A testület a kiadások fede-

zésére a tagoktól bekebelezési díjat és évi járulmányt

követelhet.

Némileg részletesebben intézkedik a kicsiben eladó ke-

reskedk testületét illetleg. Kimondja, hogy minden kicsi-

ben ánísító városi vagy falusi keresked belépni tartozik a

kereskedelmi testületbe és a kereskedi jog gyakorlására

nyert engedélyt mindaddig foganatba nem veheti, míg a

helyben lev, vagy ennek hiányában a legközelebbi testü-

letbe be nem lépett. — Átveszi az 1840: xix. törvényczikk

I. ,^-ának rendelkezését, mely szerint is, «ha valamely vá-

rosban vagy mezvárosban tiznél több keresked, gyáros,

vagy közkereseti társaság tagja van, akkor ezek kereske-

dési testületet alakíthatnak és abban a megyében lakó más

kereskedket, gyárosokat és társulati tagokat is kebelezhet-

nek, továbbá ügyeik vezetésére és a pénztárkezelésre sza-

vazattöbbséggel választmányt és elnököt választhatnak, azon
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megjegyzéssel, mindazáltal, hogy ilynem testületek a be-

jegyzett kereskedt^ ha ez a testületbe fölvétetni, s mint

annak tagja, magát az illet kötelezettségekhez alkalmazni

kivánná, a fölvételtl nem zárhatják ki». Végre pedig akkép

intézkedik, hogy minden gylést hatósági biztos jelenlété-

ben kell tartani. A tanácskozás tárgyai csak olyanok lehet-

nek, melyek a kereskedésre, forgalmi eszközökre, a rend

fentartására, a testület bels ügyeire és felsbb rendeletek

pontos teljesítésére vonatkoznak.

E helyütt kell megemlítenünk a helj^tartó tanácsnak

24.871 852. sz. rendeletét, mely részletesebben szabál^^ozza

az egyes kategóriákba es kereskedk által kimutatandó

alaptkét és egyszersmind megállapítja, hogy a testületek

bekebelezési díjul csakis a kimutatandó alaptkének egy szá-

zalékát igényelhetik. A polgári kereskedk testülete ezen

rendelkezés megváltoztatása végett folyamodott, kérve, hogy

tovább is fentarthassa az eddig követelt és egy egyénnek

kivételével mindenki által szívesen fizetett 155 frtnyi be-

kebelezési díjat. Kérelmét fleg arra alapította, hogy a ta-

gok egyenl jogokat élveznek, méltányos tehát, hogy egy-

formán jániljanak a testület terheihez. Indokolja a nagyobb

követelést a betegségélyezéssel és a közczélokra való ada-

kozással.

Az említett rendeletet kiegészítették a kicsiben eladó

kereskedk testületeinek szervezetére vonatkozó, a hely-

tartótanácsnak 1853 j^mi^^s 9-én 9247 sz. a. kelt intézvé-

nyével közzétett, a kereskedelmi minisztérium által jóvá-

hagyott minta-alapszabályok.

Szólnak a minta-alapszabályok a. testületi tagság elnj^e-

résérl, a megfelel rendeletek értelmében. A szükséges

alaptke összegét a 24.871 852. sz. rendelet értelmében kel-

lett az alapszabályokba felvenni. Megállapítja a bekebele-
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zési díj, valamint az évi járulék maximumát. A bekebele-

zési díj nem haladhatta meg a tagtól megkövetelt alaptke

egy százalékát, az évi járulék a két forintot negyedéven-

kint. Kötelezi a tagokat, hogy szabályszerví könyveket ve-

zessenek és ebbe mindenekeltt bejegyezzék a kimutatott

alaptkét. Intézkedik arról, hogy minden tag bekebelezése-

kor köteles tudomásul venni a kereskedelmi ügyekben ki-

adott és a testületnél létez legfelsbb és magas rendele-

teket, és ezt a bekebelezési könyvben igazolni. A testület

külön bekebelezési könyvet tart, melybe bejegyeztetnek a

kereskedk. A keresked-segédekrl és inasokról külön

jegyzék vezettetik.

Megállapítja továbbá, hogy a keresked csak egy helyütt

tarthat üzletet. Kereskedési jogot egyszerre csak egy egyén-

nek, de nem többnek (társas czégnek) lehet engedélyezni.

Jogában áll azonban egy vagy több nyilvános társhoz sze-

gdni. Az özvegyek özvegységök alatt, míg az üzletet foly-

tatják, a testület tagjai maradnak. A kereskedi jogot nyert

nknek joga van, illetleg kötelességökben áll a testületbe

belépni. Ha az elhunyt keresked után kiskorú árvák ma-

radnak, a testület köteles a hatósággal együtt odahatni,

hogy az árúkészlet a lehet legjobban értékesíttessék.

A testület az ügyvitelre elnököt, és az elnök akadá-

lyoztatása esetén az üléseken való elnöklésre egy tagot,

továbbá legalább is 5, de legfölebb 12 tagból álló választ-

mányt választ három évre, viszonylagos szótöbbséggel, meg-

jegyezve azt, hogy a választmánynak egyharmada évenkint

ujíttatik meg. A kilépés tekintetében az els két évben a

sorshúzás dönt. A választás elfogadását illetleg legfölebb

három nap alatt kell nyilatkozni. A választmány egy tagja

látja el az elnök felügyelete alatt a pénztári teendket,

másik tagja végzi az Írásbeli munkákat. A nagyobb test-
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letek azonban az írásbeli munkálatok végzésére külön

egyént fogadhatnak fel. A testület, a biztos jelenlétében,

évenkint négy rendes ülést tart; rendkivtílit pedig a szük-

séghez képest. A gylésrl kell indokok nélkül elma-

radó tag egy forinttal birságoltatik. A testületek tárgyalási

ügykörébe tartozik: a) a hatósági rendeletek kihirdetése;

h) az inasok felfogadása és felszabadítása, a kereskedk

vagy gyárosok bekebelezése; c) a fegyelemnek a testület

tagjai közt való fentartása; d) a kereskedelmi érdekekrl

és az ez irányban tett javaslatokról való tanácskozás; e) az

elljáró és a választmány választása; /) a netalán szüksé-

ges segédszemélyzet, a tollnok, bemondó stb. felfogadása;

g) a megbetegedettek és elszegényedettek ápolása és segé-

lyezése ; h) a kiadások kirovása, a mennyiben azokat a ren-

des bevételek nem fedeznék; i) a testület számadásainak

megvizsgálása ; Aj a hatóságok által kért vélemények és ki-

mutatások beterjesztése.

Még csak a 28. ,^-ban foglalt azt a rendelkezést kell

kiemelni, a mely szerint is ott, a hol a betegek ápolására

külön intézetek állanak fenn, a testület a keresked-segé-

deket bizonyos havi járulékra kényszerítheti, mely azonban

a 30 krt pengpénzben meg nem haladhatja. A járulék fejé-

ben a betegnek az intézetben ápolást és orvosi kezelést

kell nyújtani.

S már itt említjük meg, — a mi különben már az el-

adottakból is határozottan folyik, — hogy ezek a minta-

szabályok a nagykereskedk testületét nem érintették és

szervezete egész a legújabb idig az ismertetett szabadalom-

levélen nyugodott, azzal a kivétellel, hogy az összes való-

ságos 30.000 frt alaptkét kimutató nagykereskedket be

kellett fogadnia.

Már a polgári kereskedk testületére igenis tartoztak
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a minta-alapszabályok. De azt magára nézve sok részben

szknek, és eddigi szervezetét nézve, meg nem felelnek

találta. Alkottattak-e ebben az idszakban új alapszabályok,

nem lehetett megállapítani. Tény, hogy tanácskozások foly-

tak, st tervezetek is készültek. A tervezetek lényegesen

eltérnek a minta-alapszabályoktól, már a szokásossá vált

osztályszervezetnél fogva is. A tervezetekben felemlíttetnek,

mint a polgári testület által fentartott, illetleg támogatott

intézmények : a vasárnapi iskola, a kereskedelmi akadémia,

a betegsegélyez egylet. Czéliil még kitüzetik más, a keres-

kedség támogatására szolgáló jótékony iztézmények, vala-

mint szakkönyvtár létesítése.

Az abszolút hatalom intézkedései szüntették meg a

Pesten fenállott izraelita kereskedk testületét és követel-

ték, hogy az illet testület tagjai, kereskedi minségökhöz

képest, a polgári vagy a nagykereskedk testületébe lépje-

nek. Az Augusz által aláirt, 185 1 deczember 23-án 22.047,

szám alatt Appiano József helyettesített polgármesterhez

intézett rendelet az izraelita testület feloszlatását azzal indo-

kolja, hogy ez a testület fennállhatott régebb idkben, mi-

dn még az ipari jogosítványokat illetleg is különbséget

tettek keresztények és zsidók közt. De ezt a különbséget

az ideiglenes iparrendtartás nem ismeri. Ha fenmaradása

tovább is türetnék, nem is fogna soha megsznni, miért is

azt a helytartó tanácsnak f. é. deczember 21-én 22.297. szám

alatt kelt rendelete értelmében azonnal fel kell oszlatni.

Egyébként föltételeztetik, hogy mindkét vallásnak testületi

tagjai ezt az intézkedést üdvösnek fogják elismeiTii, mert

egyesült ervel inkább el lehet mozdítani a kereskedelem

érdekeit. Kimondja a rendelet az ideiglenes utasítás értel-

mében, hogy a jövben Pest városában csak két testület

legyen, és hogy a testületek vagyona méltányosan osztás-
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sék fel. A polgári testületnek nagykeresked tagjai átlépni

tartoztak a nagykereskedk testületébe.

Végre a polgármester utasíttatott, hogy a rendelet

végrehajtásáról 1852 január 20-ig tegyen jelentést.

A vagyonnak a polgári és a nagykereskedk testülete

közt való megosztása sok tárgyalásra, jegyzék- és irat-

váltásra adott alkalmat a két testület és a hatóságok közt.

A polgári kereskedk testületének irattárában errl a kér-

désrl egész halmaz irat van.

Kezddött a jegj^zékváltás a nagykereskedk testületé-

nek megalakulása idejében. Már ekkor felkérte vala a

nagykereskedk testülete a polgári kereskedk testületét

a hozzá átlépett tagokat megillet vagyonrész kiszolgálta-

tására. A polgári kereskedk testülete ezt azzal az indoko-

lással tagadta meg, hogy a kilépettek az önkéntes kiválás

tényénél fogva elvesztették a testület vagyonához való min-

den igényöket.

Most, hogy a vagyonmegosztás kérdését a hatóság

hozta napirendre, a polgári kereskedk testülete azt az

álláspontot foglalta el, hogy a nagykereskedk testülete az

alakítása idején önként kilépett tagok részére a vagyon-

ban már csak azért sem követelhet aránylagos részt, mert

annak idején ebbeli igényének megtagadásában hallgatag

megnyugodott, miután az ellen óvást nem emelt. Kész

azonban a most kényszer folytán átlépett tagok számának

megfelel vagyonhányadot a nagykereskedk testületének

átszolgáltatni.

A nagykereskedk testülete lényegileg csak azt jelen-

tette ki, hogy az önként kilépett tagok is hozzájárultak a

közös vagyon alakításához és gyarapításához, és miután

neki vagyona nincs, nem is hajlandó az azokat megillet

vagyonrészrl lemondani.
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A tárgyalások alatt szóba került a vagyon állaga,

eredete, jövedelmének felhasználása. Ezek a kérdések sza-

porították fleg az iratcsomókat a testületeknél és a ható-

ságoknál.

Végre is az ügy Friedrich György helytartósági tanácsos

elnöklete alatt és Aigner Miklós városi tanácsos, mint Pest

városa kiküldöttjének közbenjöttével, a testületek meg-

bízottjai által tartott bizottsági tárgyaláson békésen intéz-

teit el.

A polgári testület birtokában lev vagyon vala az

1852 február 17-én foganatosított pénztári zárlat szerint

:

Készpénzben 847 frt 27 kr.

Kereskedi épület 217 drb részvényében á 200 frt 43,400 « — «

Kincstári jegyekben 20,000 « — «

Kétes váltókban 693 « 25 «

Összesen _... 64,940 frt 52 kr.

Ebbl a polg. kereskedk testülete a nagykereskedk

testületének kiadott 8000 frtot, és pedig 5000 frtot kész-

pénzben és 3000 frtot kincstáii jegyekben.

Maga az abszolút hatalom szüntette meg a kereske-

delmi és ipari viszonyokat ideiglenesen szabályozó utasí-

tással életbeléptetett szervezetet, az 1859 deczember 20-án

kelt pátenssel közzétett és 1860 május i-én életbeléptetett

iparrendtartással. A czéhek és testületek helyébe szabad

társulatok vagy szövetkezetek léptek. Ez az iparrendtartás

is az 1860—61. évi mozgalmak alatt tényleg hatályon kívül

helyeztetett. Az átmeneti kormány ismét életbeléptette.

Az átmeneti kormány alatt 1862 deczember 8-án er-
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síttettek meg a polgári kereskedk testületének els rend-

szeres alapszabályai, melyek a jelenleg fennálló, az 1872.

évi VIII. tczikken nyugvó alapszabályokhoz az átmenetet

képezik.

Kimondják az 1862. évi alapszabályok, hogy a pesti

polgári testület mindazon kereskedket foglalja magában,

kik az 1860. évi májtis haváig és ezen túl abba bekebelez-

tettek, és mindazokra ki fog terjedni, kik e város terüle-

tére oly kereskedési ágakra, melyek eddig a rendes keres-

kedési üzletekhez számíttattak és melyekre nézve a polg. ke-

reskedi testületnél különös osztályok fennállanak vagy

még felállíttatandnak, jogosítványt, vagy az 1859-iki de-

czember 20-án kelt és ismét életbe léptetett nyiltparancs

értelmében iparjegyet nyertek. A tagok segéd- és tanuló-

személyzete a testületnek hozzátartozóit képezik és ennél-

fogva alapszabálj^ainak alávetvék.

Czélul kitzi a közös kereskedelmi érdekek megfigye-

lését és elmozdítását. Gondoskodik különösen a) a tagok és

segédszemélyzete, ú. m. könyvvivi, pénztárnokai, bizomá-

nyosai, szállítói, segédjei s a t. gyakornokai és inasai közt

rendezett viszony fentartásáról, valamint a köztük a szol-

gálati vagy tanulói viszonyból származó viták elintézésérl

;

b) a szükséges szakiskolák felállításáról és fentartásáról,

nevezetesen a testület kereskedelmi vasárnapi iskoláját az

iparszabadság folytán elreláthatólag növeked szükséghez

képest ki fogja terjeszteni és e fölött a kell felügyeletet

fogja gyakorolni; c) hasonlókép — a meddig ennek szük-

sége fen fog forogni — jelentékeny évi járulékkal támo-

gatni fogja a fleg a segédszemélyzet javára alapított ke-

reskedelmi betegápoló egyletet, gondoskodni fog a segéd-

személj^zet által fizetend járulékok beszedésérl, valamint

gyakorolni fogja ennél az intézetnél az t megillet bef-
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lyást; d) különös tekintetet érdeml esetekben a körülmé-

nyekhez és vagyoni állásához képest — mint eddigelé is —
segélyezni fogja az önvétkök nélkül sorscsapások folytán

elszegényedett és munkaképtelenné vált tagjait, valamint

kisebb segedelmeket nyújt a munkaképtelenné vált vagy

ideiglenesen hely nélkül lev segédeknek; e) a hatóságok

felhivására a hatáskörébe tartozó viszonyokról felvilágosí-

tásokat és véleményeket ad ; végre f) közremködik a köz-

igazgatás mindazon intézkedéseiben, melyek a tagok össze-

ségére vonatkoznak.

A bekebelezési díjakat a fent már említett, 1852. évi

deczember 14-én 24871. sz. a. kelt helytartósági intézvény-

ben megszabott mérvben állapítja meg, vagyis bekebelezési

díjban a szalag-, kalap- és edénykereskedk 40 frtot, a

br- és papirkereskedk 60 frtot, a többi osztályokba tar-

tozó kereskedk pedig 80 frtot kötelesek fizetni.

A testületet képviseli az általános gylés és az elöl-

járóság. Az elöljáróság áll a két elnökbl és a választ-

mányból. A választmányt az osztályok képviseli alkotják

és ehhez képest a választmány tagjait az osztályok is vá-

lasztják. Választ pedig minden osztály, ha tagjai száma az

ötöt eléri, de húsznál nem több, cgij, ha húsznál több, de

száznál kevesebb, két, ha száznál több, három képviselt,

illetleg választmányi tagot, Írásban benyiíjtott szavazattal.

Jelenleg — mondják az alapszabályok — az arany-, ezüst-

és ékszerárú-kereskedkre i, a brkereskedkre 2, a diszm-

árúkereskedkre 2, a füszerkereskedkre 3, a kalapkeres-

kedkre I, a papirkereskedkre i, a porczellán- és edény-

kereskedkre I, a posztókereskedkre 2, a rföskereske-

dkre 3, a selyemkereskedkre i, a szalag-kereskedkre 2,

a terménykereskedkre 3, a vaskereskedkre 2, a vászon-

kereskedkre 2 és a többi kisebb osztályokra, ú. m. a
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festékkereskedök, a hangszerkereskedk, a játékkereskedk,

a pénzváltók, a szerszámkereskedk, a szcsárúkereskedk,

a tükör- és képkereskedk és az ü^^egkereskedk osztá-

lyaira együttesen i képvisel esik.

Fel kell még említeni a viták elintézésérl szóló ren-

delkezéseket. Hatáskörébe csakis a szolgálat tartama alatt

felmerült és nála még a szolgálat tartama alatt vagy a

szolgálat megsznte után legfölebb 30 nap alatt bejelentett

vitás kérdések eldöntése tartozik. Mint békebirák az el-

nökök mködnek, kik az általuk békésen el nem intézett

ügyeket a peres kérdések elintézésére jogosított bírósághoz

utasítják. A vitás kérdések eldöntésére hivatott bíróságot

pedig alkotják az elnökök egy választmányi taggal, vagy

egy elnök két választmányi taggal. A beadványok mellzé-

sével, tisztán csakis a szóbeli tárgyalás alapján hozott ha-

tározat ellen a vesztes fél 8 nap alatt, de csak birtokon

kívül felebbezhet a közigazgatási hatósághoz. A testület

bíróságának határozatát a politikai hatóság hajtja végre.

Az eljárást illetleg meg kell említeni, hogy a kitzött

határnapon meg nem jelen és elmaradását nem igazoló

felet megbírságolhatta és ujabbi tárgyalásra azzal idéz-

hette, hogy meg nem jelenése esetén ellenfelének eladása

valónak fog tartatni és ezen az alapon a határozat meg-

hozatni. Joga volt egyébként mindennem bizonyítást kö-

vetelni, tanúkat és szakértket is kihallgatni, de nem eskü

alatt. Saját tagjainak tanúkként vagy szakértkként való

kihallgatása esetén azonban tlük megkövetelhette, hogy

eladásukat az elnöknek való kéznyújtás mellett becsület-

szavukkal ersítsék.

Már említtetett, hogy a polg. kereskedk testületének

legújabb alapszabályai az 1872. évi viii. t. ez. 83. ^-án ala-

púinak. A testület ezekkel az alapszabályokkal ipartársu-
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lattá alakult át. Ezek az új alapszabályok az osztály- vagy

szakszervezet kivételével alig emlékeztetnek valamiben is

a régi czéhszervezetre.

Ismertetésöknél elég a megelz és az itt kérdéses

alapszabályok közt fenforgó különbségeket kimutatni.

Tagjai mindazok a kereskedk : a) kik a társulat meg-

alakulása eltt a fennállott pesti szab. polgári kereskedelmi

testülethez tartoztak, b) kik Budapesten laknak és czégök-

nek a kereskedelmi czégjegyzékbe történt bevezetését ki-

mutatván, magukat a társulatba felvétetni kivánják. A be-

jegyzett társas czégek beltagjai azonban csak akkor lép-

hetnek a társulatba, ha a társulati tagokra a jelen alap-

szabályok értelmében rótt kötelességeket külön-külön

teljesítik, c) a társulati tagok özvegyei és árvái.

Minden tag köteles a társulatnak az alapszabályokban

körvonalozott czéljait tle telhetleg elmozdítani, a belé-

péskor 20 frtnyi, a társulat vagyonához csatolandó felvételi

díjat fizetni, valamint évenkint a közgylés által megálla-

pítandó tagsági díjat fizetni, mely azonban a 10 frtot meg-

nem haladhatja.

Czéljai közt már nem fordul el a fnök és a segéd

vagy inas illetleg gyakornok közt a szolgálati viszonyból

felmerül vitás kérdéseknek birói eldöntése.

A választmány 20 tagból áll. A tagokat többé nem

maguk az osztályok, hanem az egyes osztályok körébl az

1862. évi szabályokban megállapított arányban a közgy-

lés választja titkos szavazattal. Ha az összes osztályokból

20 tag ki nem kerülne, a hiányzó tagok a társulat tagjai

körébl szabadon választatnak.

' A társulati alapszabályok a 31. §-ban intézkednek a

kiadásokról, melyeket azért kell külön megemlíteni, mert

egyszersmind röviden jelzik feladatait. Elvül kimondja a

Keresk. test. tört.
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29. ,^, mely megállapítja a társulat vagyonát (az 1879

január i-én lezárt mérleg alapján 235,477 frt 39 krban) és

gyarapításának módját, hogy a törzsvagyonnak csak ka-

matait szabad a kiadások fedezetére felhasználni, vagyis a

bevételekhez számítani. A bevételekbl fedeztetnek

:

(i) a kereskedelmi vasárnapi iskola, a budapesti keres-

kedelmi akadémia, a budapesti kereskedelmi akadémia

nyugdíjalapjának és a kereskedk betegsegélyezö egylete

segélyezése, míg a közgylés e tekintetben máskép nem
intézkednék

;

b) elszegényedett társulati tagoknak, hozzátartozóiknak,

valamint az önhibájukon kívül kereset nélkül lev segé-

deknek, a választmány által a közgylés által megszava-

zott összegbl adható segély;

c) a folyó kiadások, nevezetesen : házbér, ftés, világí-

tás, tiszti- és szolgaszemélyzet fizetése, bélyeg- és posta-

díjak s a t.

VI.

A kir. kiváltságos nagykereskedk testülete egész

1885 május 30-ig megtartotta régi, még V. Ferdinánd

királytól nyert szabadalom-levélen nyugvó szervezetét. A
jelzett napon azonban az 1884. évi ipartörvény értelmében

végleg átalakult ipartársulattá, ((Budapesti nagykereskedk

és nagyiparosok)) czím alatt.

Régi nevét és szervezetét nem minden akadály nélkül

tarthatta meg. Az 1859. évi ipartörvény folytán az 1860.

évi május hó 9-én 17,869. sz. a. kelt jegyzékkel a városi

tanács által felhivatott, hogy egyesüljön a polgári keres-

kedk testületével. Miután azonban az egyesülésre szintén
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felhívott polgári kereskedk testülete az egyesülést meg-

tagadta, a nagykereskedk testülete szintén kijelentette,

hogy az egyesülést nem óhajtja, hanem inkább kész alap-

szabályait az új ipartörvénynek megfelelleg átalakítani,

bár ennek sem látja szükségét. El is készítette az új alap-

szabáh'okat, be is terjesztette azokat a cs. kir. helytartó-

ságnak, melynél azonban, úgy látszik, elintézést nem

nyertek.

Figyelmen kívül hagyta a nagykereskedk testülete az

1872. évi ipartörvényt és az ennek alapján a földmívelés-,

ipar- és kereskedelemügyi miniszter által 1872. évi deczem-

ber 4-én 12,924. sz. a. kiadott körlevelet, mely a kereske-

delmi testületeket alapszabályaiknak záros határid alatt

való módosítására és jóváhagyás végett leend beterjeszté-

sére hívta fel.

Midn azonban a testület a földmívelés-, ipar- és

kereskedelemügyi miniszternek 1880. évi október 24-én

32,599. sz, a. kelt leirata folytán Budapest fvárosa tanácsa

által 1880 október 30-án 44,704. sz. a. kelt határozattal

egyenesen felhivatott, hogy alapszabályait 30 nap alatt

módosítsa és terjeszsze be, ezen felhívás ellenében hosszabb

elterjesztéssel élt, melyben lényegileg fejtegeti, hogy a

kereskedelmi testületet, mint ezt különben az említett, a

testülettel azonban nem közölt körlevél is kiemeli, nem lehet

azonosítani az iparos czéhekkel. A testületnek a királyi

szabadalom-levélben foglalt alapszabályai a kereskedés

szabad és önálló gyakorlását meg nem nehezítik, zését

czéhszer megszorításokhoz nem kötik, kizárólagos jogosít-

ványt nem adnak és egyetlen egy intézkedésökkel sem he-

lyezték magukat ellentétbe az ipartörvényben biztosított

iparszabadság nagy elvével. Kiemeli, hogy a 2. >^-nak az az

intézkedése, hogy a testületet a jelentkez egyén felvéte-

ss
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lére kényszeríteni nem lehet, csak önkormányzatának fo-

lyománya ; és ha a 3. í^ a felvételt magasabb erkölcsi, szel-

lemi és anyagi minsítés kimutatásához köti, ezért még a

testület nem válik czéhhé, mert ezzel csak meggyzdést
akar szerezni arról, hogy a testületbe való felvételre jelent-

kezben megvannak-e mindazok a kellékek, melyektl

egyedül lehet várni a nagykereskedés sikeres gyakorlását,

melyek az illett érdemessé teszik, hogy a testület tagjává

és ekkép részesévé legyen a királyi kegyelem nyújtotta

azoknak a kiváltságoknak, a melyek az említett feltételek

alatt a testületnek adományoztattak.

Kéri pedig a testület a minisztert, hogy a szabadalom-

levélben foglalt alapszabályokat vegye jóváhagyólag tudo-

másul, vagy függeszsze fel az alapszabályok módosítását

követel rendelkezését addig, míg az ipartörvénynek folya-

matban lev módosítása végleg elintéztetett.

Az elterjesztésben több ízben hangsülyoztatnak a

szabadalom-levélben a testületnek és tagjainak biztosított

kiváltságok, melyek azonban lényegileg arra szorítkoznak,

hogy a tagok a kir. kiváltságos nagykeresked czimével

élhetnek és a mellvérten Magyarország czimerével diszl

császári sast használhatnak.

S a kiváltságokhoz tartozó czimerhasználat a magyar

országos czimerek használatáról intézked 1883. évi 18.

törvényczikk tárgyalása közben a testület részérl egy a

belügyminiszterhez intézett elterjesztésre nyújtott alkal-

mat, mely a belügyminiszter részérl ügy oldatott meg,

hogy a szabadalom-levélben engedélyezett czimet és czimert

a testület tagjai tovább is használhatják, mert errl az

említett törvény nem intézkedik. Nem használhatják azon-

ban külön engedély nélkül a törvényben említett országos

czimereket.
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Ezt inkább csak mellékesen kívántuk megemlíteni és

ezzel áttérhetünk a nagykereskedk testületének jelen, már

az 1884. évi ipartörvényen nyugvó alapszabályainak ismer-

tetésére.

A testület ("Budapesti nagykereskedk és nagyiparosok

társulata*^ czimét vette fel. Czélja: a nagykereskedés és

nagyipar közös érdekeinek elmozdítása és érvényesítése

az által : (i) hogy a társulati tagok és segédszemélyzete

közt rendezett viszonyok fentartásáról gondoskodik és a

köztük a szolgálati viszonyokból netán fölmerül vitás kér-

désekben mindkét fél kívánatára mint választott bíróság

jár el; b) hogy kereskedelmi és iparintézetek alapítása,

vezetése és ellenrzése által a kereskedk és iparosok szak-

képzettségét elmozdítja; c) hogy elszegényedett tagjait,

azok özvegyeit és árváit pénzbeli segélyben részesíti ; d) hogy

segélyegyleteket, kórházakat és egyéb intézeteket alapít,

anyagilag támogat, ellenriz, vagy vezetésökben résztvesz;

e) hogy az ipar-, valamint egyéb országos hatóságoknak a

kereskedelmet és ipart érint kérdésekben és ügyekben fel-

világosítást és véleményt ad, azokkal szemben a nagyke-

reskedés és nagyipar igényeit és közös érdekeit képviseli

és érvényre juttatni törekszik ; és végre f) hogy a társulat

vagyonát és alapítványait kezeli.

Tagjai a volt tagok. Ezeken kívül a felvételt kérhetik

:

a) Budapesten székel bejegyzett nagykereskedk, banká-

rok, nagyiparosok és részvénytársasági igazgatók; b) volt

nagykereskedk, bankárok, nagyiparosok és részvénytársa-

sági igazgatók; c) a tagok özvegyei és árvái, ha az elhunyt

tag üzletét önmaguk, vagy saját számlájukra folj'tatják. —
A belépési szándékot írásban kell bejelenteni. A felvétel

fölött a küldöttség határoz. Minden újonnan belép tag

25 forint belépési díjjal köteles a törzsvagyonhoz járulni.
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Az 1892-ik évi közgylés az alapszabályoknak ezt az utóbbi

rendelkezését törülte.

A társulat közegei: a közgylés, a küldöttség és az

elnökség.

Rendes közgylést minden évben, legkésbb márczius

végéig kell tartani. Rendkívüli közgylést a küldöttség

is hivhat össze. A közgylés határozatképességéhez húsz

tag jelenléte kivántatik. Az elnapolt közgylés a napirendre

kitzött tárgyak fölött, a megjelent tagok számára való

tekintet nélkül, határozatképes. Választásoknál mindig, más

ügyekben tiz tag kivánatára a szavazás titkos. Közgylé-

sen az egyszer többség dönt. — A társulat feloszlatásának

vagy más hasonczélú társulattal való egyesülésének elhatá-

rozásához az összes társulati tagok kétharmadrészének hoz-

zájárulása szükséges. A közgylésen megjelent tagok két-

harmada állapíthatja meg azon közhasznú kereskedelmi és

ipari czélokat, melyekre a társulat föloszlatása esetén a tár-

sulat vagyonát fordítani kell.

A társulati küldöttség, az elnökön és alelnökön kívül,

12 a közgylés által két évre választott társulati tagból áll.

Ez intézi a társulatnak mindazon ügyeit, melyek a közgy-

lésnek fenn nem tartattak. Érvényes határozat hozatalára

szükséges, hogy az illet, az elnök által összehívott ülésen

öt tag jelen legyen.

A társulatot kötelez okmányokat a társulat nevében

az elnök vagy alelnök, egy küldöttségi tag irja alá és a tár-

sulat ügyésze ellenjegyzi.

A társulat vagyonát a közgylés által két évre válasz-

tott pénztárnok kezeli, ki fizetést csak az elnök, illetleg

alelnök utalványára vagy általuk láttamozott n^^ugtára tel-

jesíthet.

Az értékpapírokat és a fölös j^énzeket a küldött-
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ség által üieghatározandó bankban kell megrzés, illetleg

gytimölcsöztetés végett elhelyezni.

Miként a polgári kereskedk testületének alapszabá-

lyaiban, lígy ezekben az alapszabályokban is megállapítta-

tott az elv, hogy a folyó kiadások fedezetére, beleértve a

segélyeket és adakozásokat is, csakis a törzsvagyon jöve-

delmét és a tagdíjakat lehet felhasználni.

Ki kell még emelni az alapszabályoknak azt az intéz-

kedését, mely szerint a társulat abban az esetben is felosz-

lik, ha tagjainak száma húszra, vagyis arra a számra leol-

vad, a melyhez a közgylés határozathozatali képessége

köttetett.

VII.

Sajnos, hogy az id rövidsége nem engedte, hogy a

testületeknek a nagykereskedk testületének alakulása óta

való mködését egész terjedelmében ecsetelhessük. Mkö-
désökrl a jelen dolgozatnak késbbi szakában közölt rész-

letek csak halvány képet nyújtanak. Bátran lehet mon-

dani, hogy, különösen a negyvenes, ötvenes és hatvanas

években, a szó szoros értelmében képviselték a kereskede-

lem érdekeit. Nem merült fel a kereskedelmet, vagy a

kereskedelmi osztályokat érdekl oly kérdés, melyben állást

ne foglaltak és ne igyekeztek volna a kereskedelem érde-

keit megóvni. Nem egy kérdésben maguk a testületek lép-

tek fel kezdeményezleg.

Midn itt kérdésekrl szólunk, ezek alatt nem tisztán

törvényhozási vagy általános gazdaságpolitikai kérdéseket

értünk, hanem belefoglaljuk az apróbb közigazgatási, keze-

lési ügyeket és rendszabályokat is, mink a hatóságok, a



88 A PESTI KERESKEDELMI TESTÜLETEK

vasutak és a Dunagözhajózási társaság kebelében felmerül-

tek, a melyek azonban mégis lényeges befolyást gyakorol-

nak a kereskedelem menetére.

A kereskedelmi és iparkamaráknak az 1868. évi VI. tör-

vényczikkel való újjászervezése után a testületekben az ér-

dekldés hanyatlani kezdett. Nem lehet azért állítani, hogy

általánosabb érdek kérdésekkel nem foglalkoztak. Részle-

tekbe nem bocsátkozhatunk. Csak fölemlítjük, hogy a tes-

tületek az 1872. évi ipartörvény módosítása tárgyában

hosszabb emlékiratot készítettek. A nagykereskedk testü-

letének elnöke Fuchs Rudolf indítványára az említett tes-

tület 1885-ben behatóbban foglalkozott a valutarendezés

kérdésével. Véleményt terjesztettek be a Svájczczal kötend

vám- és kereskedelmi szerzdésrl.

Érdekes lesz talán itt különösen kiemelni, hogy míg a

nagykereskedk testületének megalakulása eltt nem egy

hang emelkedett, mely abbeli aggodalmának adott kifeje-

zést, hogy a testületek közt ellentétek és torzsalkodások

fognak kifejldni, valósággal ennek nyomát sem látjuk.

Minden fontosabb kérdésben együtt találjuk a polgári, az

izraelita és nagykereskedk testületét.

S épen ez a közös mködés, melyet nemcsak a keres-

kedelmet érdekl gazdasági kérdésekben, hanem a keres-

kedelem elmozdítását czélzó intézmények létesítésénél is

láthatunk, hozta többször is felszínre — elször 1848-ban —
a gondolatot, hogy a kereskedelmi testületek egyesüljenek.

Ha kezdetben, még 1848-ban is, az ezt czélzó indítvány he-

vesebb ellenzésre talált, a közösen fentartott intézmények

mind srbbé tették az egyesülést czélzó indítványokat,

melyeket az utóbbi idben már csak azzal utasítottak visz-

sza, hogy minden testületnek vannak külön érdekei, melye-

ket meg kell óvnia.
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A két testület közösen támogatja a kereskedelmi beteg-

ápoló egyletet, közösen alapította a kereskedelmi akadé-

miát és legújabban a menházat, mely intézményekrl rész-

letesebben szólunk.

Midn a testületek mködését itt általánosságban vázol-

juk, nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy az osztrák uralom

alatt, egész i868-Íg, habár az adót többé nem is vetették ki

a testületekre, melyek az egyéni felosztást eszközölték, az

adókivetésnél még tovább is közremködtek. Az egyes ke-

reskedk vallomásaikat illet testületüknél tették, mely azo-

kat ellenrizte. A pénzügyi hatóságok épen adóügyekben

nem egyszer fordultak felvilágosításért a testületekhez. Ez az

eljárás i868-ban sznt meg, a midn is határozott egyéni

bevallások követeltettek. Említésre méltó ez a tény azért,

mert ebbl az idbl a kereskedelmi testületek irattárában

még megvannak a vallomások.

Azt sem lehet említés nélkül hagyni, hogy az új alkot-

mányos idszak alatt a testületek egészen megmagyarosod-

tak. Még negyvennyolczban a testületek Klauzál Gábor

minisztertl engedelmet kértek arra, hogy a kereskedelmi

testületek és a kereskedelmi kamarák szervezése tárgyában

tlük kért véleményt, valamint egyéb beadványaikat német

nyelven terjeszthessék el. Már az új alkotmányos korszak

alatt* a testületnek úgyszólva összes tagjai megmagyarosod-

tak. A belkezelés, minden okmány és iromány, ideértve a

jegyzkönyveket is, tisztán magyar. Az indítványt, hogy a

jegyzkönyvek ezentúl magyar nyelven szerkesztessenek, a

nagykereskedk testületében Ullmann M. G. tette meg.
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Már eladtuk, hogy a ma is fennálló pesti polgári ke-

reskedk testülete az I. Lipót király által 1699 augusztus

15-én kiadott szabadalomlevéllel nyerte els szervezetét.

Az okmány maga áll a latin nyelv bevezetésbl és zára-

dékból, és a német nyelv szabványokból. Ezeket a szab-

ványokat magyar fordításban egész terjedelmében közöljük.

Ez a szabadalomlevél nemcsak a testületnek, hanem a

kereskedelemnek szervezetét is megállapítja, de nem azzal

a részletességgel és következetességgel, hogy arról magunk-

nak tiszta és világos képet alkothatnánk. Ebben az irány-

ban tehát még b tér nyílik a további kutatásokra.

A szabadalomlevél különbséget tesz a polgári kereske-

dk és kalmárok és a kebelökbe nem tartozó kereskedk

közt, kiket nem rendes kereskedknek nevez. A lényeges

különbséget abban állapítja meg, hogy az elbbiek városi

polgárok, az utóbbiak azonban nem. De ez a megkülön-

böztetés csak a társadalmi állásra vonatkozik. A polgári

kereskedktl és kalmároktól törvényes házasságból való

születést, bizonj^os képzettséget és az egyedül üdvözít római

katolikus egyházhoz való tartozást követeli, mert csak azok,

kik ezeknek a kellékeknek megfelelnek, lehettek a testü-

let tagjai, és az idegen a rendes kereskedi minség egyik

fkellékét : a városi polgárságot csakis a testület ajánlatára
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szerezhette meg. A rendes kereskedi minség elnyerésé-

ben a vallás csak a trt görögöknél és szerbeknél nem ké-

pezett akadályt.

De mindezek nem oldják meg a gazdasági kérdést. S a

szabadalomlevél tényleg nem ad arra a kérdésre semmi-

nem választ, hogy min kereskedelmi ágak illetik meg

kizárólagos joggal a testület kebelébe tartozó kereskedket.

Homályban hagyja azt a további kérdést is, hogy a

nem rendes kereskedk által gyakorolt kereskedelmi ágak

teljesen szabadok-e, vagy gyakorlásuk a városi tanács enge-

délyétl tétetik-e függvé?

S e szerint gazdasági szempontból csakis azt állapít-

hatjuk meg, hogy bizonyos kereskedelmi ágak a polgári

kereskedk és kalmároknak kizárólagos jogkörébe tartozott

és ezeknek, országos vásáron kivül, mások által való gya-

korlása kihágásnak tekintetett, mely az árúk egy részének,

ismétlés esetén pedig az összes talált áriíknak elkobzásával

sújtatott. A késbbi fejleményekbl következtetve, a szoros ér-

telemben vett árúkereskedelmet (posztó-, rfös-, vas- és fszer-

árúkkal való kereskedést) tekinthetjük olyannak, melyet ki-

zárólag csakis a testület tagjai gyakorolhattak a városnak

egész területén, és pedig, nézve a szabadalomlevél 7. és

12. czikkeinek intézkedéseit, úgy nagyban, mint kicsinyben,

mely alól csakis az országos vásárok ideje alkotott kivételt,

midn is a kereskedelem bizonyos, az elárúsítási helyre

nézve megállapított korlátok közt szabad vala.

Bajos még csak föltételezni is, hogy vásár idején kívül

bármi nagyban való kereskedés folyt volna. Ha történtek

is, már t. i. az akkori fogalmak szerint, nagyban való eladá-

sok, történhettek a közel környéken való kalmároknak és

a vidéket bevándorló házalóknak. Maga a testület a súlyt

szabadalomlevelének arra a részére fektette, mely neki a
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városnak árúkkal való ellátását, a helyi fogyasztási keres-

kedelmet biztosította. Erre vallanak szüntelenül megújuló

panaszai.

Ezeket a panaszokat — nem tudni, részben-e, vagy

egészben — megörökítette a testület levéltárában talált kü-

lön jegyzkönyv, melybe bejegyeztettek helytartó tanácsi

intézvények, kegyelmes kir. határozatok, városi jegyzö-

könyvek és egy, a testület által a városhoz, illetleg küls

tanácsához, ma úgy mondanók : közgyléséhez intézett kér-

vény és az erre hozott határozat. Mindezek sérelmi pana-

szokra vonatkoznak, illetleg ily panaszokat tartalmaznak.

Folytonos megújulásukból arra lehet következtetni, hogy a

testület tagjainak biztosított szabadalmakat a lakosság és

talán maga a polgárság sem látta jó szemmel és hogy a

központi kormány nem igen volt képes azoknak érvényt

szerezni.

Nem épen érdektelen, ha a panaszok tárgyait és az

erre hozott határozatokat idrend szerint bemutatjuk. Az in-

tézvények és kir. parancsok, melyekrl itt szó van, mind a

város tanácsához intéztettek.

1752 július 17-én a helytartó tanács közli a város taná-

csával, hogy a panasz tárgyában, mely szerint is a török

hatalomnak alávetett görög kereskedk országos vásár ide-

jén és ezen kivül is mindennem árúczikkekkel keresked-

nek, O Felsége akkép határozott, hogy azok országos vásár

idején, de csakis török áriíkat, kicsinyben is árulhatnak, vásár

idején kívül azonban török árúczikkekkel csakis nagyban

kereskedhetnek.

1759 jttlius 23-án abban a panasz tárgyában, hogy gö-

rög és örmény kereskedk, kik a portának alattvalói, nem-

csak mindenféle árúkkal, hanem a kincstár jogainak sérel-

mére még sóval is kereskednek, a helytartó tanács, hivatkozva
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az 1751 január 12. és november 29-én, valamint 1752 július

17-én hozott határozatokra, nemkülönben a magas portával

1741-ben kötött szerzdés 19-ik czikkére, kijelenti, hogy az

említett görög és örmény, nemkülönben a szerb kereske-

dknek is meg kell tiltani a panaszolt kereskedést és ket
a török árúkkal való kereskedés kivételével, mely árúkat

országos vásár idején kicsinyben is árusíthatnak, azon kívül

azonban csak nagyban adhatnak el, minden más kereske-

désben hatályosan meg kell akadályozni.

Az 1761 július 17-én kelt intézvényben a helytartó

tanács megdorgálja Pest városát, hogy nem szerez érvényt

a világos határozatoknak és nem óvja meg a kereskedelmi

testületbe bekebelezett kereskedk jogait, és nem akadá-

lyozza meg a török kereskedket törvényellenes kereske-

delmökben.

A most következ 1761 október 12-én kelt helytartó

tanácsi intézvényben, mely a várossal O Felsége parancsát

vagy kegyelmes kir. határozatát tudatja, már némileg más

kép tárul elénk. — A testület a Pest városával másolatban

közölt felségkérvényben panaszolja, hogy a helyettes biró

tanácsi határozat ellen is az itt árúraktárakat tartó zsi-

dóknak és vándor idegen kereskedknek bizonyos díj

ellenében magánengedélyt ad, melynek erejénél fogva az

illetk, országos vásár idején kívül, a testületnél beke-

belezett kereskedk által árusított czikkeket is eladnak.

A kir. parancs meghagyja a városnak, hogy szigorúan tartsa

fenn a kereskedknek biztosított szabadalmakat és akadá-

lyozzon meg minden visszaélést.

1765 május 18. Mária Terézia királyn leirata: Okos

és körültekint kedvelt híveink. A múlt hó 22-én bekül-

dött jelentésetekbl megértvén azt, hogy a porta alattvalói

országos vásár idején kívül is, kegyes rendelkezéseink elle-
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nére, kicsinyben árusítják árúikat, polgártársaitok, a szaba-

dalmazott kereskedk kérvényének másolatban való meg-

küldésével rendeljük, hogy, mikép már augusztus 13-ikán

kelt kegyelmes határozatunkban is meghagyatott, elbb

mérsékelten, azután pedig a saját módja és rendje szerint

járjatok el, most is az áthágást elkövet török keresked-

ket elször pénzbirsággal akadályozzátok meg a tilalmazott

kereskedésben, ha pedig ez nem vezetne sikerre, árúik elkob-

zásához és boltjaik bezárásához folyamodjatok és egyes

áthágási esetekrl pedig nekünk jelentést tegyetek. —
Továbbá tegyetek nekünk jelentést arról, hogy mi alapon

történik, hogy (mint a csatolt folyamodványában eladatik)

ti számos görögnek és örménynek megengeditek, hogy a

város kapuihoz szállíthassák sátraikat és ott mindennem
árúkkal szabadon kereskedhessenek, és azokat polgártár-

saitokká fogadjátok, és más minél több (quam plurimos)

idegeneket a tilalmazott kereskedés gyakorlatában támo-

gattok? — Egyébként hozzátok császári és királyi kegye-

lemmel vagyunk.

A királyn leiratában említett és ahhoz másolatban

csatolt kegyelmes kir. határozat 1763 augusztus 13-án kelt

és a következket tartalmazza : Pest város polgárai és keres-

kedi érzékenyen panaszkodnak, hogy a szabadalmaikba

be nem foglalt, úgy keresztény, valamint a török uralom

alá tartozó görögök, örmények, szerbek, nemkülönben zsidók,

nagy sérelmökre, a kicsinyben való kereskedést még mindig

folytatják és gyakorolják, és kérnek bennünket, hogy tartsuk

meg ket a nekik kegyelmesen adott szabadalmukban, miért

is kegyelmesen elhatároztuk, hogy az összes kereskedket,

kik a testülethez nem tartoznak, egy és ugyanabban az

idben székhelyetekre idézzétek (ad curiani convocare) és

árúik elkobzásának terhe alatt tiltsátok meg nekik vásá-
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ron kívül a kicsinyben való eladást, a törökországi kereske-

dket pedig egyúttal figyelmeztessétek, hogy a szerzdés

értelmében csak török árúkkal kereskedhetnek, és pedig

országos vásár idején kicsinyben is, de ezen kívül csak nagy-

ban és a másnem, különösen bécsi árúkkal való kereske-

déstl pedig eltiltattak, hogy tehát ezen határon belül a

kereskedést folytathatják, külön kedvezményként azonban

megengedjük nekik, hogy a másnem (t. i. nem török)

árúkat boltjaikban a semestrisen belül eladhassák, vagy pe-

dig külföldre kivihessék.

Miként a most közölt kegyelmes kir. parancs, úgy az

elbb említett kir. leirat folytán sem szntek meg a tes-

tület által panaszolt sérelmek. Bizonyítékul szolgálhat a

testületnek Pest város teljes tanácsához 1769 február 27-én

beadott kérvénye, melyben panaszosan említi, hogy a kir.

parancsok, st a tanácsnak határozatai ellenére a görögök,

szerbek és más, a testületbe be nem kebelezettek, minden-

nem kereskedést folytatnak és minden törvény és tanácsi

feljogosítás nélkül boltot nyitnak, és nem kisszámú idege-

nek (értik különösen a házalókat, kiknek a városban háza-

lást az itt is fölemlített, 1761 október 12-én kelt helytartó

tanácsi rendelet tiltotta meg) árúkat adnak el. Említik

különösen, hogy a görög Vasity a Sebestyén-téren lev

saját házában, nem tudni mi jogon, boltot nyitott és abban

tiltott áriíkat ad el ; bizonyos görögök a hatvani kapunál

gróf Grassalkovics excellencziája telkén sátrakat állítot-

tak fel és szabadon kereskednek. Avakumovics János, a

testület ismételt tiltakozása ellenére, nem tudni mi jogon

és czímen, boltot nyitott, melyben mindenfélét árúsít. A ké-

relem oda megy, hogy a teljes tanács szorítsa ezeket a

különböz kereskedket a kell korlátok közé.

Még egy tanácsi jegyzkönyvet (1769 június 12-rl)
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közöl az itt említett külön jegyzkönyv, mely föemlíti, hogy

a testület személyesen járult a tanács elé azzal a panasz-

szal, hogy a vásárra jövk be sem várják a szokásos vásári

napokat, és máris kirakják áriükat és azokat ügy azok

eltt, mint azok után eladják, és kéri megakadályozását. —
A visszaélés ellen meg is teszi az intézkedést, és meghagyja

Laudnitzer Mátyás kancellistának, hogy a legközelebbi János-

fvételi vásár eltt a vásártéren, a váczi kapu eltt min-

denkinek a szokásos módon tudtára adja, hogy a vásári

napok eltt és után az árúk elkobzásának terhe alatt az

eladás tilos.

Pest már tekintélyesebb, vásárjai jelentékenyebbek va-

lának, és úgy látszik, hogy abban a mérvben, a mint a város

kereskedelmi jelentsége emelkedett, kevesebb súlyt is fek-

tettek a testület szabadalmaira, az általuk szabott korlátokra.

Valószintí, hogy már ekkor fejldött ki az a szokás,

hogy a kereskedési jogosítványt a városi tanács, és pedig

díj ellenében engedélyezte, még pedig nem csak a testület

által ajánlott kereskedknek, hanem másoknak is, és a tes-

tületre ráparancsolt, hogy azokat vegye föl tagjai közé. —
Ez a külön jegyzkönyv két ily eset emlékét tartotta fenn.

Az egyik vonatkozik Pauer Gáspárra, ki 1744-ben lett vá-

rosi polgárrá, és úgy látszik 1757-ben kívánta a testületbe

való fölvételét. A testület Mária Teréziának 1763 okt. i-én

kelt parancsa daczára is vonakodott tagjai közé felvenni.

A végeredmény az lett, hogy a helytartó tanács 1769 ápiilis

3-án kelt intézvényével egy- kir. parancsot közölt a város-

sal, melyben a tanácsnak meghagyatik, hogy komolyan

figyelmeztesse Pauert, hog}' a testületbe való felvételi ügyé-

vel a fölöttes hatóságoknak többé ne alkalmatlankodjék. —
A másik eset csakis a fóntérintett, 1763 október i-én kelt

kir. kegyelmes határozatban érintetik. Abban Paueren kívül
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még bizonyos Gruden Györgynek a testületbe való fölvé-

tele rendeltetik el. — Ebben a kir. parancsban figyelmez-

tetik a városi tanács, hogy gondja legyen arra, hogy az

eladandó árúk túl meg ne drágíttassanak és így a közön-

ség kizsákmáuyoltassék.

n.

Mária Terézia királyn 1777 augusztus 22-én kelt szaba-

dalomleveléböl — melynek a szabályzatokat magában fog-

laló német szövegét magyar fordításban szintén egész ter-

jedelmében közöljük — sem alkothatunk magunknak egész

világos képet a kereskedelem szervezetérl.

Láthatjuk, hogy a kereskedelem vásár idején egészen

szabad, sem a vétel, sem az eladás nem korlátoltatik.

De szabad a nagyban való kereskedés is, mely ez

idtáj t, hogy a város a kereskedelemre nézve kedvez

helyzeténél fogva mindinkább emelkedett, már fejldni

kezdett. A nagyban való kereskedési jogot a városi tanács

engedélyezte és ez alul csak a zsidók képeztek kivételt,

kiknek a jogosítványt a helytartó tanács adta meg. Nem
folyik ez világosan a szabadalomlevélbl; de a testület,

azokban a panaszokban, melyekkel a tanácshoz, kormány-

székekhez, az uralkodóhoz és az országgyléshez fordul,

nem tartja sérelmesnek a nagyban való kereskedést, illet-

leg az erre nézve kiszolgáltatott jogosítványokat, hanem

csakis a jogosítványnak a kicsinyben való eladásra való

felhasználását.

A kicsinyben való eladás az a tér, melyet a testületben

bekebelezett kereskedk a maguk számára biztosítani és

fentartani kívánnak, de csakis a belváros területén. Már

a külvárosoknak fogyasztási kereskedelmét átengedik a

Keresk. test. tört. 7
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külvárosi kereskedknek, kiknek a kereskedi jogot a

külvárosi birák ajánlatára vagy a környékbeliek elterjesz-

tésére a városi tanács adja meg. A testület, habár erre

jogosítva volt is, a külvárosi kereskedket, még ha képes-

ségöket igazolták is, nem is fogadja kebelébe, mért attól

tart, hogy a külvárosokból átköltözködnek a belvárosba.

Magának a városnak és kereskedelmének fejldésével

érvényre jut a kereskedéseknek szakmák szerint való meg-

oszlása. Ha elbb a vegyeskereskedések vagy kalmári

üzletek voltak túlsúlyban, már 1790 körül a szakkereske-

dések emelkedtek, ha nem is általános érvényre, de fel-

tétlenül túlsúlyra. Már ekkor kezd érvényesülni az az irány-

zat, a mely az üzleteknek szakok szerint való osztályozását

akarja általános érvényre juttatni és kivánja, hogy az egyes

kereskedk választott szakmájukhoz és az ebbe tartozó

árúczikkekhez tartsák magukat.

Sajnos, hogy nem követhetjük nyomon az üzleteknek

szakszer megoszlását. De néhány adattal mégis szolgál-

hatunk. A testület 1790 májusban a panaszok felvételére

és megállapítására a rfös-, a vas- és fszeráru-kereskedk és

a szatócsok (így nevezik már ekkor a kalmárokat) körébl

3—3 tagot választ. Midn a testület 1791 februárban az

els választmányt megalakítja és ebben az összes szakokat

képviselteti, a következ szakokat sorolja fel, u. m. : vasárú-,

fszerárú-, rfösárú- és posztó-, díszmáru-, végre szatócs-

üzlet. Midn i8oi-ben a sérelmi panaszok összeállására

bizottságot küld ki, ebbe választ négy fszerkereskedt,

öt rföskereskedt, köztük a két elnököt, négy posztókeres-

kedt, két vasárúst. Már a szatócsok vagy kalmárok eltn-

tek és a rfösárúüzletbl kivált a posztókereskedés. De a

testület tagjairól a függelékben közölt kimutatásban sem

szerepel többé szatócs.
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De a nagykereskedkhöz és a belvárosi nagy- és kis-

kereskedkhöz csatlakoznak a külvárosi kereskedk, több-

nyire vegyeskereskedk és szatócsok, kik mindenféle apró

árúkat tartanak és a különféle úgy bel-, mint külföldi háza-

lóknak egész tömege. De egyes külön szakmát vagy külön

ágat folytató kereskedések is nyilnak meg. így az 1791

november 6-án felvett jegyzkönyvben az a kijelentés fog-

laltatik, hogy azok a kereskedk, kik brön kívül más

czikkekkel is kereskednek, a testületnél be vannak kebe-

lezve, kik azonban csakis brrel kereskednek, nincsenek.

Már a Pest városa részére tervezett és egyes részeiben

legfelsbb jóváhagyással is ellátott szabályrendelet a pesti

kereskedelmet szakmák szerint megoszlottnak bizonyítja.

A legfelsbb fokon állnak a nagykereskedk, kik a

szabályzat szerint a ki- és beviteli kereskedést folytatják,

de a kik minden valószinííség szerint már ekkor foglal-

koztak bizományi, szállítmányi, váltó- és egyéb bankügyle-

tekkel, nevezetesen értékpapírok, tulajdonkép államadóssági

czímletek és sorsjegyek vételével és eladásával.* A nagy-

keresked minden árúczikkel szabadon kereskedhetik. Szá-

mukat — mondja a szabályzat, melynek német nyel-

ven szerkesztett tervezetét magyar fordításban közöljük —
nem kell túlszaporítani. Korlátokat szabott a jelentékeny

:

30,000 frtnyi (mai pénzünkben 12,000 frtnyi) alaptke és

a képzettség. A nagykereskedi jog zsidóknak is engedé-

lyeztethetett, mi csak a régi gyakorlatot ersíti meg.

* Itt lehet megemlíteni a helytartó tanácsnak 1812 szeptemher 29-én kelt

intézvényét, mely az alsó-ausztriai kormánynak azt a rendeletét közli, meh'-

lyel is közhin-é tétetik, hogj' csak azoknak a magyar kereskedknek van

joguk a bécsi tó'zsdét meglátogatni, kik helyi hatóságaik bizonyítványával

igazolják, hogy nagykereskedk vagy valóságos kereskedk ; a városi taná-

csok figyelmeztetnek, hogy az ily bizonyítványok kiadásánál óvatosan jár-

janak el és azokat ne szolgáltassák ki kalmároknak vagy zsibárus zsidóknak.
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Már a többi nyilt üzleteket tartó kereskedk szakok

szerint oszolnak meg. Minden szaknak megvannak a saját

czikkei. Más czikkek tartása tilos. Kereskedi jogot csak

a határozottan megjelölt szakmára lehetett kapni, az egyik

szakmából a másik szakmába való átlépés tilos. A jog meg-

szerzése bizonyos képzettségtl és megfelel alaptkétl fel-

tételeztetik. A szakmák a szabályzat sorrendjében: i. fszer-

es anyagárú-tizlet ; 2. posztó-üzlet; 3. selyemáiní-üzlet
; 4.

rfösárü-üzlet
; 5. a vászon-üzlet, melynek egyik külön ága

a szepesi vászon-kereskedés, mely a testület körén kívül

esik; 6. a norinbergi és diszmtíár-üzlet
; 7. a papírkeres-

kedés ; 8. a brkereskedés
; 9. a vaskereskedés ; 10. a kalap-

üzlet; II. a dohány-kiskereskedés; 12. a szalagárüsok ; 13.

a divatárüsok; 14. fehérnem-kereskedés; 15. zsibárú üzlet;

16. szatócsüzlet. — E kereskedelmi ágakhoz mint külön

kereskedés járul a házalás, a heti és országos vásári keres-

kedelem, valamint az ügynökösködés. — Csak azt kell még

kiemelni, hogy a nagyobb üzletek a saját szakmájukban

gyakorolhatták a nagyban való kereskedést is, vagyis elad-

hattak, úgy nagyban, mint kicsinyben. A bizományba vétel

annyiban volt korlátolva, hogy minden keresked csak a

saját szakmabeli czikkeket fogadhatta el bizományba.

Ha Pest városa 1827. évi czimtárában a polgári keres-

kedk testületén kívül álló kereskedk névjegyzékét néz-

zük, a kereskedelmet még nagyobb mérvben megoszlottnak

látjuk. Abban a következ kereskedelmi ágakat találjuk:

I. Anyag- és fszeráru. 2. Berchtoldsgadeni czikkek. 3. Bor.

4. Borjú. 5. Bútor. 6. Czitrom. 7. Diszm- és norinbergi

árúk. 8. Divatárú. 9. Festékfa. 10. Fa, még pedig épületfa

két osztályban, külön a komáromiak és külön a pestiek

fakereskedése, továbbá tzifa. 11. Gabona és zab. 12. Gradl-

szij. 13. Gyapot. 14. Gyökér. 15. Gyr". 16. Hüvelye-
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sek. 17. Indigó. 18. Kalap. 19. Káposzta. 20. Kép. 21. Len.

22. Liszt. 23. Ló. 24. Mész. 25. Méz. 26. Nagykereskedés.

27. Pálinka. 28. Papir. 29. Pokrócz. 30. Röfösüzlet. 31. Sáf-

rány. 32. Sajt. 33. Sertés. 34. Só. 35. Szalag és ezérna.

36. Szárnyas. 37. Szatócsüzlet. 38. Szrme. 39. Tej és tejföl.

40. Tojás. 41. Üveg (cseh). 42. Vaj. 43. Vászon. 44. Vas.

45. Vad. 46. Veteménymagvak. 47. Zöldség és gyümölcs.

48. Zsir.

Nem találtunk a czimtárban dohány- és marhakeres-

kedket. Pedig, hogy ily kereskedk is voltak fölös szám-

ban, kétségtelen.

Körülbelül ebbl az idbl ismerjük egyes szatócsüzle-

teknek fszeráru-, vagy más néven Htera TJ árú-készleteit.

A vámszabályzat szerínt fszerárukat csakis erre jogosított

kereskedk tarthattak. A kereskedelmi testület panasza foly-

tán az összes szatócsüzletek 1827 deczember 17—22-én meg-

vizsgáltattak és a náluk talált tilos árúk összeirattak. Ehhez

a jegyzékhez az a különös érdek fzdik, hogy következte-

tést enged a bekebelezett, tehát jogosított anyag- és fszeráru-

kereskedk hason árú-készletére. Ebben a jegyzékben Popp

C. Jánosnál megjegyeztetik: ((Különben Popp úr minden-

féle fszerárúkkal úgy el van látva, mint minden bekebe-

lezett keresked)). — Másrészt pedig az a jegyzék tanúságot

tesz arról, hogy a kereskedelmi világ vajmi keveset tör-

dött a vámszabályzatokban és a szabadalmakban foglalt

tilalmi rendelkezésekkel. — Ötvenhétnél nem kevesebb sza-

tócsnál találtak jelentékenyebb mennyiség tilos árút, tizen-

kilencznél pedig a jegyzék megemlíti, hogy a készlet jelen-

tékeny.*

Itt kell kiemelnünk, hogy az 1840: xvi. t. ez. a keres-

* Tájékozás végett a jegyzéknek kivonatát a mellékletek közt közlöm.
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kedelem gyakorlását szabaddá tette, s csakis szab. kir.

városokban tartotta fenn a kereskedelem megkezdhetésére

nézve további intézkedésig az eddigi gyakorlatot. A tör-

vény szorosan véve csak rendes vagyis bejegyzett és be

nem jegyzett kereskedket ismer.

Már az abszolút kormány alatt 1851-ben kiadott rende-

let, melyet alább részletesebben ismertetünk, a kereske-

delmet osztályokba sorozza.

Jelenleg fennálló kereskedelmi törvényünk különbsé-

get tesz a czégök bejegyzésére kötelezett kereskedk és

azok közt, kik erre a bejegyzésre nincsenek kötelezve, ille-

tleg czégöket be sem jegyeztethetik.

Végi e helyütt akarjuk kiemelni, hogy az 1890. évi

népszámlálási nagy munkában (592. 1.) a tulajdonképi keres-

kedés Budapesten 81 különböz ágra oszlik.

III.

Részletesebben emlékezünk itt meg azokról a lépések-

rl és javaslatokról, melyeket a testület a kereskedelem-

nek Pesten való szabáWozása érdekében tett és a melyek-

nek eredménye vala az 181 2. évi szabályrendelet, vagy

mint akkor nevezték normálé.

Megindultak ezek a lépések a következ egész terjedel-

mében közölt 1808 ápril hó 8-án kelt felségfolyamodással:*

Felséges unmk! Az itteni polgári kereskedelmi kar

vérzik azok a számos rendetlenségek miatt, melyek külön-

böz czímek és kedvezmények alatt kebelünkbe lopództak,

* Az ebben a fejezetben említett okmányok találhatók : Országos levél-

tár, helytartó tanácsi osztály. Commerciale 1S12. Kútf 47. sz.
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rendetlenségek, melyek épen ügy aláássák él társaink

szerencséjét és jólétét, valamint az általános hitelt, a mint

a kereskedésben oly nagy zavarokat támasztanak, hogy a

kormánynak fáradságot, költségeket is fog okozni, hogy

ebbl a tömkelegbl megtalálja a kivezet utat.

Felségednek azon atyai érzelmeiben való teljes biza-

lommal, melyekkel igyekszik alattvalóinak nyugalmát és

jólétét fentartani és öregbíteni: az itteni polgári kereske-

delmi kar vállalkozott arra, hogy mindezeket a rendetlen-

ségeket összegyjti és szentelt Felséged trónja elé viszi.

Munka, melyrl hiszszük, hogy rövid id alatt befejezhet-

jük, és a melyet azon szerény nézetünk eladásával szán-

dékozunk a legalázatosabban elterjeszteni, hogy miként

lehetne ezeken a bajokon a Felséged szelid kormánypál-

ezája alatt lev többi államok példája szerint segíteni.

Mivel azonban épen most az itteni kereskedelmi tes-

tületbe való felvétel végett mindennem kérvényekkel

mintegy ostromoltatunk, mivel pedig különösen kalmárok

és kereskedk, többnyire oly emberek, kik a kereskedelmet

rendesen soha sem tanulták meg, st közben olyanok is, kik

a vásárokat látogató kalmároknál mint szekeres szolgák

voltak alkalmazva és a kik a többi örökös tartományok-

ból származva, itt Pesten egyszerre letelepedhetni hisznek,

valószínleg azért, hogy így gyermekeiket az örökös tar-

tományokban fennálló katonai összeírás ell elvonhassák

és erre nézve könnyebb eszközt nem találnak, mint hogy

maglikat nagykereskedknek jelentik ki, holott velk talán

a legalsóbbrend kiskeresked bátran szembeszállhatna.

Odaterjed tehát legalázatosabb könyörgésünk. Felséged

kegyteljesen ne csak akkép méltóztatnék intézkedni, hogy

az itteni szab. kir. városban, mely mindenféle kereske-

déssel elegenden el van látva, a mi legalázatosabban
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teend javaslatunknak kegyes eldöntéséig a tanács által

senki polgárnak és kereskednek fel ne vétessék, hanem

egyszersmind az e városhoz gróf Nádasdy személyében

ügy is kinevezett kir. biztost utasítani méltóztassék, hogy

jelenlétében és elnöklete alatt, a testület küldöttségének

bevonásával, a mely a sérelmekrl szükség esetén szóbeli

felvilágosításokat adhatna, a városi tanács munkálatunkat

bizottságilag tárgyalja és az Felségednek legkegyelmesebb

döntés végett felterjesztessék, mivel ez a császári kegy

minket buzdítani fog arra, hogy a h alattvalói kötelezett-

ségeknek mind jobban megfeleljünk és Felségednek leg-

magasabb háza iránt való hségünk és a visszaállított rend

által maradékainkban a trónnak gyámolokat neveljünk.

Meg kell említenünk, hogy a most közölt felségkér-

vénynek, melynek beadására különben a testület rég ké-

szült, a jegyzkönyvekben semmi nyoma sincs. Valószínleg

nem is közgylési határozat, hanem azon bizottság hatá-

rozata folytán terjesztetett föl, mely a Gltickswerth által

készített tervezet fölülvizsgálatára küldetett ki.

A kérvénynek megvolt az a sikere, hogy gróf Nádasdy

utasítást kapott, hogy a testület által elterjesztend sérel-

meket és javaslatokat vegye át és elnöklete alatt tárgyal-

tassa s azokat a tanács által teend észrevételek kapcsá-

ban terjeszsze fel.

Már a felségkérvényben kiemeltetik, hogy a rendezést

a testület az Ausztriában érvényes szabványok szerint

kívánná eszközölni. A bemutatott dolgozat egyik mellék-

letét az illet szabványok összeállítása is képezi. De nem-

csak a rendezést kívánta az osztrák törvények szellemében

eszközöltetni, hanem a sérelmek lajstromát is az osztrák

törvények nyomán állítja össze. A sérelmi lajstrom szintén

a dolgozatnak egyik melléklete.
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S nem lesz talán helytelen, ha mindenekeltt a sérel-

meket, vagy mint a testület mondja: a rendetlenségeket

közöljük.

i. A « nagykeresked" név a legújabb ürügy a bolt-

nyitási engedélynek kieszközlésére. Ki lehet általa kerülni

a testület kifogásait, mivel mindenki jól tudja, hogy a

puszta szó elégséges és a kérvény folytán sem az erkölcsi

jómagaviseletet, sem a képességet, sem a kell alaptökét

nem keresik, és e mellett mindenki bízik abban is, hogy

a nagykereskedi czím mellett kalmár lehet, a nélkül, hogy

az elöljáróság által bármi részben is korlátoltatnék.

2. Ily puszta ürügyl szolgált a tiszta lenkereskedés.

Megadták a jogot, mert pusztán csak ezzel a czikkel egy

keresked sem foglalkozott, holott ezekben az üzletekben

lent legfölebb czégérnek és egy kis ládát itgynevezett kész-

letkint lehet látni, az üzletet azonban mindennem rfös-

árúkkal lehet tele találni.

3. Szintúgy kereskedelmi jogosítványok szolgáltattat-

tak ki azon ürügy alatt, hogy az illet csakis rumburgi

vászonnal fog kereskedni, melyet azért szállíthat a legel-

nyösebben, mert arról a vidékrl való és azt rokonaitól

kapja, tehát a közönséget sokkal olcsóbban is szolgálhatja

ki. Mennyi más czikk csatoltatik a rumburgi vászonhoz, azt

mindenki szemeivel láthatja, ki bemegy az üzletbe.

4. A pántlikakereskedk mint termelk szerzik meg

a jogosítványt és késbb kieszközlik az engedélyt azoknak

a czikkeknek tartására, melyeket más helységek pántlika-

kereskedi is tarthatnak, melyekhez azután a tilalom elle-

nére lencsipkéket, divatpántlikákat, selyempántlikákat és

más czikkeket is csatolnak.

5. Gyárosok, gyárak és kézmipartelepek kieszközlik

saját termeivényeiket illetleg a kereskedési engedélyt és
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az által, hogy saját termeivényeik közé hasonnem idegen

termeivényeket vegyítenek, azt minden tartózkodás nélkül

még más, teljesen különböz üzletágra is kiterjesztik.

6. A divatáinisok nem elégszenek meg a feldolgozáshoz

szükséges árúkkal, a melyeket tulajdonkép csak készen

adhatnak el, hanem selj'em- és más divatárúkat tartanak,

mint minden röföskereskedö.

7. Fodrászok, urasági inasok és más semmittev embe-

rek a házasság köteléke által nszemélyh ez csatlakoznak,

ki valamely kereskedházban megtanult valamit a dísz-

készítésbl, holott néha a név csak arra szolgál, hogy az

ismeretség kiterjesztessék és hogy a földszinten legyen bolt,

a melj^be szégyenkezés nélkül be lehessen menni, és ha ez

nem szolgáltat kell jövedelmet, megváltoztatják a jogot, a

nélkül hogy arra nézve a jóváhagyás kikéretnék.

8. Minden kérdezsködés és engedély nélkül úgyneve-

zett sátrat állítanak fel az utczán, a melyben néhány darab

pipát és pipaszárat árusítanak, némi idre rá boltot nyit-

nak, a melyben ezeket az árúkat borral, likrrel, norinbergi

és más czikkekkel egészítik ki.

9. Jogot nyernek szatócsságra, melyet azután kiterjesz-

tenek mindennem fszerre, st még a Lit. C név alatt

ismert árúkra is, melyeket pedig a harminczadi pátens sze-

rint még az összes kereskedk sem árusíthatnak.

10. Társas üzletbe lépnek valamely fennálló keresked-

házzal. A társaság egy pár év múlva feloszlik és a társ

egyszeren új üzletet nyit.

11. Eladják a kereskedést a jogosítványnak fentartá-

sával, egy id múlva reá új üzletet nyitnak vagy hosszabb

id múlva eladják a jogot másnak, ki ez által magának

megcsinálta az utat jogosítvány szerzésére.

12. Boltot nyitottak minden engedély nélkül, ha e
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miatt kérdre vonattak, megvették az els kínálkozó ke-

reskedelmi jogot és kieszközölték a bekebelezési parancsot.

13. Boltot béreltek vásárok tartására, eleinte a vásár

idején kivtil zárva tartották, késbb nyitva tartották azt

bizonyos ürügyek alatt: a vásárról visszajött árukat fel

kell rakni vagy azokat megint be kell csomagolni, míg

végre nem találták szükségesnek azt ismét bezárni.

14. A kereskedelmi testület biztosához fordultak —
mire nézve Ebenhecht ellen a bizonyítékok kideríttettek —
kérték pártfogását, hogy a tek. tanácstól az engedély ki-

eszközöltessék. Addig is a biztos magánúton megadta az

engedélyt bolt nyitására, a városi tanácsnál való kérelem

beadása elhalasztatott, míg panasz nem érkezett, a mely

kiadatott a biztosnak és ekkor vagy nem történt semmi,

vagy az ügy helytelenül terjesztetett el.

15. Török zsidók, kik itt a két császári udvar közt

létrejött megállapodás szerint csakis arra jogosultak, hogy

törökországi árúkat eladhassanak és 5 százaléknyi átmeneti

vámmal kivitethessenek, a Törökországból behozni meg-

engedett árúkat vásár idején kicsiben is, de azon kivül

csak nagyban eladhassák, de nem szabad kereskedést foly-

tatniok behozatali tilalom alá es árúkkal, kibérelt boltok-

ban az egész éven át nyilvánosan árusítanak kicsiben,

megsarczolják a közönséget, melynek külföldi árú helyett

belföldi árút adnak el hallatlan árakon és nem restellenek

tilos árúczikkekkel házalni, melyeket az országba csem-

pésztek és megdrágítják a boltokat és a lakásokat, a me-

lyekben idegen átutazóknak szállást adnak.

16. Itt igen sok az oly keresked, ki nem polgár, ki-

nek egy darabka telke sincs, ki sem a kereskedelmi tes-

tületnél, sem a tanácsnál nem jelentkezett és a ki elégnek

tartja, ha csak azt mondja, mint azt Petsely (talán Péczeli)
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Konstantin is mondta, hogy azért van nyilt boltja, mert

másoknak is van, de többnyire a szatócsok közt, kiknek

tulajdonkép a szegények szükségleteit kellene ki*elégíte-

niök, lehet olyanokat találni, kik jogosítványaikat kiter-

jesztik és a dohánykereskedkkel együtt polgári kereseti

ágat gyakorolnak a nélkül, hogy polgárok lennének.

ry. Mesteremberek az itteni vásárokat látogató bécsi

kereskedktl árúkat vesznek bizománvba, melvekkel ke-

reskednek,. holott azok kötelesek árúikat vagy visszavinni,

vagy pedig hivatalos pecsét alatt itt beraktározni. így ta-

lálhatni polgári szabóknál egész raktárakat, melyeket úgy

nagyban mint kicsiben eláriísítanak. A kovácsok nyers

vasat rakatnak le maguknál, a szegkovácsnál új vas-

áriíkban lehet készletet találni, a zsidónál, ki ócska vasat

árul, mindenféle új vasárúkat, a lakatos legénynél minden-

féle feldolgozott vasat és rezet, szekrényzárakat.

i8. Tkészítök, szerkovácsok, kik ebben a minségben

folyamodtak, a helyett, hogy a feldolgozásra adnák magu-

kat, nyilt boltokat tartanak, melyekben mindennem norín-

bergi czikkeket árusítanak.

19. Hely nélkül lev boltos legények nyilvánosan és

titkosan mindenféle kereskedelmi ágakat folytatnak, leve-

lezéseiket elterjesztik a külföldön, hamis tudósításokat kö-

zölnek, hogy a külföldieket rábírják, hogy nekik váltó-

elfogadványaik ellenében próba-árúkat küldjenek és ha

tudakozódnak fellük, gyakran nem lehet ket megtalálni.

Rendesen a becsempészett árúk elharácsolásával foglalkoz-

nak, mert nem lehet ket oly könnyen megtalálni és a

magas kincstárnak, ha felfedezi a csempészetet, pusztán az

elkobzással kell megelégednie.

20. A házalók házról-házra futkosnak, megrontják az

erkölcsöket, mivel elmozdítják a cscseléknél a fényzési



A KERESKEDELEM SZERVEZETE. IO9

hajlamot és gyakran az okosat ts megcsalják, a mennyi-

ben sok árut külföldi készítmény gyanánt drága pénzen

adnak el. Hányan vettek külföldi posztót a vándorló sti-

riai házalóktól és hagyták magukat az által rászedetni,

mivel az szokatlan módon volt begöngyölítve, holott azt

itteni posztótizletben sokkal olcsóbban vehették volna meg,

21. Pinczérek és vendéglsök szállítmányi ügyletekkel

foglalkoznak, ez által megdrágítják a fuvardijakat, maguk-

nak a fuvarostól jutalékot kötve ki és nem ritkán beszélik

rá a fuvarosokat, hogy az egész rakományt adják és hará-

csolják el, mi gyakran a tulajdonosnak lényeges kárt okoz

és a mibl a szállítmányozóra sok fölösleges kellemetlen-

ség és baj háramlik.

22. Mennyi visszaélést követnek el a zsibárusok. Mind-

annyi nem csak viseltes, hanem egészen új fehér- és ruha-

nemeket ad el, mi által könnyen fel lehet dolgozni az

elidegenített új holmikat. Egy zsidó nemzetiség lisztkeres-

ked, névszerint Abely Wolf lisztjén kivül épen úgy, mint

a cseh czipész legény Zeuga Ferencz, ócska és új ruhákat

ad el.

23. A zsidók nagy része az egész nap a kávéházakat,

az utczákat és az irodákat bújja, és szolgálati készsége

által, hogy magának egy kis jutalékot szerezzen, kikutatja

min czikkeket keresnek és min czikkeket kínálnak. De

nem az ügynök kötelességét teljesíti, hanem vagy más va-

gyonos zsidóknak szolgál kémül, hogy elnyt nyerjenek a

keresztény keresked fölött vagy a saját szakállára tesz

ajánlatokat és megfosztja a keresztény és polgári keres-

kedt kereseti ágától.

24. Még oly egyének is, kik magukat az irói pályának

szentelték, jogosítottaknak hiszik magukat arra, hogy mint

kereskedk és üzlettulajdonosok Pesten nyomtatott kör-
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levelekkel nyilvánosan tegyenek ajánlatokat épen lígy

mint

25. minden kalmár, ki tulajdonképen a vásárokat lá-

togatja, Pestet teszi kereskedelmi mveleteinek központ-

jává és egyszeren jogosítottnak hiszi magát arra, hogy

vásáros idn kívül is felütheti sátrát és kirakhatja árúit.

26. Heti vásárkor végig kell menni Pestet, meg kell

nézni a régi vásártéren és Sebestyén-téren sátrakban és a

földön hever árúkat. Ki hihetné, hogy hason árúkereske-

dések Pesten létezhetnek? Kinek nem jut önkénytelenül

is eszébe annak oka, hogy miért nem lehet majdnem soha

sem kikutatni az elidegenített dolgokat.

27. Az ú. n. kucséberek, kik országuk terméketlensége

folytán O Felségétl engedélyt nyertek arra, hogy a többi

országokban olajjal és gyümölcscsel kereskedjenek, nyil-

vános üzleteket nyitnak és szabadalmukat mindenféle

fszerárúkra is kiterjesztik a harminczadi rendtartásba fog-

lalt szabványok sérelmére.

28. Kofák a piaczon a közönség hátrányára megrom-

lott árúkat adnak el, melyek mesterséges feldolgozás által

megfosztatnak az elromlás tüneteitl, és ilyenek hiányában

hason árúkat kicsiben adnak el és mivel ezeket az itteni

kereskedésekben vásárolják össze és ebbl keresik meg

életfentartásukat, igen természetes, hogy azokat náluk

drágábban kell megfizetni, maguk pedig elvonják kezeiket

egyéb munkáktól, melyeknél pedig itt helyütt emberi ke-

zekben nagy a hiány.

29. A zsidó ügyletek után futkos árúival vagy elzálo-

gosított és elvesztett, gyakran lopott holmikkal, befutja

velk az egész város házait, mindenkinek felkényszeríti

magát, hogy nézze meg árúit, megrabolja a cselédeknek

munkára szükséges idejét, felingerii fényzési vágyukat és
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elmozdítja egyrészt a cselédek htlenségét, kik a jöve-

delmöket túlhaladó szükségleteiket kielégíteni akarják,

minél a szükséges eszközök kikeresésében segítségökre

van azzal a kérdésével, hogy mi van eladó és azzal a

készségével, hogy velk csereberéljen, másrészt pedig maga
is felhasználja az alkalmat a lopásra, mely neki az által

nyujtatik, hogy eladás közben árúinak kiteregetése és az

ajánlatok által a cselédek figyelmét minden mástól el-

vonja.

30. Zsidó asszonyok, kiket a természet szép külsvel

áldott meg, árúkat visznek a házakba, hogy maguknak be-

menetet szerezzenek és értenek hozzá, hogy más úton ve-

gyék rá a vevket vásárlásra.

31. Itteni, valóságos kereskedk társat választanak,

ebbe a viszonyba lépnek vele néha közhirrététellel, néha

e nélkül; körleveleket bocsátanak ki a testület, st a ta-

nács tudomása nélkül, önkéntesen megválnak, boltokat

nyitnak, ismét másokkal lépnek társaságba, ismét elválnak

és ez által a kereskedelmi jogosítványt rövid néhány év

alatt, csak nem mondani lehetne, a végtelenségig sokszo-

rosítják, mivel késbb ezen kiterjesztés szépítésére az az

ok lép eltérbe, hogy kilépésekor társától árúkat és adós-

ságokat vett át.

32. Urüg}áil felhasználtatik valamely külváros szükség-

lete. Bizonyítványt hoz a bírótól, gyakran csak néhány

féltl, engedélyt kér, hogy azon a környéken boltot nyit-

hasson, ha egyszer a jog megvan, a boltot azzal a ment-

séggel, hogy ott nem lehet megélni, elbb a városhoz kö-

zelebb es környékre helyezi át, majd pedig magába a

városba, a mely anélkül is túl van tömve boltokkal, ha-

bár az elhagyott körnj^éken egy második rögtön új boltot

nyit.
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33. Csd esetén a boltban bezárva hagytak minden árút,

tekintet nélkül arra, hogy némely árú igen rövid id alatt

teljesen elromlik, hogy más nem oly könnyen romló árúk

az által, hogy zárt levegben vannak, megfuladnak vagy

szagot kapnak, miáltal a késbbi vevt megcsalják, s hozzá

a tömeg is a folytatódó raktár- és boltbér folytán mindig

gyengíttetik.

34. Szintúgy a hitelezk kérelmére a csdvagyon gya-

rapítása végett a tömegbe vonták a kereskedési jogot a

nélkül, hogy kutatták volna, hogy min kedvezmény mel-

lett élvezte a bukott az illet jogot, ezt azután biróilag

átadatták és ismét eladták, míg egy másik, ki az árúkat

vette meg, az üzleti berendezéssel egyszersmind jogot nyert

boltnyitáshoz.

35. Gyakran még árúraktárakat is kicsiben dobszó

mellett adtak el, a midn is egyrészt az árverési költségek

megemésztették a tömeget és a hitelezket megrövidítet-

ték, másrészt pedig sértették a polgári kereskedk kereseti

ágát és maga a vev is a romlott árúkkal megcsalatott.

36. A keresked ellen bekebeleztek minden bekebe-

lezni kért követelést a nélkül, hogy megvizsgálták volna,

hogy az valódi-e és az adós tudta nélkül, a ki talán ön-

magánál vagy másoknál módot talált volna, hogy ezt a

hitelét sért eljárást a hitelez fedezése vagy békés egyes-

ség által kikerülje. Minden ily bekebelezés a kérelem pil-

lanatában köztudomásúvá lett, úgy hogy gyakran az, ki

ezt a lépést jogosan tette meg, több hiteleznek még

ugyanazon a napon és ugyanarra az ülésre való megiele-

nése által csorbítva látta keresett eljogát és ennek foly-

tán a szerencsétlen egyszerre megfosztva látta magát min-

den eszköztl és megásva a romláshoz vezet árkot, a

melybe fokozatosan mind mélyebben sülyedt.
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37. Minden jogtudós, a nélkül, hogy kellleg értené a

hitel és a kereskedk közt fennálló kereskedelmi törvénye-

ket és szokásokat, beleavatkozik a kereskedelmi ügyekbe,

elhúzza járatlanságából származó nehézkessége által az

ügy elintézését, a szerencsétlen megmentését és igen gyak-

ran megrövidítette a többi hitelezket, kik a szerencsét-

lennel emberiességbl kiméletesebben bántak, midn a

szigorú jog és nem a kereskedelmi világban szokásos mél-

tányosság álláspontját foglalta el.

A gróf Nádasdy kir. biztoshoz intézett 1808 július 24-én

beadott elterjesztés azzal kezddik, hogy a tényt, hogy a

kereskedelem körében valósággal vannak rendetlenségek,

igazolja a városi tanácsnak 1806 febiniár 24-én tartott

ülésérl csatolt jegyzkönyvi kivonat, mely szerint is a ta-

nács a rendetlenségek megvizsgálására a kereskedelmi

biztost, Ebenhecht urat küldte ki. De nevezett tanácsos, ki

alatt a rendetlenségek a tetpontra hágtak, nem tett sem-

mit. Ha e rendetlenségek eddigelé még nem okoztak bajt,

ezt a különösen kedvez viszonyoknak lehet köszönni.

Váljanak a viszonyok kedveztlenebbekké, a rendetlensé-

gek tömeges bukásokat fognak magnik után vonni.

Nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy az 1807.

évi országgylési törvény 2-ik pontja rendeli, hogy a

csdbe jutott kereskedvel, ki nem igazolhatja, hogy sze-

rencsétlenség okozta bukását, mint tolvajjal kell elbánni.

Bármily bölcs és jótékony hatású is ez a törvény, igazság-

talansággá fajul, ha a hatóság nem támogatja a kereske-

dket a jórend fentartásában, különösen az üzletek túl-

elszaporodásának meggátlásában.

Már VI. Károly császár csdtörvénye a bukásokat a

következ okoknak tulajdonítja: i. hogy a kereskedések a

kell arányon túl elszaporodtak és ennek folytán sok ke-

Keresk. test. tört. 8
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resked tönkre megy, 2. a legtöbb kereskedést üres kéz-

zel kezdik meg és ezért rövid id alatt szét is mállik.

3. Ha egy kereskedés összedl, az asszonyok elsbbségi

jogtiknál fogva rendesen kiveszik a javát és épen ezért

majdnem senki sem akar többé kereskedknek hitelezni.

Ezekhez még gyakran járul 4. a gazdálkodás hiánya és a

kereskedi karhoz nem ill életmód úgy néhány férfi mint

n részérl.

Hogy pedig Pesten sok a rendetlenség, kitetszik a

mellékletben felsoroltakból, melyek az elterjesztésben

összegeztetnek. Mindezek a rendetlenségek csak azért tör-

ténhettek, mert a kereskedelmi tigj^ek nem a testülethez,

hanem a kereskedelmi biztoshoz utaltattak.

József császár megersítette eldjeinek azon törvé-

nyeit, melyek szerint is a helyi hatóságra bizassék a kis-

kereskedések szükségleteinek kérdése. Ezen alapelvek mel-

lett Ausztriában a kereskedelem virágzik. Nálunk azonban

nem lehet ezzel a szerencsével dicsekedni. Remélik azon-

ban, hogy Ferencz császár alatt minden jobbra fordul.

Javaslatai a következk

:

/. A uárosi tanácsot illetleg

I. Ne induljon ki abból az alapelvbl, hogy minden

verseny olcsóságot idéz el, mert azt általában nem lehet

egészen helyesnek tartani. A termelnek van arra szük-

sége, hogy termeivényeit korlátlanul és szabadon árusít-

hassa, hogy ezzel azoknak nagyobb piaczot szerezzen és

termelését fokozhassa. Már azoknak, kik a termeivényt

kereskedési czélból veszik meg, korlátot kell szabni, tekin-

tettel arra, hogy eladók és vevk közt meglegyen a kell

egyensúly, mert a tapasztalat azt bizonyítja, hogy az árak

ahhoz képest emelkednek vagy szállnak le, a mint a ve-

vk szaporodnak vagy apadnak. A város az élelmi szere-
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ket illetleg maga is tapasztalhatta, hogy a mely mérv-

ben szaporodott az üzérek (speculansok) vagy kereskedk

száma, abban a mérvben emelkedett az ár, hogy tehát a

kereskedk versenye nem az olcsóságot, hanem a drága-

ságot idézi el.

2. A tanács ne hanyagolja el azt a szempontot, mely

szerint is a kereskedk számának növekedése minden

egyesnek forgalmát és jövedelmét apasztja, holott kiadá-

sait a házbérek, a munkabérek megdrágítása stb. által

emeli és hogy ennek folytán vagy az árú megdrágíttatik,

vagy pedig a keresked gyengíttetik úgy, hogy nem jöhet

erhöz és nem válhatik az államnak hasznosabbá.

3. Minthogy a nagykereskedés nem tisztán a lakosság

szükségleteire szorítkozik, hanem a belföldi termeivények

kicserélése és kivitele által pénzt hoz az országba és a

mellett külföldi árúk behozatala által a belföldi szükségle-

teknek tesz eleget, a nagykereskedi jogot nem is lehetne

bizonyos számra korlátolni, de nem is szabad aránytalanul

szaporítani és hogy azoknál, kik ezt a jogot megkapni

akarják, kiváló tekintettel kell lenni a szükséges ismere-

tekre, erkölcsiségre és az ily üzlethez szükségelt alap-

tkére, hogy a nagykeresked itten is abban a tekintélyben

részesüljön, mint az örökös tartományokban, a melyekben

Mária Teréziának 1774 május 23-án kelt rendelete értelmé-

ben a nemesi jelzést (von) élvezheti.

4. Ellenben a kiskereskednél, ki csak helységének

szükségleteire korlátolt, a szaporítás a vevk és eladók

közt való helyes aránynak szemmel tartásával engedtessék

meg, hogy a vevk és eladók közt szükséges egyensúly

meg ne zavartassék. Ennek az elvnek folyományakint a

nagykereskednek nem szabad kicsiben elárusítani, ellen-

ben a kiskereskednek szabadjon nagyban is eladni.

8*
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5. Mivel oly városban, mint Pest, mely a kereskede-

lemnek központul szolgál, soha sem lesz kereskedkben

hiány, st inkább a keresk (kérvényezk) száma mindig

nagyobb lesz a szükségelteknél, ne minden kérvényeznek

adassék meg ajog, hanem ellenkezleg közttik válogatni kell.

6. Mivel a helytartó tanácstól 13576 799. sz. a. beér-

kezett legfelsbb rendelet akkép intézkedik, hogy habár a

kereskedelmi testületeknél és a czéheknél a tanácsosok

tovább is alkalmaztathatnak biztosokkint, de ilyenekül

minden más igazságos egyén is alkalmaztathatik, kiben

megvan a kell képesség és a ki ezt az állást ingyenesen

akarná elvállalni, st az ily egyének a tanácsosok elébe

helyezendk, kérik tehát, hogy a kinevezend biztosok

utasíttassanak, hogy Felségének az ily biztosságokkal

való szándékát túl ne lépjék és ne korlátolják a testületet

abban a jogában, hogy alázatos véleményét legiobb belá-

tása szerint jobbágyi hódolattal terjeszthesse O Felsége elé,

tehát ne is akarják a saját véleményöket a testületre

erszakolni és a kereskedelmi ügyek ne a biztoshoz, ha-

nem mint régebben, közvetlenül a tanács által utaltassa-

nak a testülethez.

7. Minthogy Magyarországban eddigelé a kereskedelem

tárgyait illetleg még nincsenek törvények és szabályok,

addig tehát míg ez a hézag nem fog betöltetni, azok a

rendeletek követtessenek, melyek Ö Felsége többi orszá-

gaiban vannak érvényben és ehhez képest:

a) mindenki, a ki a maga részére kereskedelmi jogot

akar szerezni, tartoznék elzetesen a kereskedelmi testü-

lethez folyamodni, melj^nek kötelessége lenne erkölcsi maga-

viseletérl, képességérl és alaptkéjérl a szükséges vizs-

gálatokat megejteni, és a tényállást a saját véleményével

együtt a tekintetes tanácsnak beterjeszteni;
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b) mindenki, a ki kereskedelmi jogosítványt magának

önkényüleg tulajdonított, tehát azt nem a törvényes úton

szerezte meg, pusztán e ténye miatt mindenkorra elessék

attól, hogy Pesten kereskedelmi jogot nyerhessen;

c) kereskedelmi társaság tagja pusztán azért, hogy egy

nyilt üzletnek társtagja volt, még nem igényelheti, hogy

önálló üzletet nyithasson;

d) a keresked jogosítványa elvesztésének terhe alatt

nem terjesztheti ki jogosítványát más kereskedelmi tár-

gyakra, hanem tartozik azokra szorítkozni, melyekre magá-

nak eredetileg szerzett jogot;

e) ehhez képest Pest városa részére különben is fenn-

álló legfelsbb szabványok értelmében, melyek szerint min-

den kérvényez befogadása idején tartozik magának bizo-

nyos kereskedelmi ágat választani, és errl térítvényt

kiállítani, a kereskedelem tárgyait illetleg a következ

osztályozásnak kell helyt foglalnia:

aa) a nagykeresked a czikkeket illetleg nincs kor-

látolva, st üzletét minden, a nagyban való kereskedésre

alkalmas czikkre kiterjesztheti, de a kicsiben való eladással

nem foglalkozhatik, nem is szorítkozhatik tisztán a belföl-

dön való eladásra, ellenkezleg igyekezni fog magának a

haza körül érdemeket szerezni belföldi terményeknek a

külföldön való értékesítése vagy belföldi nyers termények-

nek kézmvekké és gyártmányokká való átalakítása által

;

OIj) a fszer- és anyagárú-keresked tarthat minden-

nem fszert, gyarmatárút, anyagot, festéket és zsiradékot,

különösen u. n. lit. c) árúkat is, és ezeken kívül még papirt,

irodaszereket és belföldi nemesebb borokat, melyeket egyéb-

ként minden más keresked is tarthat, mivel gyakran jön

abba a helyzetbe, hogy azokat be kell cserélnie (einhan-

deln zu müssen);
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rr) a posztókereskedö tarthat mindennem posztót, kas-

mért, flanelt, moldont, boyt, ratint, a szükséges selyem-,

gyapjú-, pamut- és vászonbélésekkel;

(l(!) a selyemkeresked kitérj eszkedhetik mindennem

w=;elyemre, teveszörre, harraszra, czérnára és mindazokra a

czikkekre, a melyekre a paszományosoknak van szükségök,

mellékesen szalagokra is;

ee) a röföskereskedésekben a posztó kivételével szabad

tartani mindennem vászon, gyapjú, pamut, selyem és ezek-

bl összevegyített, sztt, fonott és kötött árúkat, továbbá

a férfi és ni díszhez szükséges áriíkat, mint fátyolokat,

patyolatokat, szalagokat, csipkéket, keztyket, legyezket,

virágokat, valamint flanelt, boyt, moldont, rázsát és kás-

mért

;

ff) a norinbergi és diszmárú-kereskedések tartanak

mindenféle norinbergi apróságot és finomabb díszmárukat,

mellékesen pedig mindennem papirt, irodaszereket, tük-

röket, üvegáriíkat és fegyvereket;

f/(/) Az úgynevezett vászonkereskedk csakis belföldi

vásznakat

;

hh) a papirkereskedk mindenféle papirt, valamint

irodai szereket;

il) a brkereskedk mindennem bel- és külföldi brö-

ket, nyers pamutot, török fonalat és egyéb megengedett

török árúkat;

kk) a vaskereskedések mindennem nj^ers vasat és

zománczozott árúkat

;

//) a kalapkereskedk kalapokat és csótárakat, vala-

mint paszomántokat, kreppeket és gombköt munkákat;

mm) a dohánytzsdék dohányt és burnótot, valamint

pipákat, pipaszárakat, dohányzacskókat és dohányszelen-

czéket;



A KERESKEDELEM SZERVEZETE. II9

nii) a szalagkereskedk korlátoltatnak czérna- és vászon-

szalagok, pamuttal kevert vászonkendök, vászon és fél-

vászon pólyák és gerelyek (lanzetták), vászon és harrasz

nadrágtartók, továbbá ilynemtí köt- és összehúzó szíjak,

végre fehér és festett czérnák tartására;

00) a divatáru-kereskedk csakis kész ni díszeket és

önmaguk által készített divatárúkat tarthatnak, az összes

idegen, nem önmaguk által készített czikkek kizárásával.

pp) a fehérnemkéreskedk szorítkoznak újonnan ké-

szített árúkra;

(((l) a zsibárúsok ócska kész árúkra;

i'r) a szatócsok foglalkoznak szatócskodással és oly árú-

czikkekkel, minket a szalagkereskedk is tarthatnak, ki-

véve a kendket és nadrágtartókat és a ///. c) árúkat;

Minél azonban meg kell jegyezni, hogy az itt helyben

fennálló igen régi üzletek a fnök haláláig vagy eladásukig

szakmájuknál maradhassanak

;

ífs) a zsidóknak, kik nem lehetnek polgárok, és a kik

a házaláshoz embereket sem tarthatnak, a mennyiben leg-

felsbb rendeletre Pesten maradhatnak, és a nagyban való

kereskedésre minsítetteknek találtatnak, csakis a hazai

terményekkel, kézmvekkel és gyártmányokkal nagyban

való kereskedést lehet megengedni, az els czikkekkel való

kereskedelmet nekik általában meg kellene tiltani, részben

a hamisítás, részben a megdrágítás miatt.

/} Úgy az Írott, mint a nyomtatott körleveleket szét-

küldésök eltt elleges censura végett be kell mutatni a

testületnek, és ez által a tanácsnak jóváhagyás végett.

Az újonnan bekebelezett keresked ezeket a bolt megnyitása

eltt tartozik szétküldeni, egy példányt pedig a kereskedelmi

testület levéltárában elhelyezni. Ebben czégén kívül keres-

kedelmi ágát, netaláni társát határozottan megjelölni tar-
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tozik. — Ez a kötelezettség az özvegyet is terheli, ki

elhunyt férje üzletét folytatja;

g) minden kereskad köteles társát a kereskedelmi

testületnél bejelenteni és nála különbeni érvénytelenség

terhe alatt a kötött szerzdést bejegyeztetni;

h) a kereskedés eladása érvénytelen, ha az a keres-

kedelmi testület tudta és a városi tanács jóváhagyása nél-

kül eszközöltetett;

/") a kereskedési jog eladását egészen meg kell szün-

tetni, mert a polgári iparok a férjrl csakis az özvegyre

szállnak át és sem át nem örökíthetk, sem el nem adhatók

;

k) mindenki, a ki üzletet venni vagy nyitni akar,

erkölcsi magaviseletén és képességén felül még kellen

igazolni tartozik, hogy a szakmáját illetleg megállapított

alaptökének felét, mint kizárólagos tulajdonát készpénzben

birja, másik felét kimutathatja itgyan leteend óvadékok-

ban, melyek azonban csak a czég megsznésével sznnek

meg, és az illet köteles leend pénztári könyvet vezetni,

ennek tételeit a fkönyvbe átvezetni és csd esetében iga-

zolni, hogy az üzletbl ki nem vonattak. — A jelen viszo-

nyokra való tekintettel, az alaptke következleg lenne

megállapítandó

:

Nagykeresked
Fszer- és anyagkeresked
Posztókereskedö

Selyemkeresked
Rföskereskedö
Norinbergi és diszmuárú-keresked

Vászonkereskedö

Papirkeresked
Brkeresked
Vaskeresked
Kalapkeresked

30.000 frt

15.000 «

15.000 «.

15.000 a

15.000 «

10.000 ((

5.000 .«

8.000 «

5.000 <k

8.000 «

2.000 «



2.000 frt

2.000 «

2.000 ((.

4-000 «

2.000 (í

2.000 d

30.000 ft

A KERESKEDELEM SZERVEZETE. 121

Dohányboltos

Szalagkereskedö

Divatáru-keresked

Fehérnem-keresked
Zsibárus ......

Szatócs

Zsidó nagj^ban való kereskedéseért

Nem lehet az üzleti alaptöke kimutatásába befog-

lalni azokat az elnyöket, melyeket az üzlet megvásárlásánál

engedmény czimén ajándékkép kapott, szintúgy a sors-

jegynyereményeket sem. A bemutatott aláirások és váltók

csak akkor vétethetnek számba, ha az illet aláirók meg-

kérdezve az illet okmányokat valódiaknak elismerték.

A hasonnem kereskedések ne szaporodjanak el egy

tájon. A ki a város bizonyos részének szükséglete miatt

nyert kereskedelmi jogosítványt, nem helyezheti át üzletét

a városnak egy másik részébe.*

//. A kereskedelmi íestiiletet illetleg.

1. Mindenki, ki a város területén kereskedéssel fog-

lalkozik, tartoznék magát a testületnél bejegyeztetni, úgy

hogy a testület tudomása, és a városi tanácshoz beterjesz-

tett véleménye és a tanácsnak határozata nélkül senki

boltot nem nyithatna.

2. A kereskedési jogért folyamodók közül csakis azok

fognának kebleztetni és kereskedknek elismertetni, kik

igazolnák a) erkölcsi jómagaviseletöket, b) a szükséges

ismereteket azzal, hogy a kereskedelmet jól megtanulták,

* Felemlítem, hogy a tervezetben még egy 8-ik pont is fordul el, mely

a sérelmek megszüntését, átmeneti intézkedéseket tartalmaz, a melyeket tehát

annál is inkább melló'zhetönek tartottam, mert javarészben csak ismétlései a

fentebb egész terjedelmében közlött sérelmeknek, és mert ezeket illetleg

legfölebb csak arról lehet szó, hogy méltányosak-e vagy sem, s épen azért

kevésbbé érdekesek.
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és hosszabb idn át elkel kereskedelmi helyeken szol-

gáltak; c) az általuk választott kereskedelmi ághoz szük-

séges tkét, és d) feltétlenül alávetnék magukat a testület

összes szabálj'zatainak.

3. A tanuló és segédi évektl el lehetne tekinteni, de

az illet a testületnél csak bejegyeztetni, de nem bekebe-

leztetni fogna, és meg tartoznék elégedni a « kereskedésre

jogosulta czimével.

4. Ö Felségénél ki kell eszközölni a szabadalmat

tzsde alakítására.

Ö Felsége, a nagy Mária Terézia, Bécsben azért szer-

vezett tzsdét, mert ilyen csaknem minden némileg jelen-

tékenyebb európai kereskedelmi helyen van, és hogy az

állampapírok értékét ne lehessen a tulajdonosok és az

államhitel sérelmére titkos ügyletek által leszállítani. Mint-

hogy Pest a kereskedelmi világban minden évben ismer-

tebbé lesz, és nemcsak bécsi, hanem más örökös tarto-

mánybeli és külföldi kereskedk is jönnek ide, a nélkül

azonban, hogy kereskedelmi központot találnának, mint-

hogy' Pest az összes nyilvános tárgyalásokban az ország

els kereskedelmi városának jelentetik ki, és minthogy az

itteni piaczon gyakran elfordul, hogy állampapírok keres-

tetnek és ajánltatnak, itt is fenforognak mindazok a köinil-

mények, melyek Bécsben, várni is lehet, hogy Felsége

engedélyezni is fogja a tzsdét, és a mellette felállítandó

hitelügj'nököket.

5. Ehhez képest az egész kereskedséget három osz-

tályba lehetne sorozni és lenne a) a tözsdekereskedök osz-

tálya, a melybe magukat bekebeleztetni tartoznának, illet-

leg bekebeleztethetnék magukat a nagykereskedk, fszer- és

anyagkereskedök, posztó, selyem, rfös, norinbergi és

díszmáru, valamint a papír- és vaskereskedök is a követ-
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kez feltételek alatt, ha az illet a testületbe felvétetett,

az egész alaptkét a sajátjából mutatta ki, ha kötelezi

magát arra, hogy rendes könyveket vezet, és ha kereske-

delmi ügyekben magát a váltótörvényszék illetségének

aláveti, b) rendes kereskedk osztálya, kik a testület által

fölvétettek és bekebeleztettek, és c) Jogosított kereskedk

osztálya, kik a testületnél bejegyeztettek, de be nem kebe-

leztettek.

6. A kereskedséget képviseli és igazgatja: a tzsde-

kereskedk sorából választott elljáró és helyettes elljáró,

a fizetett tollnok, a tzsdekereskedk 12 tagti választ-

mánya, mely a különböz kereskedelmi ágak körében

szavazattöbbséggel választatik, a rendes kereskedk min-

den kereskedelmi ágának egy-egy képviselje, kit az egyes

ágakhoz tartozó kereskedk a maguk körébl szavazat-

többséggel választanak, és a jogosított kereskedk képvi-

selje, kit ezek a tzsde, vagy rendes kereskedk sorából

választanak.

Az els két osztály tagjai jogosítottak a testület tanács-

kozásaiban résztvenni és véleményöket kijelenteni. Ha
azonban a tárgy fölött a tanácskozás már befejeztetett és

határozni kell, legalább is 12 képviselnek kell jelen lennie

és ez a 12 képvisel önmagában is az egész testületet kép-

viseli, és határozatai az egész kereskedséget kötelezik.

A jogosítottak kérelmeiket képviseljük által hozhatják

a testület elé, melynek általuk betartandó határozatairól

ugyanezen az úton fognak értesíttetni.

7. A képviselségnek hatáskörébe tartozik : a) a felügye-

let a kereskedk közt való rendre, a visszaélések meg-

akadályozása, Ij) a kérvényezk kérvényeinek lelkiismeretes

megvizsgálása, és a tényállásnak a városi tanácshoz való

beterjesztése, c) az elforduló sérelmeknek törvényes úton
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való orvosoltatása, d) a vett rendeleteknek és parancsok-

nak tudtul adása a kereskedknek, r) a kereskedk és alkal-

mazottjaik közt elforduló viták békés kiegyenlítése vagy

a mennyiben ez nem sikerülne, az ügynek döntés végett

a tanács elé való terjesztése, véleményes jelentésével együtt,

/) a kereskedelmi testület részére való szerzdéskötés, pénz

bevételezése és kiadása és mindezekrl a tisztiíjításkor való

számadástétel, g) a befolyó negyedévi járulmányok és dijak

pontos kezelésére való felügyelet, h) az inasok bejegyzése

és felszabadítása, i) a boltos legények magaviseletére való

felügyelet, vétkeiknek és htlenségeiknek megtorlása.

8. A tollnok a testület minden dolgáról jegyzkönyvet

tartozik vezetni. Minden ülés végén a tisztázatlant, a rákö-

vetkez ülés elején pedig a könyvbe már bejegyzettet fel

tartozik olvasni. Köteles az elnöknek az általa vagy mások

által elvállalt végzendkrl kivonatot kézbesíteni, a kér-

vényeket haladék nélkül elkészíteni és azokat az elljáró

tudtával beadni, végre a kérvényeket megsürgetni, és a

hozott határozatokat a testülettel közölni.

9— 13. Az elnök annyiszor, a mennyiszer szüksége fel-

merül, ülést hív egybe, melyen a képviselk, ha csak nagj^on

fontos teendk által nem akadályoztatnak, a megjelenésre

felkéretnek. Minden hónapban képviseli ülést, és min-

den negyedben teljes ülést azonban feltétlenül kell tartani.

Az utóbbin fogadtatnak és szabadíttatnak fel az inasok.

Az ülés ideje pontosan állapíttassék és tartassék meg.

Az ülés alatt csendnek kell lennie. A negyedévi járulé-

kokat pontosan meg kell fizetni.

///. A boltos inasokról.

Az intézkedéseket megelzi egy rövid értekezés, mely-

nek lényege, hogy régebben az inas, ha a fnök ruházta,

6 évet, ha pedig a szülk ruházták, 5 évet tartozott szol-
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gálni, de az ti. n. felvilágosodottság ebben a tekintetben

sok változást idézett el a fnököknek nagy hátrányára.

A fnök az inastól most kevesebb durva munkát igényel-

het, mint azeltt, jobban is tartozik tartani, mint azeltt,

több költséget fordít tehát rá, melyek neki meg nem térül-

nek. De az inas azért kevesebbet is tud, mint a mennyit

régebben tudott.

Maguk a szabványok következkben állapíttatnak meg

:

1. Az inas, kit szülei ruháznak, 5 éven át, kit pedig

fnöke ruház, 6 éven át köteles szolgálni.

2. A megszabott id eltt nem szabad senkit sem fel-

szabadítani, ha csak fnökétl írásbeli bizonyítványt nem
hoz a testületnek, mely szerint szorgalom, rendszeretet,

ügyesség és engedelmesség által magát érdemessé tette

arra, hogy tanuló éveibl a hátralev, egy évet azonban

meg nem haladható id elengedtessék.

3. Az inas 3 havi próbaidre tartozik belépni és ezután

tanuló éveit illetleg szerzdést kötni, valamint

4. A kötött szerzdés elterjesztésével magát fnöke

által a testületnél bejegyeztetni és ezért 2 frt beiratási

dijat lefizetni. A bejegyzéskor kézbesítve kapja a már

nyomtatott szabályzatokat és fogadást tartozik tenni, hogy

azokat híven meg fogja tartani.*

5. A tanulóévek befejezése után az inas fnöke bizo-

nyítványával jelentkezik a testületnél a bizonyítvány hite-

lesítése végett, a miért a kispecsét rányomásával 2 frtot

fizet. — Ha azonban a tanuló bizonyítványát pergamenen,

és ezen a nagypecsétet akarná, a bizonyítvány költségein

felül, a nagypecsétért 4 frt dijat köteles fizetni.

* Ezeket a szabályzatokat Liedemann készítette 1807-ben. Egyebet nem
lehetett megtudni.
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6. A fnöknek joga van, hogy inasával a felszabadítás

eltt a testületnél vizsgát tétessen, mi úgy az inasnak, mint

a fnöknek hasznára válik. Az inas ismertebbé lesz és job-

ban is fog igyekezni a kereskedést megtanulni. A vizsga

csakis szakmájának közönséges ismereteire, p. o. az árúk

általános ismérveire és különbségeire, az üzleti levél, árú-

számla, nyugta, váltó, utalvány küls alakjára szorítkoz-

hatik. Ebben az esetben a tanuló-bizonyítványon egyszeren

a vizsgálat letétele igazoltatik. — Ha azonban a vizsgálat

más kereskedelmi tárgyakból, mint p. o. a váltó viszonyai-

ról, tekintettel a szokásokra, a forgatmányra, a kibocsátó,

intézvényezett és forgató közt való különbségekre, a téte-

leknek a tartozás és követel rovatokba való bejegyzésérl,

továbbá a kereskedelmi árú-calculatióból kielégítleg leteszi,

a bizonyítvánj^ba be kell irni, hogy feleletei által megér-

demelt dicséretet és tetszést aratott.

7. Minden fölszabadított még egy éven át köteles mél-

tányos bér mellett szolgálni. Fnöke ez alul fölmentheti,

de ez teljesen független az kívánságától, mert fnöke

irányában hálás tartozik lenni azért, hogy nevelését ma-

gára vállalta.

8. Az inas minden szolgálatot ellenmondás nélkül tar-

tozik végezni, gazdája azonban nem szoríthatja erejének

meg nem felel munkára.

9. Az inasok bejegyzése és felszabadítása a negyedévi

gylésen történik. Az elljáró beszédet intéz hozzájuk, mely-

ben figyelmezteti ket a fnökeiknek tartozó kötelessé-

geikre, átnyújtja nekik a nyomtatott szabályzatot és ennek

megtartására kézfogással veszi kötelez igéretöket.

10— 14. ^ fnök köteles gondoskodni arról, hogy az

inas az általánossággal szemben tartozó kötelezettségeinek

mindenben eleget tegyen. — Ha szükségesnek tartja, hogy
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inasa htlenség vagy más durva vétek miatt megbüntettes-

sék, a testület elöljáróihoz forduljon, kik az ügyet vagy

önmaguk, vagy más kereskedk véleményének kikérésével

csendben rendezni és kiegyenlíteni fogják; ha azonban az

ítélettel meg nem elégszik, a hatósághoz fordulhat. —
Az inas, ki durva, köztudomásra jittott htlenséget, vagy

más valamely gazságot követett el, a testülettl nem kap-

hat bizonyítványt, még ha fnökével ki is egyezett. A tes-

tület bizonyítványt általában csakis a felszabadítást követ

els negyedévi ülésen adhat ki. Az inasok nyilvántartandók.

15— 16. A fnöke által hibái és vétkei miatt elbocsá-

tott inast e helyütt felfogadni nem szabad. Ha a fnök

elhal, vagy csdbe jut, az elljáró, illetleg a fnök gon-

doskodik arról, hogy az inast más keresked a fennálló

szerzdéses föltételek mellett átvegye.

17. Ha az inasnak eszébe jutna, hogy mint vendég mu-

tatkozzék korcsmába, kávéházba, sörházba vagy táncz-

terembe, fnöke minden bizonyítvány nélkül rögtön elbo-

csáthatja. Ha ily eset többször is elfordulna és fnöke

nem büntetné, a kereskedelmi testület, a jórend fentar-

tása érdekében, jogosítva van az ily korhely gyerkczöt,

mint rákos bántalmat innen kivágni.

18. A gyakornok fnökéhez ugyanabban a viszonyban

áll, melyben az inas, a következ módosításokkal, u. m.

:

a) a testületnél a dupla dij ellenében rögtön a belépésekor

iratik be; h) mint ilyen, föltéve, hogy ebben a minségben

lépett szolgálatba, a dupla dij lefizetése ellenében már há-

rom év leteltével fölszabadíttathatik ; r) a rövidebb id miatt

való kárpótlás iránt a szerzdést a belépéskor kell meg-

kötni; d) az üzletben épen úgy, mint a házban, megelzi

az inast, de alá van rendelve a legénynek ; e) a fnök neki

az inasnál több szabadságot engedhet; f) néha, de nagyon
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ritkán, a fnök, vagy az t helyettesít segéd felügyelete

alatt megjelenlietik tisztességes tánczteremben.

19. A helybeli polgári keresked fia inasként díjmen-

tesen iratik be és szabadíttatik fel, kívánsága szerint.

A felszabadítási id azonban a gyakornokot illetleg meg-

állapítottnál rövidebb nem lehet, valamint az apa inas

gyermekének több szabadságot nem engedhet, mint a

mennyi a gyakornoknak engedtetett.

IV. A keresked segédekrl.

I— 5. Megállapítandó napon a testületnél be kellend

mutatni az összes helyben alkalmazásban lev segédeket,

kik díjmentesen be fognak jegyeztetni fnökük és belépési

idejök megjelölésével. A jövben pedig minden e helyütt

szolgálatba lép segéd köteles rögtön jelentkezni és szol-

gálati bizonyítványainak elmutatásával magát bejegyez-

tetni. A távozó segéd pedig köteles távozását üj tartózko-

dási helyének megjelölésével bejelenteni. Jövben csak azok

a szolgálati bizonyítványok fognak valódiaknak elismertetni,

melyeket a testület hitelesített. A bizonyítványt ebbl a

czélból két példányban kell bemutatni, az egyik az irat-

tárba tétetik, a másik pedig hitelesíttetik. A hitelesítés tes-

tületi ülésben, sürgs esetekben képviseleti ülésben, a fnök

kijelentése alapján történik. A fnök a viszonyok kény-

szere alatt gyakran kénytelen a valóságnak meg nem felel

bizonyítványt kiállítani, de ismerje becsületbeli kötelessé-

gének, hogy az ilyet ne hitelesíttesse a testület által.

Az elljáró pedig ismerje kötelességének, hogy a fnök
akarata ellen ily bizonyítványt ne hitelesítsen, és azok ré-

szére, kiknek erkölcsi rosszmagaviselete köztudomású, a

bizonyítványt hitelesíteni nem szabad.

6. Habár a fnök is az úr a saját házában, és a segé-

dei szabadságait érdemök szerint kiszélesbítheti és korlátol-



A KERESKEDELEM SZERVEZETE. 120

hatja, mégis egyetlen egy fnöknek sem áll jogában segé-

deinek szabadságait annyira kiterjeszteni, hogy általuk a

jórend megrontassák. E tekintetben tehát általános sza-

bályként megállapíttatik: a) hogy vasár- és ünnepnapon az

istentiszteleten megjelenjenek; b) kávéházakban, korcsmák-

ban, borházakban vagy nyilvános kertekben, télen kilencz

órán, nyáron tiz órán túl ne találtassanak; c) ezeken a

helyeken hétköznapokon, valamint vasár- és ünnepnap dél-

eltt kártyázniuk nem szabad; d) sem nyilvános helyeken,

sem magánházakban nem szabad hazárdjátékot, vagy nagy-

pénzre játszaniok; e) nejelenjenek meg túlgyakran színház-

ban vagy táncztermekben, és ezeken a helyeken ne viseljék

magukat illetlenül; f)
nyilvános helyeken ne kezdjenek

czívódásokat és verekedéseket, és ilyenekben ne is vegye-

nek részt; g) sem az utczán, és még kevésbbé a boltokban,

ne találtassanak pipával a szájukban; h) ne kövessenek el

nyilvános tékozlásokat, ne folytassanak szemérmetlen érint-

kezést elvetemült nszemélyekkel, ne álljanak bizalmas

lábon könnyelm és rosszhirtí személyekkel; i) ne kívánja-

nak mint uracsok és divathsök kitnni; k) a kereskedelmi

karnak minden tagját a megfelel tiszteletben részesítsék. —
Ha a fnök ezeket a határozmányokat figyelmen kívül

hagyná, az elljáró öt, a mint tudomására esett, magán-

úton, és ha ez czélra nem vezet, nyilvános úton meg fogia

inteni. — Magában a testületben fekete könyv fog vezet-

tetni, a melyben a kereskedsegédeknek ilyen tudomására

jutott hibái be fognak jegyeztetni, és ezek a hibák kilé-

pésekor nemcsak nyilvánosan szemére fognak lobbantatni,

hanem új fnökének, ha ez iránt tudakozódik, a részletek

közlése nélkül tudomására fog adatni, hogy a fekete könyvbe

beíratott.

7. Minden fnök köteles segédének belépésekor azon-

Keresk. test. tört. 9
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nal kézbesíteni a testület által kiadott könyvecskét, melyben

a segéd magatartása el van irva, és gondoskodni arról,

hogy azt többször is elolvassa, szabványait elsajátítsa.*

* A könyvecske czíme : Pflichten die der Pester liürgerliche Handels-

stand den Handlungsdicner zur Befolgung vorschreibt und derén ErfüUung

jeder Freygesprochene und jeder auf hiesigen Platz in Dienst tretende Hand-

lungsdicner anzugeloben hat. — Pest 1808 gedruckt bey Franz Joseph Patzko. —
Ezt a szabályzatot szintén Liedemann Sámuel készítette. — Az elszón és

végszón kívül 34 pontban sorolja fel a segéd kötelességeit. Az elszó lénye-

gileg erkölcsi oktatás és figyelmeztetés azokra a veszélyekre, melyeknek ki

van téve a világba lép fiatalember, kinél az ész még nem uralkodik a szen-

vedélyek fölött, és végzdik két, Gellert mveibl vett idézettel. A végszó a

következleg hangzik: A keresked egyének közül a romlatlan sziv ezek-

ben a rendelkezésekben nem szigort, hanem csak jórendet fog találni, azt

fogja magának mondani : mindaii'a, a mit tlem a kereskedelmi testület köve-

tel, saját érzésem szerint is kötelezve vagyok. Abban tehát csak ösztönt fog

találni, hogy el ne hagyja a jó utat, melyen szerencséjére halad. — A ki

ezeket a szabályzatokat túlszigoininak tai-tja, már ezzel is bizonyítja, hogy

romlott, és ha nem vesztette el a jó iránt való minden érzékét, magába fog

szállni és erejét megkettzteti, hogy ezen az itton visszatérjen boldogságához.

Ha ezt teszi, rövid id múlva áldani fogja azokat. De sem a gúny, sem az

ellentállás nem fogja a kereskedelmi testületet kitzött nemes czéljától: a

képzettség erélyes keresztülvitelétl elriasztani. — A szabályzatok túlnyomó-

részben azonosak azokkal, melyek a tervezett szabályrendeletben is javasol-

tatnak. — A mik ezekben a szabályzatokban újak, st azt is lehetne mon-

dani, a mik ezekbl a szabályzatokból a szabályrendeletbe át nem vétettek,

inkább az apai tanácsok, mint a rendszabályok fogalma alá esnek. Csak

néhány ily tanácsot, melyek az akkori gondolkozásmódot jellemzik, mutatok

be. — Fnökét, még abban a ritka esetben is, ha ügyességben és képesség-

ben felülmúlná, urának tartozik tekinteni és vele ekkép is bánni, és nem
szabad magának kereskedelmi eljárásában önkényes változtatásokat megen-

gednie. Ha azt hiszi, hogy ily változtatások ura elnj'ére lennének, köteles-

sége neki véleményét elterjeszteni, és a változtatásokat tudtával és bele-

egj'ezésével eszközölni. (2.) Nemcsak aiTÓl kell gondoskodnia, hogy az inas

ne tanuljon el tle illetlenségeket és hibákat, hanem az inasok hibáit és

illetlenségeit is éles szemmel kell megvigyáznia, de ne bánjék velk gorom-

bán, mert saját tapasztalatból kell tudnia, hogy mily jól esett neki, ha vele

jól, és mily rosszul, ha vele rosszul bántak a segédek. (3.) Miként a tanuló-

évek a jövend kereskedó'segéd, úgy a szolgálati évek a jövend önálló ke-

resked elkészít évei. A kereskedsegédnek nem kell tehát azzal megelé-

gednie, hogy jól és rendesen végzi el az összes elforduló munkákat, hanem
azon is kell igyekeznie, hogy segítségére sies.sen fnöke mködésének és

emlékeztehetségének, és t figyelmeztetni kell javításokra és elnyeinek

öregbítésére, továbbá nemcsak az eladásról, hanem a kihitelezett árúknak
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8. A fnöknek nem szabad a helyben szolgálatban lev

kereskedsegédet a kilépésre rábeszélni. A segédnek pedig

semmi szín és ürügy alatt nem szabad hat havi távollét

eltt helyben másnak szolgálatába lépni. A tilalmat áthágó

segédet a testület elöljárója szükség esetén a birói segély

igénybevételével a városból azonnal kitiltsa, a fnök pedig

a kórház és szegényház javára loo forinttal birságoltassék.

A hat havi idtartam pedig a kitiltástól számíttatik.

9. Megállapíttatik, hogy a fnök közönséges segédnek

(nem értetik ez alatt a könyvel, szállító, raktárnok és

utazó, ha nevének tényleg megfelel) az élelmezésen, laká-

son, fán és világításon felül 200 frtnál nagyobb készpénz-

fizetést ne adjon, hogy a segédek így egyenlkké tétesse-

nek és kiadásaikat ehhez képest rendezzék be. — Ez a

pontozat hosszabban indokoltatik. Lényegileg azzal, hogy

illemmel és szerénységgel való behajtásáról is kell gondoskodnia. (4.) A ke-

resked' segéd az egész napon és minden órában itráé. Ne kei-essen tehát

nagyságot a hosszas alvásban, a kényelmes öltözködésben és piperkó'zésben,

a nyilvános helyen való kényelmes reggelizésben, és abban, hogy minél ké-

só'bb jelenjék meg az üzletben, vagy hogy a reggeli ói-ákban az üzleti mun-

kát az inasokra és a többi társaira bizza. (9.) A szép nemmel való érintkezés,

ha az jónevelés egyénekkel történik, igen sokat hozzájárulhat a szív és az

életmód tisztes kimveléséhez, s ezért a segédeknek nincs is megtiltva ; de

a ni nemnek könnyelm és elvetemedett személyeivel való érintkezés meg-

mérgezi a szivet és egyik bntettbl a másikba kergeti, és ha nem viszi is a

vérpadra, öngyilkossá teszi stb. (14.) Minden kereskedsegéd kötelessége

arról gondoskodni, hogy a kereskedés, melyben alkalmazva van, az árúk ren-

dessége és csinossága által ajánltassék, mert egyrészt ebben különbözik a

keresztény keresked és a zsidó keresked üzlete, másrészt mert fnöke
érdeke is megkívánja. A csinosan és tisztán tartott árú jobban ajánlkozik a

vev szemének, és a rendesen összerakott bolt vevket vonz ; ha ezt a sza-

bályt nem követi szigorúan, fnöke ellen htlenséget is követ el. Mert ha

egy kereskedésben, a melyben annyi mindenféle van, nem uralkodik szigorú

rend, vagy abba a helyzetbe jut, hogy az árút meg nem találja és ezért el

sem adhatja, vagy legalább is hosszabb idt kell fordítani a megtalálására;

de ezen id alatt fnökét könnyen meg lehet lopni, vagy a vev türelmet-

lenné lesz és elmegy. De arról a fontos szempontról sem szabad megfeled-

kezni, hogy a rendetlenül felrakott árú már e miatt bovellé lehet. (17.)

9*
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Úgy a ttilkicsi, mint a tlnagy fizetés káros a segédeknek

és a fnököknek. Kicsi fizetés mellett a segéd elveszti a

kedvét, túlnagy fizetés mellett hajlandó lesz a b költeke-

zésre és a szemetszúró fenhéjázó magaviseletre. Mindegyik

segéd a másikon túl akar tenni és ez okozza, hogy h segé-

det Diogenes lámpájával kell keresni. A segéd annyi fize-

tést kapjon, a mennyibl tisztességesen megélhessen és

még takaríthasson is. EiTe pedig a megszabott fizetés

teljesen elégséges, hiszen a segéd fnökének 600 forintjába

kerül. Politikai pályán ily fizetéssel az emberek magukat

boldogoknak érzik. Végzdik pedig az indokolás a következ

kijelentéssel: "Kétségtelenül igaz, hogy ily fizetéssel nem
fog minden divatnak hódolhatni, minden nyilvános mulat-

ságban résztvehetni, sem tánczot, kávéházat és korcsmát

szorgalmasan látogathatni, de hisz épen ez az, mit a saját

és fnöke jóvolta érdekében óhajtunk."

10. Elfordulnak azonban esetek, hogy a közönséges

segéd elnyösítést érdemel, mert hosszabban szolgál fnö-

kénél, hogy ügyesebb és szorgalmasabb, hogy fnöke érde-

keit kiválóan óvja. Ezekben az esetekben a fnök a segéd-

del felülfizetés iránt külön szerzdést köthet, a mely neki

hitbizománykép legyen biztosítva urának esetleges szeren-

csétlensége esetén is, de a mely neki csakis a kilépésekor

fizettethetik ki készpénzben, és ekkor mily jól fog neki

esni a megtakarított összeg.

11. Vagyonos szülknek semmit sem kellene adniok

a kereskedelmi pályára lépett, már segédként szolgáló gyer-

mekeiknek, de ha adnak, csak csekély, legfölebb évi 50

forintot tev összeget juttassanak neki a fnök tudtával.

12. A fnöknek, a sikkasztások kikeinilése végett, nem
szabad megengedni, hogy segédje bárminem kereskedést

folytathasson, akár nyilvánosan, akár itteni kalmárral vagy
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kereskedvel való titkos egyetértésben. E tilalom áthágása

esetén a segédet innen ki kell tiltani és ki kell mondani

arra való képtelenségét, hogy itten kereskedelmi jogot gya-

korolhasson.

13. A fnök követelheti, hogy segédje neki megtérítse

a határozott könnyelmsége, rendetlensége és gondatlan-

sága által boltjában okozott károkat, nemkülönben a tudta

és beleegyezése nélkül általa adott hitelbl származott vesz-

teséget, és kötelezheti arra, hogy az általa szavatolt künn-

levségek behajtása eltt a szolgálatot el ne hagyja, ha

azok behajthatatlanokká váltak és a kárt a hátralékos fize-

tésbl meg nem téríthette, a fnök igényelheti, hogy részére

követeléseirl szabályszer kötvényt állítson ki. — Hogy

azonban a kilépéskor való vitás kérdések lehetleg kike-

rültessenek, a fnök minden héten köteles a kihitelezett

tételeket segédjei jelenlétében átnézni és rögtön megjelölni

azokat, melyekért segédjét szavatossá teszi.

14. A segéd kilépését három hónappal elbb tartozik

bejelenteni. Viszont a fnök is köteles segédjének a szol-

gálatot három hónappal elbb felmondani vagy neki meg-

felel kárpótlást adni. Ha azonban a segéd rosszmaga-

viselet és durva vétségek által idézte el a fölmondást,

a fnök jogosított t minden kárpótlás nélkül elcsapni.

Ha az elcsapott azt hiszi, hogy ez ellen kifogást tehet,

azonnal ki kell kérnie a kereskedelmi testület elöljárójának

védelmét, ki az ügyet a képviselk hozzájárulásával meg

fogja vizsgálni, de a fnök csak akkor szoríttathatik kár-

pótlásra, ha a segéd magát kellleg igazolja.

15. Hely nélkül lev kereskedsegéd 14 napnál hosz-

szabban itt nem tartózkodhatik. Minden segéd köteles meg-

érkezése után azonnal jelentkezni a testület elöljárójánál és

bizonyítványait bemutatni. Ha bizonyítványai nem igazol-
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ják jómagaviseletét, vagy késbb kitnik, hogy nincs is

komoly szándéka helyet találni, rögtön ki lehet tiltani. —
Kivételt csak oly segéd irányában lehet tenni, kinek szüli

vagy gyámjai helyben laknak, de a testület elöljárója eze-

ket figyelmeztetni tartozik, hogy ne engedjék meg, hogy

fiatal emberek foglalkozás nélkül elvaduljanak.

i6. A segéd belépésekor köteles a fnöknek bemon-

dani fehérneminek, ruháinak, értékeinek, az általa birt

tkének mennjdségét, valamint, hogy várhat-e és honnan,

és mennyi készpéuzsegélyt. Ugyanezt tartozik kilépésekor

teljesíteni, st a fnök, ha a gyanúra oka van, jelenlété-

ben rögtön átvizsgálhatja ládáit és irományait.

17. Ha a segédre rábizonyul, hogy nyilvános helyeken

vagy magánházakban hazárdjátékban, vagy nagypénzre szóló

játékokban résztvett, vagy hogy czivakodásokat és vereke-

déseket okozott, vagy ilyenekben nyilvános helyeken részt-

vett, vagy ha tékozló kiadásokban vált bnössé, a fnöke

rögtön bocsássa el.

V^. A kereskedkrl.

1. A kereskedelmi testület minden tagja már a fön-

tebbiekbl is levonhatja a következtetést, hogy ha aláren-

deltjei irányában követeléseket tesz, neki magának kell a

jó példával elljárnia és ezen a módon kivivni, hogy Ma-

gyarország kereskedi épen úgy becsültessenek, mint más

mvelt országok kereskedi.

2. Minden kereskedk közt elforduló vitás és peres

ügyben, ennek a hatóság elé vitele eltt meg kell kisér-

teni a barátságos kiegyenlítést, egyrészt, hogy kikerültes-

sék minden föltünés, és másrészt, hogy szenvedélyeik föl-

izgatása által kedélyök még jobban el ne keseríttessék. —
Egy 12 tagú választmányt kellene tehát alakítani, melynek

négy tagja, élén egy elnökkel, alkotná a békéltet birósá-
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got, melynél a testület tollnoka mködnék mint jegyz. —
Ha a békés kiegyenlítés nem sikerül, a biróság véleményét

pecsét alatt szolgáltatja át a feleknek, kik kötelesek azt a

rendes bíróságnak bemutatni. — A biróság tagjai idömiilasz-

tásukért napidijat igénj^elhetnének.

3. A választmány tagjai a városi tanács eltt esküt

tartoznának tenni arra, hogy a szerencsétlen által rájuk

bizott titkokkal nem fognak visszaélni és azokat szükség

nélkül nem fogják nyilvánosságra hozni, hogy minden fize-

tési zavarokba kerül keresked eltte fölfedezze helyzetét

és kikérje tanácsát.

4. E választmánynak nem föladata a föltétlenül bíróság-

hoz tartozó ügyek elintézése, hanem a barátságos kiegyenlí-

tés, és ezért a városi tanácstól a következ utasítást kaphatná

:

a) ha a fizetési zavarokba jutott kereskednél kitnnék,

hogy vagyonmérlege fölösleget ad, és hogy fizetési zavarát

egy erejét meg nem haladó, de balul kiütött üzérkedés

idézte el, a melyet azonban lényeges, tönkrejutását okozó

veszteség nélkül nem lehet gyorsan lebonyolítani, a választ-

mány köteles legyen a hitelezknek a valódi tényállást

felfedezni és tlük, a szokásos kamat megtérítésével, fize-

tési haladékot kieszközölni; b) ha azonban a követelések

és tartozások egymást kölcsönösen kiegyenlítik, a választ-

mány köteles lesz az árúkat azonnal leltározni, a vagyont

kezelés végett tisztességes egyénnek átadni, a hitelezket

értesíteni és ket a barátságos kiegyenlítés érdekében egy

hónapot meg nem haladható határidn belül es összejöve-

telre felkérni, és ezen a határnapon, ha lehetséges, az

egyességet véglegesíteni. — E mellett azonban szükséges

megállapítani: aa) hogy a fizetési képtelenség bejelentésétl

fogva senki elsbbséget bekebelezés által nem szerezhet;

Ij/j) a választmánynak az a tagja, ki közvetítként fellép,
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hitelezt nem képviselhet, még kevésbbé lehet önmaga is

hitelez; cc) a választmánya kitzött határnapig egyességi

tervet állapítson meg, mely az adóson segíthet, a hitele-

zket pedig túlzottan nem terheli; (hl) a szerencsétlen,

lemondva arról, hogy az egyességbl nagy hasznot húzzon,

magát a méltányos egyességnek feltétlenül alávetni tartoz-

nék, különben öt hamis és csaló bukottnak kellene tekin-

teni és vele ekkép is bánni; cc) mihelyt a hitelezk két-

harmadrésze a javasolt egyességet elfogadhatónak találja,

iitolsó egyharmadrésze azt elfogadni köteles; ha azonban

az az eset forogna fenn, hogy épen csak egy, vagy egypár

hitelez követelhetne egyharmadrészt, a többi kétharmad

pedig oly hitelezkbl állana, kiknek csak csekély és köny-

nyen elviselhet követelései lennének, akkor a kötött egyes-

séget az illet hitelez csak abban az esetben köteles elis-

merni, ha ahhoz, a követelések összegét nézve, a hitelezk

háromnegyedrésze hozzájárult; ha ez a módozat sem vezetne

czélhoz, a hitelezk a választmánynyal együtt eszközrl

fognak gondoskodni, hogy miként lehetne a vonakodó hite-

lezt árúk és követelések átengedésével kielégíteni
; ff) min-

denki szabadon képviseltetheti magát ugyan azzal, kit bizal-

mára legérdemesebbnek tart, de ha tapasztaltatnék, hogy egy,

az elfogadható egyességet ellenz ember kezében túlsók meg-

bízás van, ki az egyesség létrejöttét mellékczélokból akarja

meghiúsítani, a választmány arra szoríthatja, hogy a hite-

lezknek — a követelések mennyiségét nézve — csak egy-

harmadrészét képviselhesse, többi meghatalmazásairól pedig

mondjon le"; m/) ha a hitelezk az ajánlt egyezséget nem

találnák elfogadhatónak, ajánljanak a maguk részérl olyant,

a melyhez a többség hozzájárul ; h/i) Az ily tárgyalások-

hoz elegend az egyszení, de korlátlan jogú kereskedi

meghatalmazás, ii) az egyességi tárgyalást nj'olcz nap alatt
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be kell fejezni, A/.) az egyességi tárgyalásokra fentartott

egy hónapon belül a fizetésképtelen vagyonával nem ren-

delkezhetik és megelégedni tartozik a választmány által

élelmezésére kiszabott összeggel.

c) Ha azonban a tartozások meghaladják a helyesen

becsült követeléseket és e szerint hiány mutatkozik, a leltá-

rozást hatósági kiküldött közbejöttével kell foganatosítani

és ha a leltározásból kitnik, hogy a hiány 12 százalék-

nál kevesebb, itgj'anaz az eljárás követtetik, mint a min
a b) pontban elöiratott, azzal a különbséggel, hogy a tár-

gyalások a biróság által kiküldött biztos közbejöttével tör-

ténnek és mindazok a tárgyak, melyek a kereskedelmi

kiadásokat szükségtelenül növelik, mint p. o. kocsik,

lovak, fölösleges cselédek stb., elmozdíttatnak és értéke-

síttetnek.

Ha azonban az egyesség nem sikerül, a biróság nevez-

zen ki tömeggondnokot azzal a kötelezettséggel, hogy az

ügyet egy éven belül rendezze és ebben az esetben még a

következket kell szemmel tartani: í/í/j hogy ezen idn

belül úgy a bukott, mint a kezel személyek meghatározott

napi ellátást és fizetést kapnak, A6J ha a tömeggondnok

látja, hogy az ügyet egy éven és egy napon belül nem

lehet rendezni, errl az els három hónapban értesítse a

hitelezi választmányt, hogy ez halasztást kérjen vagy más-

kép intézkedjék, cc) a tömeg a Ij/O alatti esetet kivéve, az

ellátásért és napi díjért az egy éven túl nem szavatol,

hanem dd) ezek vagy a késedelmez tömeggondnok vagy a

haszontalanul perleked és a felszámolást akadályozó hite-

lezk terhére esnek, ce) az üzletet ily esetben rögtön be

kell zárni, ff) a benne lev az elromlás veszélj-ének kitett

árúk rögtön lelkiismeretesen megbecsültessenek és a tes-

tület azon tagjai által váltassanak meg, kik azokat a czikke-
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ket tartják, r/r/j a többi árúk szintén lelkiismeretesen becsül-

tessenek meg és ajánltassanak fel a testületnek, a mely

14 napon belül tartozik nyilatkozni, hogy általában akarja-e

azokat és mily áron magához váltani ? Iih) a nyilatkozat-

tételre megszabott határid leteltével, az árúraktár két havi

záros határidvel az újságokban közzéteend hirdetmény-

ben eladásra kináltatik azzal, hogy a testületbe való fel-

vételre alkalmas egyénnél a raktárral a kereskedi jog

megszerzése jár. li) Ha az árúraktárért a testületénél maga-

sabb Ígéret nem tétetnék, a testületet illeti meg az elsség,

mel}^ a vételárt három hónap alatt köteles megfizetni,

Jxk) a tömeggondnok f feladata leend, hogy a küntlev

követeléseket behajtsa és U) az ezekbl, valamint az eladott

árúkért befolyó összegeket a hitelezi választmány jóvá-

hagyásával kell biztosíték mellett akkép fogja elhelyezni,

hogy a csd befejezésekor azok ismét készpénzben ren-

delkezésre álljanak és a kamatokkal ha nem is egészben,

de legalább részben fedezni lehessen a tömeggondnoki költ-

ségeket, mm) Végre igyekezni fog a bolt-, raktár- és lakás-

béreket mielbb megtakarítani.

d) Ha a bukottnál a hiány 12 százaléknál nagyobb,

képtelennek kell kijelenteni arra, hogy helyben ismét

kereskedést nyisson. Neve a testület jegyzékében az ok

kitüntetésével törültessék és vagyona a c) alatt szabályo-

zott tömeggondnoki kezelés alá kerül.

c) Ha a bukott tönkrejutását szerencsétlenségekkel

kellleg nem igazolhatná, az 1807. évi XU. t.-cz. alá esik

és vele megfelelleg is kell elbánni.

f) Ha a bukott megszökik, hírlapi idézéssel kötelez-

tessék, hogy a hatóságnál hat hét alatt jelentkezzék és ha

nem jelentkeznék, mások figyelmeztetésére hirlapilag mint

hamis csaló köröztessék és az összes hatóságok és községi
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elöljáróságok felhívassanak, hogy fogják el és szolgál-

tassák át.

5. A kereskedk ellen való jelzálogi bekebelezéseket

illetleg következ elveket kell követni: a) A kérvényben

a bekebelezést az összeg kitétele nélkül kell kérel-

mezni, a bekebelezésnek alapul szolgáló okmányt lepecsé-

telve kell mellékelni, b) Az elsbbséget a kérvény beadá-

sának napja és órája állapítja meg. c) A kérvényez a

bekebelezési díjat rögtön köteles lefizetni, d) A biró azon-

ban köteles az adóst maga elé idézni vagy legalább érte-

síttetni és a hiteleznek meghagyni, hogy adósát errl a cse-

lekményrl értesítse és felhívja, hogy követelését 24 óra

alatt kifizesse vagy fedezze, cj Ha a kiegyenlítés megtör-

tént, a kérvény a lepecsételt melléklettel együtt jegyz-

könyvbe való iktatás nélkül a hiteleznek visszaadatik. f) Ha
a kiegyenlítés meg nem történt, a lepecsételt okmány felbon-

tatik és a kérvény a beadás napjától jegyzkönyvbe vétetik.

6. A bukott keresked vagyonához a küntlev árú-

követelésein és áiniraktárán kívül ingatlanai, valamint azon

bútorai és berendezési tárgyai is tartoznak, melyekrl nem
igazolhatja, hogy neje által hozattak hozzá vagy kizárólag

apósa és anyósa pénzén vásároltattak. Csd esetén ezeket

is zár alá kell venni és a tömeg javára eladni, csakis a

szükséges fehér- és ruhanem és házi berendezés enged-

tethetik át a bukottnak és családjának.

7. Ha beigazoltatik, hogy a kereskednek gyri, gyön-

gyei, órái, arany- és ezüst ékszerei és más drágaságai vol-

tak, melyek a leltározásnál nem találtattak, mint bukott

beigazolni tartozik, hogy ezeket a tárgyakat eladta és a

kapott vételárt üzletébe fektette. Ha nem igazolhatja, vele

mint szándékos csalóval kell elbánni és ha neje vele egyet-

értene, részt vett a csalásban, hasonló büntetés alá esik.
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8. A n hozományi igényeinek az üzleti könyvekkel kell

igazolva lenniök.

9. Ha n a tömegbl moringot vagy hitbért követel,

a kereskednek igazolnia kell, hogy a házasság megköté-

sekor, midn azt neki lekötelezte, tényleg birtokában volt

annak az összegnek, mint szerezménynek.

10. Nem szabadna minden jogtanácsosnak (ügyvédnek,

Rechtsfreund) kereskedelmi ügyekbe avatkoznia, csakis

azoknak lenne szabad ezen a téren mködniök, kik a váltó-

jogot tanulmányozták, abból vizsgát letettek és a hatóság-

nál esküt tettek arra, hogy biróság elébe semmi ügyet addig

nem visznek, míg a testület választmánya által való békés

kiegyenlítés meg nem kiséreltetett, késbb az ügyvitelnél

nem fognak hnzásokat-halasztásokat okozni és hogy a

jelen szabályzatokat mérvadóknak fogják elismerni.

Ví. A hitelezk által bírói végrehajtással megszerzett

jogok tekintetében az ily jogok birtokában levk hirlapilag

felhivatnak, hogy három hónapon belül jelentkezzenek és

igazolják jogaikat a testületnél, mely azokat tlük a vásár-

lási áron vagy összehasonlítás által megállapítandó becsáron

megváltja és érvényteleníti. A három hónap leteltével a

bejelentési jog megsznik és a kereskedi jogosítvány

érvényét veszti. Kereskedi jogosítványt ezután önállóan

eladni nem szabad, hanem a kereskedi jogosítvány a

vev által az árúraktár és az üzleti berendezés megvásár-

lásával szereztetik meg.

VII. A házalást a legfelsbb rendeletek értelmében kell

gyakorolni és ehhez képest i. Hatósági engedély nélkül senki-

nek sem szabad házaló-kereskedést folytatnia; 2. házaló-

kereskedésre csakis az kapjon jogosítványt, ki jogszer ható-

sága eltt hiteles bizonyítványokkal igazolja, hogy kerüle-

tében állandó lakhelye van, ott jól ismerik és hogy sem



A KERESKEDELEM SZERVEZETE. I4I

lopásban sem lopás-eltitkolásában nem bnös és ebbe a

jogosítványba be kell jegyezni vezeték és keresztnevét és

szeniélyleirását, a jogosítvánj^t pedig le kell tenni a város-

kapitányi hivatalban, a hol házalási czédulát kap, melynek

visszaadása ellenében visszakapja jogosítvánj^át, rávezetve

itteni házalásának idejét. 3. A jogosítvány egy évre szólhat.

4—6. A házalási czédtilát hat napra lehet kiszolgáltatni, az

e nélkül házalótól az els esetben a nála talált árúk el-

koboztatnak és a szegényház javára elái'véreztetnek, a máso-

dik esetben a házalásra való jogot mindenkorra elveszti.

Ha a házalási czédulát hamis hatósági bizonyítvány alap-

ján eszközölte ki, nem csak árúja koboztassék el, hanem

házalási engedélye is semmisíttessék meg, önmaga pedig

mindaddig hatósági rízet alatt tartassék, míg illetségi

helye ki nem deríttetik, a hová azután el kell tolonczol-

tatni. 7—8. Ha a házaló lopás vagy lopott holmi eltitkolása

miatt bíróság elé keinil és nem képes teljes ártatlanságát

beigazolni, képtelenné válik a házalási jog gyakorlására,

szintúgy az a házaló is, ki kiskorúaknak árúk hitelezése

által alkalmat nyújtott a tékozlásra és htlenségre. 9— 10.

A házalók jogosítványuk elvesztésének terhe alatt littera C),

és külföldi árúkkal nem kereskedhetnek, ha gyanúba esnek,

kötelesek igazolni, hogy árúikat honnan, kitl és mely id-

ben szerezték be.

VIII. Mi a zsidó kereskedket illeti, kiket az itteni pol-

gárság elterjesztéseire kieszközlött legfelsbb elhatározás

értelmében itt tovább is trni kell és a kik itt is fognak

maradni, ezek azért, mert nem polgárok, s épen ezért

polgári ipart nem is gyakorolhatnak, az itteni kereskedelmi

testülethez sem mint tagok, sem mint jogosított kereske-

dk nem számíttathatnának. De mivel e helyütt mégis

kereskedhetnek, a kereskedelmet illetleg kötelesek magú-
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kat bizonyos, következkben részletezett szabályzatoknak

alávetni.

1. Kik e helyütt a nagykereskedést gyakorolják, tar-

tozzanak a nagykeresked összes kötelezettségeit teljesíteni,

tehát sem önmaguk nem kereskedhetnek kicsiben, sem

pedig különösen idegen zsidókkal vagy belföldi cselédek-

kel a városban nem házaltathatnak árúkkal.

2. A nagykereskedkre megszabott alaptkét kötelesek

kimutatni.

3. Kötelesek czégöket és mindenkori változásait a

kereskedelmi testületnél bejegyeztetni.

4. Könyveiket német nyelven kötelesek vezetni.

5. Minden kereskedelmi ügyeikben a kereskedelmi tes-

tületet kötelesek els folyamodású hatóságuknak elismerni.

6. Már önmaguk is különösen felügyelni tartoznak

arra, hogy ne szerezhessen magának minden zsidó puszta

kedvezményezés által türelmi bárczát és kereskedi jogot,

hogy zsidó az engedély megkapása eltt boltot ne nyisson

vagy pusztán csak a vásárokra kibérelt boltot vásáron kívül

is nyitva tartsa.

7. Szintügy felügyelni tartoznak az idegen zsidókra,

kik itt a város körnj^ékén házalnak, hogy a házalást a

nekik megadott feltételek alatt végezzék és e mellett lehe-

tleg figyelemmel kell lenniök erkölcsi magaviseletökre is.

8. Választanak maguk közül három képviselt, kikhez

bizalommal viseltetnek, kiknek azonban a kereskedésre

jogosítottaknak kell lenniök és kereskedelmi ismeretekkel

kell birniok és ezeket ajánlják a kereskedelmi testületnek.

A kereskedelmi testület ezek közül egyet választ, kinek

közvetítésével juttatnak a testület tudomására a zsidóknak

kívánalmai, viszont a zsidó kereskedk tudomására a tes-

tület által velk közlend ügyek. Ez a képvisel a zsidó
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elljáró (Judeii-Alteste) czimét viselné és felügyelne a testü-

leti szabályzatok és határozatok pontos megtartására és ezt

a tisztséget mindaddig viselné, míg birja a testület és a

zsidó kereskedk bizalmát.

9. Zsidónál a kereskedi jog csakis saját személyére

érvényes és sem fia, sem veje e helyütt nem gyakorolhat

külön önálló kereskedést, hacsak elbb a testület által el

nem ismertetik és czége be nem jegyeztetik.

10. A zsidó elljáró arról is tartozik gondoskodni, hogy

e helyütt ne tartózkodjanak uzsorából, játékból és más meg-

nem engedett foglalkozásokból él zsidók. Ha tehát hozzá

kérdés intéztetnék, hogy itteni zsidó mibl él, köteles lenne

az illettl igazolást követelni és ezt a kereskedelmi testü-

letnek a hatósághoz leend bemutatás végett beterjeszteni.

11. Szintügy köteles a zsidó elljáró arról gondoskodni,

hogy idegen állam zsidaja e helyütt ne tartsa fenn magát

kereskedésbl.

12. A zsidók nem ügynökösködhetnek, ha csak elbb

ügynöki engedélyt nem kaptak és a vonatkozó szokásos

esküt le nem tették. Mint ügynökök sem a saját számlá-

jukra kereskedést nem folytathatnak, sem másokkal titkos

kereskedelmi társaságba nem léphetnek, ügynöki díjban

pedig 1000 frtot meghaladó összegnél i százaléknál, kisebb

összegnél pedig i százaléknál magasabb összeget nem igé-

nyelhetnek és ezt is csak attól, a ki nekik a megbízást

adta ; viták kikerülése végett pedig kötelesek az adás-vevési

ügylet megkötésekor a mérték, süly és fizetés tekintetében

a feltételeket azonnal megállapítani, szükséges tehát, hogy

németül legalább is olvasni tudjanak és nevöket ezen a

nj^elven aláírhassák, hogy a kötleveleket aláírásukkal el-

láthassák.
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A kereskedelmi testület azt tartja vala munkálatáról,

mint ennek a végszóban kifejezést ad, hogy nem fogja

ugyan bedugni a rendetlenségeknek minden forrását, de

sokban enyhíteni fogja a mélyen érzett bajokat, melyek a

hitel és kereskedelem teljes megsznését és a kereskedk

nagj^obb részének tönkrejutását fogják eredményezni.

Már a tanácsnak bizottsága — melynek tárgyalásain a

testület részérl Crettier Jakab, Liedemann Sámuel, Glücks-

werth Mihály, Jappa Theochar és Deillez Antal vettek

részt — a javaslatoknak jelentékeny részét kifogásolta.

De fölösleges, hogy részletesen ismertettessenek a városi

tanácsnál, majdan a helytartó tanácsnál és a m. kir. udvari

kancelláriánál folytatott tárgyalások. Elég lesz röviden

néhány észrevétel kíséretében bemutatni a helytartó

tanácsnak 1812 augusztus 25-én 21,140. sz. a. kelt a leg-

felsbb határozatokat tartalmazó rendeletét vagy mint

akkor nevezték normaléját, mely a késbbi tárgyalásoknál

és a kereskedelmi ügyek intézésénél mérvadónak tekinte-

tett, így is bár rövidebben megismerhetjük a hatóságok-

nak nézetét.

A testület súlyt fektetett (I. i. 2) arra, hogy a kereske-

delmi jog engedélyezésénél ne tekintessék mérvadónak a

verseny, melyrl azt hiszik, hogy olcsóságot létesít, holott

tényleg drágaságot okoz. A tanács bizottsága errl a ma
is vitás kérdésrl azt tartja vala, hogy érvénye a helyi

viszonyoktól függ. Már a normálé határozottan kijelenti,

hogy nem áll, s hogy a testület követelésének elfogadása

egyedárúságra vezetne, mi pedig csapás a közönségre,

melyet minden ervel meg kell akadályozni. A befogadás-

kor tehát csakis a képzettségre, erkölcsi magaviseletre, az

alaptkére és a vevk és eladók arányára kell gondos

figyelemmel lenni.
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Kívánta a testület, hogy a kereskedelmi jog engedélye-

zéséért a folyamodások nála adassanak be és azok felett

véleménye alapján határozzon a tanács. Kívánta azt is,

hogy a tanács vele ne a kereskedelemügyi biztos lítján,

hanem közvetlenül érintkezzék. — Ezt a kívánalmat elle-

nezte a tanács bizottsága és határozottan megtagadta a

kormány. — A normalében felemlíttetik, hogy a biztosok

a testülethez a jórend fentartása miatt küldetnek ki, de

kötelesek tiszteletben tartani a testület szabadalmait, meg-

engedni, hogy szabadon jelenthesse ki véleményét és nem
erszakolhatják rá a saját nézetöket és minthogy a testület a

biztos netaláni visszaélései ellen a polgári hatósághoz folya-

modhatik és mivel másrészt minden józan elvvel ellenke-

zik, hogy az államban állam szerveztessék, az eddigi szo-

kás fentartatik, különösen hogy a testületet a folyamodások

tekintetében meg kell kérdezni, de a jog engedélyezése

tárgyában a tanács a saját felelsségére dönt.

Kijelenti a normálé, hogy a kereskedk által tett és

szabadalmaikban gyökeredz javaslatok a következ módo-

sításokkal helybenhagyatnak. A kereskedelmi testület a

biztos jelenlétében magának szavazattöbbséggel elöljárót

választhat, az inas nála bejegyeztessék és annak idején

általa szabadíttassék fel, a kereskedjelöltet a testület

ajánlja polgárnak, de a városi polgári jogot az arra érde-

mesnek a városi tanács adja meg és csak ezután fogadta-

tik be a testületbe. A keresked egyének közt, különösen

pedig a segédek és fnökök közt felmerül vitás ügyeket

békésen elintézhesse, de azzal a fentartással, hogy a nagyobb

visszaélések (majores excessus) a tanács elé vitessenek, a

melyhez külömben minden egyes szabadon fordulhat és

hatósága sértetlenül fentartassék. Egyébként a Mária Terézia

által a kereskedknek adott szabadalomlevél a kereskedk
Keresk. test. tört. 10
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coordinatiojánál kiindnlási alapul tekintend és ehhez

képest állapítandók meg a kereskedk javaslatai. Mi azon-

ban a kereskedi szolgálatok jutalmazását (kereskedi segé-

dek fizetését) megállapítandó intézkedést illeti, mint a szaba-

dalomlevélben nem gyökeredz és több tekintetbl ártal-

mas, mellzend, valamint magától értetdik, hogy a kisebb

vitás ügyekben is az egyesek a testület határozata ellen a

tanácshoz folyamodhatnak, mint ez külömben már a sza-

badalomlevélbl is folyik.

Elfogadja a normálé az alaptkére vonatkozó rendel-

kezéseket. A vagyonkimutatás megvizsgálása határozott

elvek szerint a testület kiküldöttei által a biztos közbejötté-

vel történjék. A határozatba meg nem nyugvó félnek joga

van a tanácshoz folyamodni, mely a jog és méltányosság

szerint határozzon.

Helyesli az egyes kereskedk által eladható árüczikkek

iránt való rendelkezéseket, mert a czikkeknek egy és

ugyanabban a boltban való határtalan összehalmozása sok-

féle rendetlenséget okoz és az üzérkedésnél túlzásokba visz.

Egyébként vegyes kereskedés a város más részében a

közönség kényelmére a testület meghallgatása után a

tanács által engedélyeztetik.

Nem helyesli sem a tzsde felállítását és szervezését,

sem a kereskedknek a javaslat értelmében való osztályo-

zását és a szabadalmi jogosítványok maradjanak egységesek.

Az inasokat illetleg a rendelet megállapítja: i. Az

inas köteles a fnökével megkötött szerzdéssel a testü-

letnél a biztos jelenlétében, jelentkezni, az inasi évek letel-

tével pedig fnöke bizonyítványa alapján szabadíttassék

fel, úgy a szerzdés, mint a felszabadítás jegyeztessék be.

2. A fnök az inas htleségét vagy súlyosabb vétkességét

ne csak a testületnek, de a biztosnak is fedezze fel, a ki



A KERESKEDELEM SZERVEZETE. 147

néhány kereskedt meghíva, igyekezzék az ügyet, ha csak

a htlenség nem foglal magában bntettet, csendben el-

intézni, a meg nem eléged félnek joga van a tanácshoz

folyamodni. 3. A testület a biztos jelenlétében a nagyobb

htlenséget vagy tisztességtelen cselekedetet elkövetett

inasnak a felszabadítást megtagdhatja. 4. Mi a kereskede-

lemhez való bocsátást vagy abból való kizárást illeti, fen-

tartva a kereskedk testületének megelz hozzájárulását,

annak elhatározása, hogy a vétke miatt fnöke által el-

bocsátott inas ismét felvehet vagy sem, tovább is a

tanács Ítéletétl és határozatától tétetik függvé. 5. A
fnök csak az ügynek, a testületnél és a biztosnál történt

felfedezésével és ezek jóváhagyásával bocsáthatja el inasát

bizonyítvány nélkül, ha a fnök nem jelentené be inasának

cselekedeteit, a testületnek és biztosnak joga van az inast

a jegyzékben törülni, de csakis a tanács hatáskörébe tar-

tozik t a biztos jelentésére a városból kiutasítani.

Mi a kereskedsegédekre vonatkozó határozatokat

illeti: a) a segéd által letett bizonyítványokat a biztosnak

is be kell mutatni, a bizonyítványokat a biztosnak mindig

hitelesíteni kell, a hitelesítést csak a saját felelsségére

tagadhatja meg; b) a gazdagabb szülök által gyermekeik-

nek adni szokott segélyekre nézve az állapítassék meg,

hogy az idviszonyoknak megfeleljenek ; c) a fnök

által a segédnek adandó külön jutalom (felpénz) ne a

fnöknél maradjon, hanem számára vagy a biztosnál, vagy

a tanácsnál tétessék le, nem hitbizománykép, hanem letét-

kép ; d) a kereskedelemtl a segédet a javaslatokban elre-

látott esetekben csakis a tanács mozdíthatja el; c) a fnök
kártérítési követelését a javasolt módon csak a biztos tud-

tával érvényesítheti; /) a hely nélkül lev segédek vagy a

helykeresést elhanyagoló segédek kiutasításáról a biztos

10*
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jelentésére a tanács intézkedik és ebben a részben nem

képezhetnek kivételt azok a segédek sem, kiknek szüli

vagy gyámjai Pesten laknak; g) a fnököknek jogukban

áll, maguknak segédeik anyagi helyzetérl meggyz-
dést szerezniök, de kutatniok, vizsgálatokat tartaniok nem

szabad.

Mellztetnek a csdeljárásra vonatkozó intézkedések

azzal a megokolással, hogy e részben a törvények intézked-

nek és a mennyiben hiányosak, a hozandó törvények fog-

nak rendelkezni, szintiígy kihagyatni rendeltettek a bekebe-

lezésre vonatkozó rendelkezések. — A vétel és végrehajtás

még nem ad jogot a kereskedelem gyakorlására, minthogy

azok a személyes képességektl függnek. — A mi a háza-

lást illeti, errl a rendeletek bven intézkednek. Szintúgy a

zsidókat illetleg vannak törvények és kegyelmes királyi

rendeletek.

A most ismertetett normálé a testületnek 181 3 február

19-én tartott ülésében olvastatott fel és az a határozat hoza-

tott : Hogy ennek a legfelsbb határozatnak a lehetség és

kötelesség szerint érvény szereztessék, szükséges, hogy ezt

összeegyeztetve a testület elbbi munkálatával egy a jöv-

ben maradandó és irányadóul szolgáló rendszer alkottassék,

melyet az alább kinevezett bizottság szerkeszszen, a keres-

kedelmi testületnek bemutasson, mely azután a tekintetes

tanács elé terjesztessék. Stankovits Konstantin elnök-

lete alatt a bizottság tagjaivá kineveztettek: Liedemann

Sámuel, Garay Sámuel, Kolb János, Ruitsch Sámuel, Kras-

kovits Antal, Jankovits Miklós és Maár János.

A rendszer, mint a testület nevezi vagy az üj szabály-

rendeleti tervezet, mint ez id szerint mondanók, szerkeze-

ténél fogva is lényegesen külömbözik az els tervezettl

és a dolog természetébl folyólag sokkal rövidebb is, mint-
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hogy számos intézkedéseknek és az életbeléptetni kivánt új

intézményeknek jóváhagyása megtagadtatott.

Öt fejezetre oszlik. Az i. fejezet "A kereskedkre vonat-

kozó általános elvek >^ czimét viseli és 31 ponban intézke-

dik a kereskedelem feladatáról, (kereskedés nagyban és

kicsiben) a kereskedelmi jog elnyerése végett beadott kér-

vényekrl, a kereskedelmi jog gyakorlásáról, illetleg az

egyes üzletágakban elárusítható czikkekrl, az egyes üzlet-

ágak alaptkéjérl, a minsítésrl, valamint a testület

szervezetérl is. A 11. fejezet az inasokról (12 pontban).

A III. fejezet a segédekrl (11 pontban). A ív. fejezet egy

pontban a házalókról, az v. fejezet szintén egy pontban a

zsidókról intézkedik. A ív. fejezet lényegileg azt tartal-

mazza, hogy a házalásra vonatkozó legfelsbb rendeleteket

szigorúan foganatosítani kell. Az v. fejezet pedig arról szól,

hogy nézve azt, hogy a zsidókat a szabadalomlevél értel-

mében nem szabad a testületbe bekebelezni, sem városi

polgároknak befogadni, nekik nem is szabad engedélyt

adni boltban kicsiben való darusításra. Már az országos

terményekkel, gyártmányokkal és kézmvekkel nagyban

való kereskedési jogot (az i. 8. §. szerint) lehet nekik enge-

délyezni feltéve, ha azoknak a minsítési kellékeknek meg-

felelnek, melyeknek a keresztény keresked is megfelelni

tartozik.

További részletezés annyiban látszik fölöslegesnek,

mert a szabályzatok szerkesztésében a testület a normáléból

indult ki és az els tervezetbl átvette mindazokat a ren-

delkezéseket, melyeket a normálé határozottan nem ellen-

zett, vagy világosan nem módosított.*

* Az új szabályzat és az erre vonatkozó többi okmányok másolatban

találhatók Kanc. levéltár —— 84.^. sz. mellett.
221

I
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Az líj szabályzatok átvizsgálása és tárgyalására a városi

hatóság az 1816 márcziiis 23-án 1317. sz, a. kelt határozat-

tal egy bizottságot küldött ki, melynek többsége 18 16 július

31-én kelt jelentésében a testület munkálatát egyes módo-

sításokkal elfogadhatónak találta.

Meg kell említenünk, hogy a bizottság többsége által

tett kifogások a normálé azon rendelkezésén sarkalnak,

hogy mérvadónak Mária Terézia királynnek szabadalom-

levelét kell tekinteni. Magának a testületnek elöljái'ói is

helj^esnek ismerték el a kiindulási alapot és elfogadták

az ajánlt módosításokat. Ezeket épen az elöljárók által

beterjesztett emlékiratból ismerjük. Ezek szerint mellzve

az irályi módosításokat, kihagyandóknak találtattak mind-

azok az intézkedések, melyek a testület kebelébe nem tar-

tozó kereskedkre, illetleg kereskedelmi ágakra vonatkoz-

nak. Kihagyandóknak vélelmeztettek a kalapkereskedések,

dohánj'tzsdék, szalagkereskedések, divatáru-üzletek, fehér-

nem kereskedések, zsibárú üzletek czikkeirl és alaptké-

jérl, nemkülömben a zsidókra, a török alattvalókra és

házaló kereskedkre vonatkozó rendelkezések, nemkülön-

ben a testület szervezetét érdekl szabványok. A testület

elöljárói csak azt kérték, hogy a bizottság jelentésében

ezeket az ügyeket emelje ki, valamint kérték azt is, hogy

az így módosított szabályzat felsbb jóváhagyás végett ter-

jesztessék fel.

Egyik kérelem sem teljesíttetett. A városi teljes tanács

a beterjesztett jelentésre 1816 augusztus 3-án a következ

határozatot hozta: Mivel az itteni kereskedk behozandó

jobb szervezetét illetleg a magas m. kir. helytartó tanács

útján beérkezett 1812. évi augusztus '25-én, 21,140 legfel-

sbb resolutio alapként és pontosan megtartandó mérvnek

(Richtschnur) tekintend, az itteni polg. kereskedelmi tes-
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tület ahhoz tartsa magát, oly elforduló esetekben pedig,

melyek az elbb említett legfelsbb resolutioban nem len-

nének eléggé értheten eldöntve, forduljon a tanácshoz,

valamint abban az esetben is, ha a segédeket és inasokat

illetleg további czélszertí intézkedéseket akarna tenni, szer-

keszsze azokat a legfelsbb helyrl 1813 április 13-án

7262. sz. a. leérkezett szabadalmi czikkelyek módja szerint

és értelmében, mutassa be azokat a tanácsnak tudomásul-

vétel és a magas hatóság elé terjesztés végett, vagy pedig

értesítse errl a tanácsot Boránis tanácsos, mint a keres-

kedelmi testület biztosa lítján.

Más szóval a tanács az egész munkálatot mellzte, ki-

indulva abból, hogy a legfelsbb resolutio úgy is intézke-

dett és ha rendelkezései nem lennének elég szabatosak,

ott van a városi tanács.

A jegyzkönyvekben nincsen nyoma, hogy a testület

ezen határozat ellen valamely elterjesztéssel élt volna.

Meglehet, hogy maga is megnyugodott abban, hogy a

tanács által mérvadónak tekintett legfelsbb határozat a

kereskedelmi ügyeket, a mennyiben azt a testületre tar-

toznak, rendezi, de meglehet, hogy azért nem tett sem-

mit, mert azon tiílmen követelést akart érvényesíteni.

Mikor, ezt a jegyzkönyvekbl nem lehet megállapítani,

de tény az, hogy a testület ez idtájt azért folyamodott,

hogy új üzletek ne engedélyeztessenek. Az e folyamodásra

181 7 május 2o-án 14,620. sz. a. hozott helytartótanácsi

határozat — az 1817 július 9-én felvett jegyzkönyv sze-

rint — kimondja, hogy mivel egyészt a kereskedket egy

bizonyos és szabályos számra korlátolni nem lehet, más-

részt pedig a kereskedelem hanyatlásának befolyása és

következményei és több keresked bukása indokolja, hogy

azok lehetleg apasztassanak, a kereskedi jogok engedélye-
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zésénél szorosan az 18 12 augusztus 25-én 21,140. sz. a. kelt

normálé szerint kell eljárni és csak az oty egyéneknek sza-

bad az ily jogot megadni, kik a megállapított minsítés-

nek és vagyoni kellékeknek eleget tesznek és ezt az elvet

az oly egyénekkel szemben is érvényesíteni kell, kik ide-

gen helyekrl jönnek ide és itt letelepedni kívánnak.

Hogy késbb a testület a kereskedelmi viszonyokat a

sokszor említett normálé által rendezetteknek nem találta,

ezt bizonyítja a testületnek József fherczeg nádorhoz és

a m. kir. helytartó tanácshoz 1820 július 2-án beadott,

lényeges tartalmában a következkben közölt folya-

modása :

A magyar kereskednek helyzete — ezzel kezddik az

elterjesztés — általában, st magában sz. kir. Pest váro-

sában is annyira nj^omasztó, hogy alatta csaknem össze-

roskad. Ezid szerint a birodalom összes alattvalóinak

legszerencsétlenebbjeihez tartozik: mert jelentékeny veszte-

ségek érik t árúraktárában, kinnlev követeléseiben ; a pénz

szke jelenteken}^ áldozatokra kényszeríti, az árúk keleté

napról-napra kisebbedik és a magas bolt- és házbérek tle

jelentékeny kiadásokat igényelnek.

így azután megesik, hogy még a fáradhatlanul tevé-

keny, kereskedelmében óvatos és kiadásaiban a legnagyobb

mérvben takarékos keresked is, ha az év végén megvizs-

gálja vagyoni állapotát, nemcsak hogy vagyonában nem

gyarapodott, hanem magát boldognak érezheti, ha meg-

nyerte a kiadásait. Csakhogy ez is ritka eset. Rendsze-

rint vagyoni állapotát csökkentnek találja és így azután

megtörténik, hogy, az a ki elbbi éveiben nem takarított

meg valamit, a mibl a kiadásokat pótolhatja, jószivtí hite-

lezi költségén él és a jobb idk reményében mindaddig

dolgozik, míg végre abba a helyzetbe jut, hog}^ vagyoni
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állapotát bírói kezekre kell bíznia és hitelezivel egyez-

kednie kell.

Tagadhatlan, hogy a kereskedt sújtó bajoknak nagy

része a mostani változhatlan és türelemmel viselend kö-

rülményekben rejlik, de jelentékeny részöket mégis meg

lehetne akadályozni, a jobb rend visszaállítása által, mely

a pénzbö években mint sok más kiesett a rendes kerek-

vágásból, és épen ez indokolja a jelen elterjesztést, mely

eladja a becsúszott rendetlenségeket és indokolja a jobb

rend visszaállítását czélzó meghallgatást kívánó esedezést.

Kérelmeztetnek pedig a következk

:

1. A ki üzletet nyitni, vagy csak boltot kibérelni és

árúkat vásárolni merészkedik anélkül, hogy elbb annak

rendje és módja szerint a jogosítványt megszerezte, pusz-

tán ezen eljárása folytán veszítse el a polgári kereskedi

jogosítvány kérelmezésére való jogot. Ez az erélyes rend-

szabálj'^ szükséges, hogy az egy id óta lábra kapott merész

önkénynek korlátok szabassanak, és ez az illetkre nézve

semmi méltánytalanságot sem tartalmaz, mert önma-

guk idézték el a reájuk nézve kellemetlen és káros

helyzetet.

2. A bírói eljárás alá kerül árúraktárt és üzleti be-

rendezést ne lehessen nyilvános árverésen eladni, hanem

az üzlet sznjék meg; ha azonban magános akarná árú-

raktárát és üzleti berendezését nyilvános árverésen eladni,

tegye ezt vásár idején, a vevt azonban pusztán ez a tény

ne jogosítsa üzletnyitásra, hanem tartozzék elbb erre való

képességét igazolni. Az indokokban kiemeltetik, hogy az

árúraktár és az üzleti berendezés még nem foglalhatja

magában a kereskedi jogosítványt, melyet, úgy látszik,

megadott a bírói árverés, mi pedig ellenkezett azzal az

elvvel, hogy a kereskedelmi jogot nem lehet eladni.
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3. Kereskedelmi jogot nagykorúsága eltt senki se

igényelhessen.

4. Az elmutatandó bizonyítványok úgy a tanuló- mint

a szolgálati éveket illetleg teljesen kielégítk legyenek és

ne vessenek semmi árnyékot az illetnek erkölcsi jelle-

mére.

5. A kérelmez köteles legyen a törvényesen kiszabott

üzleti alaptkét szabályszeren igazolni, vagyis nem pusz-

tán egy a könyvekben bejegyzett mérleggel vagy kész-

pénz elömutatásával, hanem tartozzék kimutatni azt is,

hogy mikép szerezte meg a vagyont.

Ezzel a kívánalommal és indokolásával részletesebben

foglalkozik a 2''. alatti melléklet, melyben els sorban az

üzleti alaptke kimutatásának szüksége azzal indokoltatik,

hogy ezt minden mvelt állam és az osztrák örökös tar-

tományok is megkövetelik, továbbá hogy zabolázni kell a

fiatalság hevét, hogy korai önállósítás által ne menjen va-

kon a veszedelembe ; biztosítékot kell nyújtani a hitelezk-

nek ; a vagyonosokról fel lehet tételezni, hogy nem bocsát-

koznak könnyelmen üzletekbe és vállalatokba és mert a

könnyelm bukások ártanak a piacz hitelének és sérel-

messé válhatnak a kereskedknek. Másod sorban eladja,

hogy a szabályok elírják ugyan az alaptke kimutatását,

de a kimutatásoknak nagyobb része ál, és a testület csak

azért nem tehet ellene semmit, mert ellenbizonyítékokkal

nem rendelkezik. Elször is a legtöbb keresked üzletét

még a tke kimutatása eltt rendezi be és annak igazolá-

sára, hogy a szükséges alappal rendelkezik, leltárt és mér-

leget mutat be. Többnyire a megkívántató összeget úgy

hozzák ki, hogy több hitelezt kihagynak a mérlegbl.

Sokszor megesett, hogy a testület alaptalannak találta az

egész leltárt és mérleget, de még sem merte megtámadni.
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habár a közel jöv beigazolta, hogy kételj^ei nagyon is

igazoltak voltak. Mások, többször hatósági személyek által

hitelesített bizonyítványokat hoznak, hogy apjuktól jövend

örökségökre elre kikapták a követelt összeget, holott

minden gj^anítható körülmény arra vallott, hogy atyjuk

vagyoni viszonyainak az illet nyilatkozat egyáltalában

meg nem felel. Ismét mások készpénzt mutatnak fel, me-

lyet ismerseiktl és jó barátaiktól térítvény ellenében egy

pár órára kértek kölcsön. Olyanok is akadnak, kik nyilván-

való hamis kimutatásokat készítenek. Felhozzák itt K. ese-

tét, ki hitelben vett egy 20,000 frtos házat, melyet az

egy hónappal rá készített mérlegben 30,000 frttal vett fel, a

mely mérlegben bútorait 5000 frttal számította és a kinek

vagyonkimutatása a testület tiltakozása ellenére is érvé-

nyesnek fogadtatott el, de a ki már a következ hónap-

ban megbukott. Ismét mások beismerik, hogy semmi va-

gyonuk sem volt, de azt állítják, hogy üzleteket csináltak

és ezen a módon szerezték vagyonukat, és a vagyonkimu-

tatást mégis elfogadják, holott az örökös tartományokban

az ily vagyonkimutatás hatálytalan. Elfordul az is, hogy

az illetk kimutatják, hogy a rokonoktól az üzletnyitáshoz

jelentékeny ajándékokat kaptak, valószínleg papíron, vagy

a legjobb esetben kölcsönt adóslevél ellenében.

Mivel a kereskedi kar ismeri az elsorolt és azokkal

azonos visszaéléseket, a jelentkezktl a bejegyzés alkal-

mával térítvényt vett, hogy pontos pénztári könyveket

fog-nak vezetni. De már gyakran megesett, hogy csd ese-

tén a bukottól elkérték a pénztári könyvet és erre azt

a választ adta, hogy ily könyve soha sem volt.

A melléklet harmadik részében a rögtön említend

kívánalom részletesebben formuláztatik.

6. Minden keresked tartozik rendes pénztári könyvet
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vezetni, ebbe a pénztári könyvbe az általa kimutatott

alaptökét szabályszervíen bejegyezni, azt jól megrizni,

hogy csd esetén magát kellleg igazolhassa. Ehhez a ké-

relemhez a már említett melléklet kérelmi része hozzá-

csatolja: «A nemes tanácsot pedig kötelezni kell, hogy

felügyeljen arra, hogy csd esetén ez a rendszabály pon-

tosan teljesíttessék és azt, a ki kijelenti, hogy nem tett

eleget ennek a rendszabálynak, itélje el mint csalót és

ehhez képest bánjék el vele.))

7. Mindenki a ki a tanács útján folyamodik a keres-

kedelmi testülethez kereskedelmi jogért és bekebeleztetéséért,

tartozzék kérvényét a jog gyakorlása eltt a tanács útján

a helytartó tanács elé is megersítés végett terjeszteni,

meh^hez eredetiben kell csatolni a testület véleményét.

Nem kívánja a testület — mondják az indokok — a városi

tanács hatáskörét megszorítani, nem is viseltetik irányá-

ban bizalmatlansággal, de kéri ezt, hogy a helj^tartó tanács

ismerje a viszonyokat. Hiszen gyári engedélyezéseknél is

lígy történik, hogy a szabadalom megadása eltt a szüksé-

ges vizsgálatokat a tanács elvégzi és azután az iratokat

felterjeszti a helytartó tanácshoz, méhének a gyár állapotá-

ról évenkint kell jelentést tenni. A testület véleményének

elterjesztése indokolva van azzal, hogy minden czéhbeli

ügyben az illet czéh véleménye az iratokhoz csatoltatik.

8. Minden keresked köteles legyen árúraktárát azokra

a czikkekre korlátolni, a melyek tarthatásáért folj'amodott

és a melyek tarthatását magának kikötötte. Ez az indoko-

lás szerint magától értd dolog, az ellenkez a kapott

jogosítvány megszegése és sérti az illet jogosultak ér-

dekeit.

9. A kézmvesnek ne legyen joga idegen árúkat Bécs-

bl stb. hozatni és mint saját készítményeit elárusítani,
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hanem, csakis saját készítményeit adhassa el, mert árúknak

idegen vidékekrl való megszerzése nem a czéhek, hanem

a kereskedk feladatkörébe tartozik.

10. A kereskedelmi jog engedélyezésénél a kereske-

delem minden ágában kell tekintetbe kell venni a vevk
és eladók közti arányt és minden egyes folyamodás esetén

ezt a kérdést figyelembe kell venni. Követeli ezt az ez

id szerint már mindennem árúkkal keresked egyének,

valamint a közönségnek érdeke is, a mely bizonyára így

jobban kiszolgáltatik, mivel a kelleténél már is több keres-

ked van és nem kell egyedárúságtól tartani. Ezt a kérel-

met indokolják a már fennálló rendeletek, st megköve-

teli a keletkez új kereskedésekre való tekintet is, mert

ha megrendíttetik a vevk és eladók közti arány, nem szá-

míthatnak felvirágzásra. Ha kezdetben az új üzlet az újdon-

ság ingerénél fogva nagyobb számú vevt vonz is magá-

hoz, csakhamar szomorúan tapasztalja a vevk számának

apadását és hogy nem biztosítja a kell megélhetést és ez

a tény a kereskedt vagy az üzletnek meg nem engedhet

kiterjesztésére viszi, vagy t másokkal együtt tönkre teszi.

11. Nem szabad megengedni, hogy egyes ártíczikkek-

nek alosztályai, melyek a különböz árúczikkekben már

benfoglaltatnak, indokul használtassanak fel a jövedelem

szerzésének és egyúttal egy más kereskedelmi ágra való át-

térés megkönnyítésére, minthogy a kereskednek úgy is

szabadságában áll a szakmájához tartozó árúczikkek közül

csakis egyes czikkek tartására szorítkoznia.

12. Az egyik kereskedelmi ágról a másik kereskedelmi

ágra való átmenet ne engedtessék meg, p. o. a posztó-

vagy rfösárúkeresked ne lehessen késbb fszer- vagy

vaskeresked. Mindenki gondolja meg jól, még mieltt a

bekebelezést kéri, hogy min választást akar tenni és az-
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után maradjon is h els elhatározásához. Az ily átmene-

tek sértik a vevk és eladók közti arányt.

13. A nagykereskednek ne engedtessék meg a kicsi-

ben való eladás, minthogy különben nem lehet a vevk és

eladók közt helyes arányt megállapítani.

14. A vámtarifában foglalt, a litera C árúkra vonatkozó

legfelsbb rendelet pontosan tartassék meg, hiszen ((a ren-

deletek épen azért hozatnak, hogy meg is tartassanak »,

különben meg nem tartásukból a közönség is hátrányokat

szenved.

15. A kucsébereket szorítani kell a legfelsbb rendelet

szerint ket megillet árúkra és kereskedelemre. Ebben

rejlik az összeseket sújtó legnagyobb visszaélés és ezen a

visszaélésen kell fleg segíteni.

16. ÁUapíttassék meg, hogy a szatócsjog csak szemé-

lyes jog, melyet sem átörökíteni, sem bérbeadni, annál

kevésbbé pedig szabad eladni, hogy a most létez szató-

csok fokozatosan kihaljanak, új szatócsjogosítványok pedig

csakis oly városi polgároknak engedélyeztessenek, kik vét-

kök nélkül elszegényedtek, vagy a város és az állam szol-

gálatában szerencsétlenül jártak és minden más keresetre

alkalmatlanok, és végre hogy joguk elvesztésének terhe

alatt azokra az árúkra szorítkozzanak, melyek nekik a

tanácsi határozatban engedélyeztettek. Mert a tanácsi ha-

tározat túllépése jogtalan, tehát hatálytalan is és azt, a ki

a saját jogkörét túllépte, a szerzett jogokkal meg nem elé-

gedett, csakis azzal lehet hatályosan büntetni, hogy a neki

engedélyezett jogtól megfosztják.

A testület nézete szerint a szatócsjogot az ellátási

intézmény egy nemének kell tekinteni, hogy általa a vét-

kök nélkül elszegényedett polgárok a koldusbottól mente-

síttessenek és épen ezért az tisztán személyes jog, mely a
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halállal megsznik. Pesten ez a jótékony czél egészen ve-

szendbe megy, a hol a) oly szatócsüzletek vannak, melyek

nem elszegényedett polgároknak engedélyeztetnek, melyek

tulajdonosai azokat bérbeadják és azokat az utódokra át-

szálló családi jövedelmi forrássá teszik; b) a hol a szatócs-

üzletet fiatal erteljes férfiak, st még nk is gyakorolják,

kik soha sem voltak polgárok és a kik a város köinil

semmiféle érdemet sem szereztek. Az urasági inasoknak

uraságaik, kik gyakran maguk sem laknak állandóan Pes-

ten stb. szereznek ajánlataikkal szatócsjogot. Ily viszonyok

közt nem sznik meg a szatócsjog és ezért történik, hogy

Pesten nem csak hallatlanul sok szatócs van, hanem a

szatócsok, hogy életfentartásukat megkönnyítsék, nem is

szorítkoznak a nekik törvényesen megengedett czikkek

tartására, hanem tetszés szerint mindenféle árúkat tarta-

nak, st még litera C árúkat is, melyeknek tartása pedig

nekik legfelsbb rendelettel tiltatott meg. Ezzel megrövi-

dítik a fszer-, rfösárú-, szalag- stb. kereskedk kereset-

forrását, de éppen nem mozdítják el a nagyobb olcsóság

elnyét, hanem igen is a köznépnek fényzési hajlamát.

17. A szalagkereskedk csak azon feltétel alatt kap-

hassanak kereskedelmi jogot, ha tényleg készítenek len-

szalagokat és szorítkoznak a nekik az örökös tartománj^ok-

ban engedélyezett czikkekre, esetleges önkénykedésök pe-

dig a jog elvesztésével büntettetik. Nálunk nincs úgy,

mint a német örökös tartományokban. Nálunk vannak

szalagkereskedk, kik kezdetben szemfényvesztésbl ugyan

megindítottak egy pár lenszalagot szöv széket, melyeket

azonban már néhány hónap múlva pihentettek, vagy a

kik soha életökben sem szttek lenszalagokat, szövésökhöz

talán nem is értenek semmit, a kik tehát csak azért ké-

relmezték az e nem kereskedelmi jogot, hogy a nagyobb
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alaptke kimutatását kikerüljék és a kereskedelmi testü-

letbe könnyebben felvétessenek, nem levén kénytelenek

sem tanuló-éveket, sem vándor-éveket kimutatni. Ezek az-

után rövid idü múlva üzleteiket megtöltötték mindenféle

röfösárkkal és a lenszalag és az egyéb nekik megenge-

dett czikkek alkotják árúiknak legkisebb részét.

i8. A férfi- és ni ruharaktárakban csakis készruhákat,

de semmi esetben sem szabadjon másféle árúkat kicsiben

árusítani, szintúgy a zsibárúsok tartozzanak kizárólag csakis

ócska ruhák és ócska holmik darusítására szorítkozni. Ha
tényleg feltételeztetnék, hogy a férfi- és ni ruhakészítk

raktárai a közönség, különösen pedig az idegenek kényel-

mére szolgálnak ; ha fel akarnák állítani azt a tételt, melyet

részünkrl sem a priori, sem a posteriori helyesnek el nem

fogadhatunk, hogy általuk a közönségnek nagyobb olcsó-

ság biztosíttatik, még sem habozhatunk kijelenteni, hogy

ezeknek az embereknek, kik nem kereskedelmöktl, hanem

iparuktól fizetnek adót, nem lehet megengedni, hogy árú-

raktárt tartsanak, a melybl épen úgy vágnak le és áru-

sítanak el, mint a posztó- és rföskereskedök. A további

indokok azt hangsúlyozzák, hogy jogosítványaikat megsze-

gik és ezzel büntetés alá es jogtalanságot és visszaélést

követnek el.

19. Fokozatosan meg kell szüntetni az árúknak heti-

piaczokon sátrakban való eladhatását. Egyelre azonban a

létezket eredeti jogukra és tisztán a heti vásárokra kell

korlátolni. Újabb jogosítványokat azonban ne legyen sza-

bad kiszolgáltatni, mert csakis az iparost illeti meg a jog,

hogy heti vásárkor a piaczon eladhassa saját készítmé-

nyeit. Oly városban mint Pesten, a hol minden utczában

nyilt üzleteket mindenféle árúkkal lehet találni, bizonyára

fölösleges, hogy a közönségnek ugyanazokat az árúkat a
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piaczokon külön sátrakban árulják és áruitassák oly embe-

rekkel, kiknek nincsen igényök ily kereskedelem üzésére és

a kik lusták levén arra, hogy rendes kézimunkával fogla-

latoskodjanak, magukra nézve elnyösebbnek találják, hogy

az utczákon tétlenül üljenek sátraik mellett és árúik

kifüggesztése által a cselédek és az alsó rend emberek

fényzési vágyát mozdítsák el és megvonják a keresetet

a kereskedtl, ki tartozik drága boltbért fizetni, a kö-

zönség szolgálatára drága segédeket tartani és üzletéért

a közterheket viselni. Ezek teljesen fölöslegesek és mégis

napról-napra szaporodnak, elfoglalják a vásárterek he-

lyeit, melyek pedig más czéloknak szánattak és a me-

lyek más közönséges szükségletek jobb áttekintésére szük-

ségesek, s e szerint pusztán arra jók, hogy a lopott jó-

szágokat gyorsabban elárusíthassák és ezzel megnehezítsék

a rendri intézményeket. Még feltnbb, midn látjuk,

hogy egész utczák tele vannak zsidókkal, kik mindenféle

árút raknak ki a földön és kínálnak eladásra. Hiszen két-

ségtelenül van különbség országos és heti vásárok közt, a

mely abban áll, hogy országos vásárokkor minden vidék-

rl gylnek össze vevk és eladók mindenféle árúczikkek-

kel és ezeket el is árusíthatják vagy elcserélhetik. A heti

vásárokat azonban nem mindenki, hanem csakis a lakos-

ság kényelmére rendezték be. Meg akarták t. i. könnyí-

teni a városi lakosságnak, mely kevésbbé foglalkozik

élelmi czikkek termesztésével, hogy ezeket az élelmi czik-

keket a vidékrl szerezhesse be , hogy azonban a földmíves

az élvezett haszon egy részét a városinak, ki neki kész-

pénzét adja oda, visszaengedje, másrészt pedig hogy a

földmíves azokat a szükségleteket, melyeket falun be nem
szerezhet, könnyebben fedezhesse, berendezték az ú. n.

bevásárló-házakat (Kaufháuser) és azokban a városokban,

Keresk. test. tört. 1 1
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a melyekben ilyenek nincsenek, megengedték az iparosok-

nak, hogy köztereken rakják ki árúikat. Honnan ered eb-

bl a jog a zsidó számára, ki nem iparos? st tovább

menve, hogy bitorolhatja a zsidó ezt a jogot, ki a város-

ban nem lakik, a közterhekhez semmivel sem járul? S mégis

találhatni 20, 30, st több falusi zsidót, ki ily módon áru-

sítja czikkeit, holott itt sem lakik, hanem több mérföld-

nyire a környékrl igyekszik ide és haza viszi a várositól

elszedett pénzt. Nem kell-e ennek a rendetlenségnek kor-

látokat szabni és nem kell ezt a zsidóknak megengedett

árúkirakást megtiltani ?

20. Nem szabad az u. n. karinthiai és klagenfurti ván-

dor, közönséges, tudatlan és a földmívelésre inkább alkal-

mas idegeneknek megengedni, hogy mindenfelé széthordott

összegömbölyített kendikkel, melyeket külföldieknek mon-

danak, a közönséget csalják, azokban Pesten és Budán

raktárakat tartsanak és bérelt szolgáik által az egész

országban szerteszét kóboroljanak. — Ez a visszaélés árt

a posztósoknak, gyárosoknak és posztókereskedknek, kik

jelentékenyen károsíttatnak és mivel ezek a vándorló

emberek rendszerint jelentékenyen megcsalják a közön-

séget, alázatos kérelmünk az igazság minden szempontjá-

ból indokolt. Ez a visszaélés vándorlásuknak az országban

mind nagyobbmérv elterjedése folytán mindinkább növek-

szik és kétségbevonhatlan, hogy ezeknek az embereknek

nem szabad megengedni, hogy a két városban raktárt tart-

hassanak.

21. Szükség nélkül ne szaporíttassék a divatárú-keres-

kedk száma, mert ily nagy számban magukat fenn nem
tarthatják és ezért mindenféle meg nem engedett, az erköl-

csöket rontó eszközhöz kell folyamodniok és másoknak

keresetágait kell rontaniok. — A divatáru-kereskedk szk-
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séget képeznek ugyan nagy városokban, de nézetünk szerint

nem a létez nagy számban, mert kénytelenek boltot bér-

leni, érte nagy bért fizetni, hitelt keresni, hogy oly áru-

készletet tarthassanak, a melyre nem elégséges saját, rend-

szerint csekély vagyonuk, és fiatal leányokat a munka-

asztal körül összegyjteni, hogy a megrendelt munkákat

hamar szállíthassák és elre is dolgoztathassanak. Az álta-

luk fizetett boltbér, a dolgozó leányoknak élelmezése és

bére nekik ezerekre men kiadásokat okoz, s mivel jól is

szeretnek élni, hogyan dolgozhatnának olcsón, midn kere-

setök annyi közt megoszlik ? St ha árúikat drágán adják is

el, még sem boldogulhatnak, és ezért folyamodnak más meg-

nem engedett eszközökhez, melyek abban állanak, hogy a)

a vásárra dolgozó gyárosoktól bizományi raktárt vesznek

át és ezzel az itteni rföskereskedket károsítják; b) hogy

a náluk dolgozó fiatal leányokkal másnem üzérkedéseket

folytatnak és ezzel elmozdítják az erkölcstelenséget; c)

hogy végre mindannyi csdöt mond, melynél a jószív

hitelezk vagyonuktól fosztatnak meg.

22. Szintúgy korlátolni kell a kalapkereskedk számát,

mert önfentartásuk miatt más kereseti ágakba is bele-

nyúlnak, azokat megrövidítik, s ezt annál inkább meg lehet

tenni, mert e helyütt jelentékeny számú czéhbeli kalapos-

mester van és különben is minden vásárra igen sok kalap-

keresked jön Bécsbl és árulja itt készítményeit.

23. A tmívesek, szer- és szegkovácsok eladhassák

ugyan mindazt, a mit készítenek, úgy a bentlakóknak,

mint az idegeneknek, de az elbbieknek nem szabadna

belenyulniok a norinbergi kereskedések szakmájába és

azoknak egyáltalában nem szabadna árúkat más helységek-

bl hozatniok. Ezek a helyett, hogy kereseti águk kiter-

jesztésével és javításával foglalkoznának, sátrakat állítanak

II
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fel, a melyekben nem csak heti és országos vásárokon,

hanem naponta árulnak és nyílt üzleteket tartanak hitelre

összehordott norinbergi árúkkal, mel^'^ekben vagy maga a

polgári iparos vagy felesége egész nap ül és vevkre lesel-

kedik és az elbbi miatta elhanyagolja mesterségét, az

utóbbi pedig háztartását és a gyermekek nevelésének gond-

ját. — A helybeli szer- és szegkovácsoknak elegend fog-

lalkozásuk van, ha el akarják látni a helyi szükségleteket,

foglalkozásukból tehát tisztességesen megélhetnek, de külön-

ben is mesterségöket növelhetik ügy és annyira, a meny-

nyire csak nekik tetszik, de már helytelen dolog, hogy

más vidéki kereskedktl vegyenek árukat, mert ha min-

den iparos magának ily jogot igényelne, mi maradna

fenn a kereskedknek.

24. A vaskereskedk vagy az u. n. kupeczek kötelez-

tessenek, hogy a vásáron kívül vasárúikat zárt raktárban

tartsák, vagy jogosítottnál rakják le, de nem szabad nekik

árúikat más iparosokra vagy közvetítkre bízniok. — A fel-

vidéki megyék vastermeli, kik az Unióhoz, Coalitióhoz

nem csatlakoztak, melyeknek épen úgy, mint gróf Andrássy-

nak is, itt saját raktáraik vannak, vasukat u. n. kupeczek

vagy közvetítk által az itteni vásárra hozatják és az el

nem adott részt bizományba adják helybeli iparosoknak

vagy oly kereskedknek, kik nem vaskereskedk, vagy

háziuraiknak, kiknek kereskedelmi jogosultságnik nincs, és

ekkép aláássák a többi kereskedknek kereseti ágát, a

nélkül, hogy az így eredt haszonért akár önmaguk, akár

a bizományosok bármit is fizetnének a városi pénztárba.

25. A keresked csak oly árúkat vehessen át bizo-

mányi eladás végett, a minkkel való kereskedésre önmaga

jogosított, annál kevésbbé szabad megengedni, hogy más

polgár bizományi üzlettel foglalkozzék. — A bizományi
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Üzlet alkalmat ad az elbbieknek a túlterjeszkedésre, az

utóbbiaknak pedig a kereskedelmi jog gyakorlására.

26. Pinczérek, korcvsmárosok, vendéglsök és más jogo-

sulatlanok ne foglalkozhassanak szállítmányozással, mert

ez által a vitelbér igen megdrágíttatik és többnemtí vissza-

élés követtetik el. Szót sem érdemelnek azok az apróbli

dolgok, hogy a midn az idegeneket rábirják, hogy a szál-

lítmányozást általuk végeztessék, a lerakodásra átengedett

szobáért maguknak néha bért fizettetnek és az elszállítás

közvetítéséért maguknak ajándékot adatnak, de figyelembe

jönnek a következmények: a) hogy a közvetítk, nem

ismerve a különböz szállítási díjakat, a fuvarosoknak a

szokásosnál nagyobb fuvarbért fizetnek és ez által emelik

a szállítási díjakat; b) hogy sok már felrakodott fuvarost

arra birnak, hogy az árúkat lerakja és visszatértéig magá-

nál tartsa, vagy más fuvarosnak adja át, hogy magá-

nak nagyobb fuvardíjat szerezzen, mibl azután sok kelle-

metlen levelezés és sok lényeges hátrány háramlik a ke-

reskedkre, melyekért a szállítmányozót akarják felelsségre

vonni, ki az egészrl mit sem tudott, és a ki mindezt csak

késbb derítette ki; c) hogy ez a beavatkozás aláássa a

fuvarosok erkölcsiségét, és ezt az erkölcstelenséget más

alárendelt kezelkre is kiterjeszti, mert az ilyen jogosulat-

lanok nem mernek nyilvánosan jutalékot kérni, hanem ezt

maguknak akkép biztosítják, hogy a fuvarosokkal meg-

beszélik, hogy p. o. te neked rendszerint mázsánként 3 frt

jár, szerzek neked 5 frtot, de tartozol nekem ebbl i frtot

adni; d) ebbl az üzérkedésbl tetemes kár háramlik a

szállítókra, kik a fuvarosnak rendesen elleget adnak,

melyet a le- vagy átrakodó fuvaros nem ad át az új fuva-

rosnak és nem is téríti meg a szállítónak, ki az új fuva-

rosnak is elleget tartozik adni.
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27. Azok, kik tényleg megkapták a kereskedelmi jogot,

de ezt a jogukat egy éven és egy napon belül nem gyako-

rolták, csak akkor élhessenek jogukkal, ha erkölcsi jel-

lemök kifogás alá nem esik és az alaptökét újabban ki-

mutatták. Megesik, hogy egyesek maguknak álútakon és

módokon kieszközlik a kereskedelmi jogot, de nem gyako-

rolják azonnal, mert nincs meg a szükséges tökéjök és

nem szerezhetnek maguknak kell hitelt, vagy az Ígérke-

zett társ visszalép, vagy csak azért, hogy így könnyebben

köthessenek a vidéken elnyös házasságot, vagy azért is,

mert idközben valamely nagy hasznot igér üzérkedésbe

bocsátkoztak, melynél azonban haszon helyett elvesztették

vagyonuk nagy részét, és több más ilyes indokokból. For-

dulnak el oly esetek is, hogy az illetk a nagykereskedi

czímet és jogosultságot csak azért szerzik meg, hogy ezzel

tündökölhessenek vagy ez által magukat mindenféle kiadások

alul mentesítsék. Nagykereskednek nevezi magát, de

nem gyakorolja jogát, tehát érte nem is fizet semmit; de

más helyütt, p. o. Bécsben, mint magyar nagykeresked

üzleteket köt, raktárakat tart, melyekbe összehordatja kész-

leteit és ezekkel dugárú-kereskedést folytat, a nélkül, hogy

ott valamit fizessen, mert magyar nagykereskednek adja

ki magát.

28. A ki valamely városban polgári ipart vagy keres-

kedést folytat, ne legyen arra feljogosítva, hogy más

városban kereskednek felvétethessék, mieltt az els város-

ban iparáról lemondott, és ezt a lemondását igazolta. Sokan

vannak, kik ha kis helységben jelentékeny vagyont szerez-

tek, azt hiszik, hogy most már áthelyeztethetik magukat

Pestre. Az ilyen áthurczolkodásokat talán nem is szabadna

megengedni, mivel kell, hogy az állam érdekében feküd-

jék, hogy a kis városokban is legyenek vagyonosabb
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kereskedk az ottani lakosoknak jobb kiszolgálására. De

ha már ezt bizonyos tekintetekbl nem is lehet eszközölni,

feltétlenül szükséges, hogy az illetk elbb lemondjanak

élvezett jogukról, nehogy az ügynek feledékenységbejutása

folytán, két helyütt is folytassanak kereskedést, vagy jogu-

kat üzérkedésre, jó vev szerzésére használják fel.

29. Senkinek se legyen joga magának nagykereskedi

jogot kieszközölni, a ki nem szándékozik azt tényleg gya-

korolni és a ki azt tényleg önmaga nem gyakorolja és a

kinek nincs itt a lakhelye, mert különben ily módon az

illet önmagának önkényesen tiszteletbeli czímet tulajdonít,

hogy ez által magát egy más városban való tartózkodás

által a közterhektl mentesítse, mert abban a városban,

melyben a czímet megszerezte, távolléte és az üzlet nem

gyakorlása miatt nem is fizet adót.

30. A házaló zsidókat illetleg lehetleg korlátolni kell

a reánk nézve annyira káros és magának a városnak is

semmi lényeges elnyt nem nyújtó szabadalmakat, melyek

a legfelsbb rendeletekben a házalásra nézve engedélj'ez-

tettek, nevezetesen tartozzanak a legszigorúbb felelsség terhe

alatt magukat szorosan a fennálló rendszabályokhoz tartani,

és úgy a házaló zsidók száma, mint az id is, a meddig egy

hónapban, vagy az egyik vásártól a másik vásárig lefolyó

idköz alatt Pesten tartózkodhassanak, lehetleg korlátol-

tassék; hogy a hétfn egy hétre váltott czédulát a jöv
héten ne újíthassák meg és így ne árthassanak, a szom-

batot kivéve, az egész éven át. De legkevésbbé szabadna

megengedni, hogy a házaló zsidó czédulája alapján három,

st több segéddel, majd együtt, majd a város különböz

részeiben elváltán, házalni futkoshasson. — S épen oly

kevéssé szabadna a keresztényeknek megengedni a háza-

lást, ha csak teljes érvény indokok az ily kedvezményeket
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illetleg fenn nem forognak, mivel ezáltal sok egészséges

kar elvonatik a nehéz munkától, sok tunya neveltetik, a

mindenféle kicsapongásokra való alkalmak szaporíttatnak,

a szolgáló osztályok megmételyeztetnek, a rendri felügyelet

szaporíttatik és megnehezíttetik, az adózási alap pedig meg-

rontatik. — A keresztény házalókkal szemben kevésbbé van

ok a panaszra, mert számuk, nem versenyezhetvén a zsidó

házalókkal, egyre apad, de igenis a zsidó házalók ellen, kik,

hogy min jogon folytatnak polgári keresetágat, egyálta-

lában nem érthet és a kik a városnak a csekély czédula-

pénzen kívül semmiféle hasznot nem hoznak, de annál

több költséget okoznak a rendri felügyelet kibvítése és

megnehezítése által és a kik a környékrl a városba hétfn

hordaszámra rontanak be, hogy innen pénteken ismét elvo-

nuljanak. Nem lehet tagadni, hogy az, ki tud alkudni a

zsidó házalóval, tle olcsón vásárolhat, mert ha neki a

mondott árnak hatodrészét kínálják és ehhez ragaszkodnak,

máris meg lehet tle az árút kapni, de a ki a kínálatot még

egy harmadrészszel pótolja, már is meg van csalva. Pedig

tízszer annyi oly vevt talál, ki az egyharmadot még ráadja,

mint a mennyi az ajánlott árnál megmarad, tehát sokkal drá-

gábban is ad el, mint a boltos keresked. Ha találhatni oly

zsidót, ki nem követel oly túlzott árt, vigyázni kell arra,

hogy az átadásnál nem cseréli-e ki az áriít és nem ad-e

rosszabb minségt. Ha a zsidó oly szerencsétlen lenne,

hogy csupa oly vevre talál, ki áníinak árát lenyomja, a

veszteségek nem igen háborgatják, hitelbe vásárolt, árúit

készpénzben adta el és a tapasztalat bizonyítja, hogy a

házaló zsidó, bármily hosszú ideig látszott is becsületes ke-

reskedést folytatni, végre mégis csak csdbe kerül. — Nem is

adhat el olcsóbban a boltos kereskednél, hiszen árúit a

zsidó nagykereskedknél vásárolja, kik szintén csak megki-
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vánják, hogy fáradságuk jittalmaztassék. — Az elnyök, me-

lyeket magának a házaló zsidó eltulajdonít, abban állanak:

a) hogy az eladásokat mindig készpénzen eszközli, míg a

keresked forgalmának felét sem képes készpénzen eszkö-

zölni ; /)) hogy piszkos, megrongált árúkat is képes eladni,

minket a rendes keresked el nem adhat, mert az ily

árúkat neki visszaadják, holott a zsidót nem lehet többé

sehol sem megtalálni, A bvel (az értéköket vesztett) árúkra

nézve a zsidók is az egyetlen fogyasztók ; c) nála el kell

tekinteni a mérték és súlyban való csalástól ; d) lopott ání-

kat ad el és alkalomadtán, midn árúit eladja és ezt köny-

nyen megteheti, más holmikat is csúsztat árúi közé. —
A házaló zsidóknak ezek az érdemei nem alkalmasak-e arra,

hogy a kormány végre elhatározza a házalás lehet korlá-

tolását, hogy ki ne szívják a jogos polgárok és adózók

vérét? és ha ebben e tekintetben rövid id múlva nem tör-

ténik beható intézkedés, nem fogja-e ez a nemzet néhány

év múlva hazánkban a keresztényeket teljesen leigázni,

nézve azt, hogy más államokból tömegesen jönnek ha-

zánkba, és ott, a hol letelepednek, a légbl lehulló sáskák

módjára mindent elpusztítanak és a számuk apasztására

irányuló minden kísérlet hiábavaló. De ezeken kívül a

keresztény házalókat is kell korlátozni, kik többnyire hely-

nélküli cselédekbl állanak, mert azt még sem lehet meg-

engedni, hogy egészséges, ers, de durva, tudatlan emberek,

kik a földmívelésnél és fegyver alatt az államnak lényeges

szolgálatokat tehetnének, de a kik a kereskedelem fellen-

dülésére mit sem tesznek, így mint csavargók, az erköl-

csiség megrontói, jogos polgárokat károsítsanak. Ide tar-

toznak azok az idegen, Krajna herczegségbl és Klagenfurt

vidékérl való házalók, kik kendkkel merészkednek Ma-

gyarországon kereskedni és ezekben Pesten és Budán rak-
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tárakat tartani. Ezek valódi, gyakorlati koszmopoliták, mert

sehol és mindenütt otthon vannak, mindenütt élvezik a

jogos állampolgárok elnyeit, de sehol sem viselik az állam-

fentartás terheit.

31. Épen oly igazságtalan, hogy vidéki városokból és

falvakból való zsidók itt raktárakat bérelnek ki, azokat

megtöltik terményeikkel, de nem csak vásár idején adnak

el, hanem a vásárok közt is néhányszor ide jönnek, hogy

kisebb részletekben való eladás által elnyös árakat érhes-

senek el. Ilyesmit egyáltalában nem szabadna trni, st

szigorúan meg kellene büntetni, hiszen vásáron kívtíl egy-

általában nincsenek jogosítva árúk eladására.

32. Mivel ebben a városban nem tartozik a ritkaságok-

hoz, hogy a nagyszámú bekebelezett kereskedkön kívül

még nagyobb számmal foglalkoznak kereskedelemmel olya-

nok, kik nincsenek bekebelezve és a kereskedelem üzésére

csak a tanácstól nyertek engedélyt, kikhez nem épen cse-

kély számban oly kereskedk járulnak, kik minden enge-

dély nélkül kereskednek, utasítani is kellene a tanácsot,

hogy tartsa magát szorosan az 18 12 augusztus 25-ikén kelt

legfelsbb szabályzathoz, mely rendeli, hogy a bekebelezésre

képesek a testületbe bekebeleztessenek, az erre képtelenek

pedig fokozatosan kihaljanak. Utasítani kellene a város

tanácsát, hogy irassa össze a kereskedket és az alkalma-

sokat kényszeríteni kell arra, hogy vétessék fel magukat a

testületbe, az alkalmatlanokat illetleg pedig ki kell jelen-

teni, hogy engedélyök csak életök fogytáig tart és ily mó-

don kell apasztani a kereskedésre nem jogosultak számát.

Végre — mondja az elterjesztés — még egy alázatos

kérdést bátorkodunk felvetni, hogy honnan van az, hogy

a gyártmányok ára nem szállt le oly mélyen, mint ezt álta-

lában kívánják? Ennek sok oka van, melyek érintése nem
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tartozik hatáskörünkbe, de ha meggondoltatik, hogy külö-

nösen azoknak a czikkeknek vannak magas árai, melyek

általános szükségletet alkotnak és a melyekre a kereske-

delem több oldalról van tekintettel, nem lehet kikerülni,

hog}^ ne ismertessék el érvényesnek az a tétel, hogy a gyárt-

mányoknak nagyobb drágaságára az a tény is befoly, hogy

a kereskedk száma túlságosan szaporíttatott. Ha pontosan

meg lehetne állapítani Pest városának minden egyes czikk-

ben való szükségletét és ha az ezekben a czikkekben való

készletek összeiratnának, a nélkül azonban, hogy több súly

fektettetnék az uralkodó divatra, mint magára a czikkre, ki

fogna tnni, hogy azok közül némelyek egy pár évre, mások

egy évtizedre is bven fedeznék a szükségletet, holott a

kereskedk üzérkedési szelleme ezeket a czikkeket mégis

havonkint kiegészíti és az uralkodó fényzés és divat miatt

kiegészíteni is kénytelen. Ebben a helyzetben vannak, habár

kisebb mérvben, a monarchia csaknem összes városai.

Ez a havonkint való pótlás és kiegészítés teszi azután, hogy

a gyáros egy czikkben, — keveset mondva, — lo darabot

árúsít el akkor, midn tulajdonkép csak i darabra van

szükség. Ennek a vevk (kereskedk) versenye által el-

idézett fölös szükségletnek elnyét a gyáros húzza és na-

gyobb árakat kap. Kétségtelenül elállott tehát annak a

szüksége, hogy a kereskedelmi jogosítványok, legalább is a

mai túlzott mérvökre korlátoltassanak és ez által eléressék

a czél, hogy a jelen pénztelen idben nagyobb olcsóság

legyen. Igaz, hogy ez alatt némileg szenvedne a gyártó

állam, viszont azonban nem fogna kiszívatni a termel állam.
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IV.

A kereskedelmi és iparviszonyokat ideiglenesen szabá-

lyozó 1851 február 6-án kelt utasítás* két irányadó alap-

elvet állapít meg.

Kimondja, bogy vallása vagy nemzetisége, születése és

a szülknek polgári állása miatt senkit a kereskedés és ipar

megtanulásából vagy gyakorlásából kizárni nem lehet.

Megállapítja továbbá, hogy mindennem kereskedelem-

ben és iparban a szabad verseny mérvadó és hogy ehhez

képest, a ki a törvényben megszabott feltételeket igazol-

hatja, igényt is tarthat az illet jogra, melynek engedélye-

zését sem egyes kereskedk, vagy iparosok, sem iparos

czéhek sérelem czímén nem ellenezhetik.

Ezekkel a rendelkezésekkel a kereskedelem még nem

tétetett a mai értelemben szabaddá. Csakis a kereskedelem

gyakorlására való személyes jogot biztosítják és nem nézve

a minsítést, magának a jogosítványnak tartalmát is kor-

látolják.

Az utasítás a kereskedelmet négy osztályba sorozza.

Ezek: a) a szabad kereskedelem; h) rendes kereskedés;

() kalmárüzlet; d) szatócsüzlet.

Szabaddá, mint az enemtí kereskedelem alá tartozó

czikkek sorozatából kitnik, lényegileg csakis a nyerstermé-

nyekkel való kereskedést teszi. A szabad kereskedelmet

nagyban és kicsiben, vagy csakis nagyban lehet gya-

korolni.

* Magyarországot illet országos törvény- és koitnáuj'-lap. II. évf. I. köt.

1851. 176. s k. 1.
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A szabad kereskedelem tárgyai : gabona, liszt és dara,

fa, só, bor nagyban, pálinka nagyban, vágó-marha nagy-

ban, apró-marha, vad nagyban, szárnyasok nagyban, halak

nagyban, gyapjú, sajt és zsír nagyban (a magyar szöveg

szerint sajt és vaj nagyban), faggyú, szappan és gyertya,

nyers br, ló- és másnem szr, sörte, tollszár és ágytoll,

szarvak és szarvhegyek, nád, fiirnir, abroncs, vászon és

rongy nagyban, harisnya, hímzés, czérna- csipke, pamut és

pamutvatta, berchtoldsgadeni készítmények, közönséges és

gyermekjátékárúk, hajók és csónakok, virág- és vetemény-

mag, madarak, rovarok, nadályok stb., malom-, köször-, bur-

kolat- és egyéb kövek, homok, kopályok és minden egyéb

belföldi nyerstermény (széna, szalma, hüvelyesek, gyü-

mölcs stb.).

Ki a szabad kereskedelmet önállóan akarja gyakorolni,

köteles ezt a hatóságnak keresztlevele, illetleg születési

bizonyítványa, továbbá erkölcsi bizonyítványa és ha nem
helyben illetékes, útlevele vagy tartózkodási igazolványa

bemutatásával bejelenteni. A szabad kereskedelmet nagy-

ban znek, feltéve, hogy képes 8000 forintnyi alaptkét

kimutatni, a kerületi fispán czégbejegyzési engedélyt adhat.

Ezzel megszerzi a rendes kereskedi jogosultságot és köte-

les a kereskedelmi testületbe belépni.

A rendes kereskedelmi üzlet két ágra szakad, ú. m.

:

a nagyban és kicsiben való kereskedésre. Gyakorlásának

általános kellékei: i. a nagykorúság, 2. erkölcsi jómaga-

viselet, 3. gyakorlati képzettség, és végre 4. a megszabott

alaptke birtoka. A kell képzettséget igazolni kell tanuló

és segédi bizonyítványokkal. Segédi minségben legalább

is hat esztendt kell tölteni. Az igazolás alól való mentes-

ség oly czímen : hogy keresked özvegyét veszi feleségül,

hogy keresked fia, üzlettárs stb. helyt nem foghat. A ren-
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cles keresked kötelességéhez tartozik czégének bejegy-

zése és szabályos könyvek vitele.

Minden nagykeresked az általános kellékeken felül

még 30.000 peng forintnyi alaptkét köteles a kereske-

delmi és iparkamaránál kimutatni. Szabadon kereskedhetik

mindennem árúval, de csak nagj^ban. Folytathat minden-

nem bizományi, szállítmányozási és váltó-üzletet. Keres-

kedelmén kívül folytathat a fennálló szabályok megtartásá-

val gyári üzemet. A gyáros, ki egyszersmind nagykereskedi

üzletet akarna folytatni, megfelel külön alaptkét köteles

kimutatni. Az özvegyek a nagykereskedést csak abban az

esetben folytathatják, ha megvan nekik a szabályszer alap-

tkéjök és csakis azon föltétel alatt, hogy tartoznak a tes-

tület képviseletének oly üzletvezett bemutatni, ki erkölcsi

jómagaviseletét és szükséges képzettségét igazolhatja.

A kicsiben való kereskedés fleg a különböz árúknak

kicsiben, a közönségnek napi szükségletéhez mért mennyi-

ségben való eladásával foglalkozik. Nagyobb városokban,

bizonyos árúkra való tekintettel, melyek minségök vagy

a fennálló szokáshoz képest egy-egy külön osztálj^ba tar-

toznak, a kiskereskedés több osztályra oszlik és ehhez ké-

pest vannak : fszer- és anyagárú-, posztó-, selyemárú-, rfös-,

vászon-, norinbergi és díszm-, papir-, br-, vas-, kalap- és

végre szalag-üzletek. Ott, a hol az osztályrendszer fennáll,

az egyik osztályból a másikba, csakis a testület meghallga-

tása után kiszolgáltatandó hatósági engedélylyel lehet átlépni.

Vegyes-kereskedéseknek azok mondatnak, melyekben

több osztályba tartozó árúk árúsíttatnak. Az ily üzletek

tulajdonosai jogosítottak üzletöket bizonyos árúnemekre kor-

látolni.

Csakis oly árúkat szabad a kereskedknek bizományba

elfogadniok, melyeknek árusítására jogosítottak.



A KERESKEDELEM SZERVEZETE. I75

Jogosítottak a kiskereskedk a jogosítványukban fog-

lalt árúknak nagyban való elárüsításra, valamint a bizo-

mányi- és szállítmányi-üzlet gyakorlására.

A kereskedk által kimutatandó alaptke, lakhelyök

népességéhez képest, változik. Nem haladhatja meg a 8000

forintot, de 1000 forintnál nem is lehet kisebb. Az utóbbi

összeg a vidék tekintetében érvényes. Az arányt, valamint

az egyes üzletágakhoz megkívánt alaptke nagyságát, a tes-

tletek felsbb jóváhagyás mellett állapítják meg. Az alap-

tkét, kifogás alá nem eshet értékekben, a kereskedelmi és

iparkamaránál kell kimutatni és be kell jegyezni a f-

könyvbe.

Ki a nyert kereskedési jogot egy éven belül nem
gyakorolja, az alaptkét újra köteles kimutatni.

A kalmárok boltjaikban azokat a csekélyebb árúkat

árusíthatják, melyeknek tartására határozott rendeletek vagy

a szokás értelmében jogosítottak. Ha azonban jogosítvá-

nyuk csak bizonyos nem árúkra (p. o. czérna, szalag, cse-

répedény, szög stb.) korlátoltatott, csakis ezeket árusít-

hatják. Nagyban való kereskedést nem folytathatnak.

Czégöket be nem jegyeztethetik. A kalmári üzlet enge-

délyezésénél megkívántatik a nagykorúság, az erkölcsi jó-

magaviselet és az áriík minségének és eladásának némi

ismerete kívántatik, de nem szükséges tanuló és segédi

éveket igazolni. Kalmár-jogosítványt nknek is lehet enge-

délyezni. A kalmár-üzletnek utczákon vagy tereken, bódé-

ban, sátorban való gyakorlásához az ipar-engedélyen kívül

még rendri engedély is szükséges.

Szatócs vagy kicsiben való élelmiszer-, (sajt, apróság),

üzletet fleg helybeli illetségií szegényeknek, különösen

olyanoknak kell engedélyezni, kiket az állam vagy az illet

község szolgálatában baleset ért, vagy saját vétkök nélkül
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elszegényedtek. — Ez a jog személyes és ezt csakis kicsinyben,

a következkben felsorolt ántczikkekben lehet gyakorolni.

Ide tartozó czikkek: aczél, apró-szllö, árpa, árpakása, bab,

bocskor, borsó, burgonya, czérna, czinmosó, dara, dió, eczet,

fa-olaj, fenyökorom, fenyömag, fokhagyma, frankfurti feke-

tény, frészpor, gyufa, gyékény, háj, hering, kannamosó,

káposzta (savanyított), kendermag, kéngyertya, kénlap, kova,

köles, köleskása, köménymag, köpor, kréta (fehér), kuko-

ricza, lencse, lenmag-olaj, madártáp, mazsola-szll, mész,

méz, mogyoró, manodla, ostor, ostornyél, paprika, pékczipó,

pipa, pipaszár, répa (savanyított), rizs, sajt, szalmatekercs-

szalmatakaró, szalonna, szatyor, sepr, sikárló, só (kicsi,

ben), surló (mezei), szén, szekérken, szilva (aszalt),

szopókák, szurok (fehér és fekete), tapló, tollsepr, tzk,

ugorka (savanyított), vaj, viza (sózott), vöröshagyma, zab,

zsemle, zsír.

Zsibárúsok ócska ruhákra és holmikra korlátol-

tatnak.

A kereskedi segédszemélyzetrl az utasítás átveszi az

1840: xvi. törvényczikkben foglalt rendelkezéseket némely

lényegtelen módosításokkal. Ezekhez tartozik az az intéz-

kedés, hogy a fnök és segéd közt a szolgálati viszonyból

felmerül vitás kérdést igyekezzenek a testületek elöljárói

lehetleg békésen kiegyenlíteni. Különben a panaszt, akár

egy vagy több tagból álló választott bíróság, vagy a ható-

ság által intéztethetik el. — Megállapítja, hogy a gyakornok

és inas (min az utasítás szerint csak a kiskereskedésekben

fordul el) a felvételkor már tizennegyedik évét elérte

légyen. A tanulási id gyakornoknál, ki önmagát ruházza,

három év, inasnál, kit fnöke ruház, négy, legfölebb öt év.

A próbaid három hónap, melynek leteltével kell a szer-

zdést megkötni.
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Ezzel a most ismertetett rendelettel a kereskedelem-

nek régi szervezete befejezést is nyert. Már az 1859-ik évi

osztrák ipartörvény a kereskedelmet a szabad, csak beje-

lentési kötelezettség alá tartozó iparrá teszi, a minvé tulaj

-

donkép tették azt már az 1840-ik évi törvények ország-

szerte, kivéve a szab. kir. városokat, melyeket illetleg az

1840 : XVI t. ez. 2. í^-ának c) pontjában megállapíttatik,

hogy a törvényhozásnak kimerít rendelkezéséig azokban

«a kereskedésnek elkezdhetésére nézve az eddigi gyakorlat

fog megtartatni)).

A kereskedelem szervezetének vázolásánál távol tar-

tottuk magunkat a bírálati megjegyzésektl. Nehogy azon-

ban bárki is abban a tévhitben legyen, hogy a kereskede-

lemnek az 1851. évi ideiglenes iparrendtartással történt

szabályozása általános megnyugvással fogadtatott, súrlódá-

sokra alkalmat nem adott, meg kell jegyeznünk, hogy a

polg. kereskedk testületénél nem egy iratcsomó van,

mely egyes kereskedelmi ágaknak egymás közt való össze-

ütközésére és iparágakkal való viszályára vonatkozik. De

sem terünk, sem idnk nem engedte meg, hogy bár csak

egyes eseteket is bemutassunk. Példakép csak a szatócso-

kat említjük meg, kik elégedetlenek valának az ideiglenes

iparrendtartásban nekik biztosított czikkekkel és követel-

ték, hogy mindazoknak a czikkeknek tartására jogosíttas-

sanak, melyeket elbb adhattak el boltjaikban.

Keresk. test. tört. 12
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A házaló kereskedés igen gyakran foglalkoztatta a

polgári kereskedk testületét. Miatta küldöttségeket me-

nesztett Bécsbe a királyhoz, folyamodott a városi tanács-

hoz, a helytartó tanácshoz a fennálló intézkedések megvál-

toztatásáért vagy a sérelmek orvoslatáért. Ma sem állíthatnók,

hogy a kérdés immár lekerült a napirendrl. A házaló

kereskedéssel csak nem régiben is foglalkozott a magyar

törvényhozás és foglalkozni fog vele talán rövid id múlva

ismét, mert végleg még nem döntött. Ebben a kérdésben

is csak töredékeket és nem az egész fejldést lehet be-

mutatni.

József császárnak 1787 június 4-én kelt házalási pátensé-

vel lehet csak az eladást kezdeni. Ez a nyilt parancs i. !^-a

megállapítja, hogy «ez a kereskedelem minden belföldinek

az örökös országok minden helyén, a saját kereskedkkel

ellátott városokat és mezvárosokat sem véve ki, úgy vá-

sár idején, mint vásáron kívül megengedtetik és a házalók

nincsenek a vámszabályzatban megszabott határtól való

távolsághoz kötve)). Második szakasza pedig kimondja,

hogy ((ez a kereskedelem a zsidóknak csak Csehország-

ban, Morvaországban és Sziléziában engedtethetik meg)).

A pátens egyéb intézkedései szennt a házalást csakis örö-

kös tartományokbeli árúkkal s ilyenekkel minden különb-



A HAZALO KERJÍSKEDES. I79

ség nélkül szabad folytatni, kivételt képeznek a gottscheei

és reifnizi uradalom alattvalói, kik ezt a kereskedést az

1785 deczember i-én kelt rendelet értelmében némely kül-

földi gyümölcscsel és halakkal is folytathatják. A bélyeg-

zés alá es árúknak kellen bélyegezve kell lenniök, A nem
bélyegezhet árúkat illetleg pedig azt, hogy örökös tar-

tományokbeli termeivények: azon örökös tartományokbeli

kereskedk vagy gyárosok kell bizonyítványaival kell

igazolni, kiktl vásároltattak. A házaló a lakhelye szerint

illetékes járási hatóságtól útlevelet tartozik kérni. Útleve-

let csak annak szabad kiszolgáltatni, ki községe elöljáró-

ságától vagy a tanácstól erkölcsi jómagaviseletét igazoló

bizonyítványt hoz. Ki a szabványokat megszegi, az árúk

elkobzásával és a házalásra való mindenkori képtelenség-

gel büntettetik. A külföldit, kit házaláson érnek, árúi

elkobzásával kell büntetni.

Ez a nyilt parancs, illetleg az ezt közl 28,732. sz.

helytartó tanácsi rendelet Pest város tanácsának 1787 szep-

tember i2-én tartott ülésében kihirdettetvén, a tanács a

zsidóknak eltiltotta a városban való házalást.

Az ó-budai hitközség orvoslásért Pest megyéhez folya-

modott. Súlyt foktet arra, hogy a legfolsbb parancs a

kereskedi árúkkal való házalást tiltja a zsidóknak, de

nem a házalást általában, vagyis az oly értékekkel való

házalást, melyek nem esnek a kereskedi árúk fogalma

alá, mink a bútorok, ruhanemek, nyers termények stb.

Kiemeli továbbá, hogy az összes rendszabások és ki-

bocsátott legfolsbb parancsok odairányulnak, hogy kere-

seti ágától senki meg ne fosztassék. Ezen országatyai kegy-

bl nemzete tagjai (Nationsgenossen) sehol sincsenek ki-

zárva, st ellenkezleg megélési módjaik és kereseti alkalmaik

szaporíttatnak.

12*
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Számos zsidónak használt ruhákkal, bútorokkal, ék-

szerekkel s a t.-vel való házalás által kell a mindennapi

kenyerét a maga, neje és gyermekei részére megkeresnie.

Pedig kétségtelen, hogy ha nekik a házalás megtiltatik,

nem csak hogy családjuk részére nem szerezhetik meg a

szükséges élelmet, hanem a közadókat és a türelmi pénze-

ket sem fizethetik.

Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy ár-

veréseknél k a legjobb vevk és megveszik azt is, mit

senki másnak eladni nem lehet. Épen e miatt halasztat-

tattak el ünnepeik utánra a zárdabeli ingóságoknak cs. k.

árverései. Ha tehát a házalástól eltiltatnak, árveréseken

többé nem is versenyezhetnek.

Végre kijelenti, hogy gondoskodni fog arról, hogy a

korona-uradalom csak oly tisztességes embereknek szolgál-

tasson ki házalási engedélyt, kiknek becsületéért a hitköz-

ség felelsséget vállal.

Pest megye ezt a kérvényt intézkedés végett pártoló-

lag terjesztette fel a helytartó tanácshoz, kiemelve azt, hogy

Ó-Buda mezváros zsidóságának túlnyomó része házalás-

ból él.

A helytartó tanács e kérvén j^ elintézésében a 45779787.

számú körrendeletre utalt.*

A most említett 1787 deczember 27-én kelt körrende-

let mondja, hogy Ö Felsége a Magyarországban és a hozzá

tartozó tartományokban lakó és adózó zsidóknak épen

úgy megengedte az örökös tartományokbeli árúkkal való

házalást, mint a többi belföldieknek, ellenben az idegen,

még a német és a galicziai örökös országokban lakó zsi-

dók is a házalástól tovább is eltiltatnak. Épségben marad

* Htt. 788 Kútf 2.
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azonban a bányavárosok megközelítésére vonatkozólag fenn-

álló tilalom.*

Míg az ó-budai zsidó hitközség belenyugodott abba,

hogy a zsidóknak nem szabad belföldi árúkkal házalniok,

a testület a zsidóknak megengedett házalás ellen József

császárhoz folyamodott,** de közben (1788 május 9-én

1417. sz. a.) panaszos kérvénynyel járult a városi ta-

nácshoz.

A zsidóknak engedett házalási szabadság —
• mondja

abban — már is elfajul és visszaélésekre nyújt alkalmat.

Legutóbl) egy zsidó az itteni ftéren eladás végett kirakta

zsibárit (Kram), holott házalási szabadság alatt csak nem
lehet érteni zsidó árúknak eladásokra rendelt téren való

kirakását és árusítását. Ránk nézve ugyan mindkett sé-

relmes és a házalás ellen már O Felségéhez is folyamod-

tunk, és annál inkább várhatunk kedvez udvari határo-

zatot, mert különben fentartási és adózási képességünkben

fognánk csorbát szenvedni. De ha a házalás különösen

akkép értelmeztetnék, hogy eladó holmijaikat a házról-

házra való hurczoláson felül még magán a városi piaczon

is kirakhatják és elárusíthatják, akkor minket alólirottakat,

kik most az adózók els osztályába tartozunk, és a kiknek

házbéreket kell fizetnünk és a szükséges bolti személyzetet

ellátnunk, teljesen tönkrejuttatna (ganz darniederlegen),

* Htt. 787 Kútf 25.

** A József császárhoz intézett kérvényt illetleg a következk vannak

a testület jegyzökönyveibe iktatva: 1788 január 25. Gamperl Ignácz és Liede-

mann S. I. urak választatnak meg, hogy kereskedelmi ügyekben Bécsbe utaz-

zanak és megkísértsék, hog\' vájjon a házalás hátrányait nem lehetne-e

elhárítani. Az erre való pénzek a negyedpénzek pénztárából fedeztessenek.

1788 február ii. A két Bécsbe küldött úr, Gamperl és Liedemann, jelentést

tesz a testületnek a házalás ügyében végzettekrl, bemutatva másolatban az

O Felségéhez beadott folyamodást valamint költségeik jegyzékét, mely költ-

ségeik az ügy elintézése után fognak elszámoltatni.
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mert a házaló zsidó lenne fölényben, a mennyiben zsib-

árúit magával czipelheti, és itt sem adót, sem házbért nem

fizet. Ezekre az emberekre közszükség esetén nem lehet

számítani, soha sem fogják magukat a köz- és a legfelsbb

szolgálatnak szentelni, még csak azt sem fogják tenni, a

mit az alólirottak tettek, kik a mostani háborús idben a

legfelsbb helyen is dicsért azt a határozatot hozták, hogy

a cs. kir. hadseregnek jelentékeny mennyiség élelmi sze-

reket fognak szállítani. Kérik a tanács támogatását a há-

zalás, különösen pedig a piaczon való árulás megszünteté-

sének kieszközlésére.

A tanács a kérvényt pártolólag terjesztette Pest me-

gyéhez, kiemelve azt, hogy a városnak nincs szüksége se

házalásra, se piaczi árulásra, mivel eléggé el van látva

mindenféle kereskedvel és kézmvessel, kiknek fenmara-

dására már csakis azért is kell gondosan felügyelnie, mert

velk jelentékeny adóalap tartatik fenn és tlük a jelen

háborúban is adott példa szerint a közjó érdekében hasz-

nos vállalatok és segélyek (Beitráge) várhatók. De a háza-

lás több irányban káros és alkalmat szolgáltat a tolvaj

-

lásokra, mert a házalók árúik eladásának ürügye alatt

minden lakásba szabadon bemennek és a tapasztalat bizo-

nyítja, hogy kedvez alkalom adtán a legértékesebb tár-

gyakat eltulajdonítják a nélkül, hogy a tolvajnak csak

nyomára is lehetne akadni. Kéri tehát a megyét, hogy fel-

sbb helyen indítványozza a testület jogos kérelmének

teljesítését.

A megyei hatóság felterjesztésében eldöntetni kéri azt

a kérdést, hogy a zsidóknak szabad-e heti vásárkor kirakni

árúikat, valamint orvosolni kéri a házalás visszásságait.

Mi a házalásra szánt árúknak a heti vásárokon való

kirakását illeti — dönti el az ügyet a helytartó tanács —
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ez kétségtelenül visszaélés, az ehhez való jog nem folyik a

házalási nyilt parancsból, és az e kihágást elkövet zsidó-

kat a megérdemelt büntetéssel kell sújtani. A mi azonban

a megyének azt az aggodalmát illeti, hogy a házalás

visszaéléssé fajul, ennek jó és éber rendri intézményekkel

annál inkább lehet elejét venni, mert minden házaló ma-

gát útlevéllel köteles ellátni.*

József császár házalási pátense más irányban is oko-

zott kétségeket. A gráczi kerületi hivatal (Kreisamt) 1787

szeptember 13-án egy felmerült eset alkalmából kérdést

tett a cs. kir. egyesített udvari kancelláriánál, hogy mi

történjék a milanói, magyar és németalföldi alattvalókkal,

kik magukat a kerületi hivataloktól nem láthatják el út-

levelekkel, miután azokban az országokban ily hivatalok

nincsenek.

A tárgyalások folyamán az alsó-ausztríai kormány an-

nak a nézetének adott kifejezést, hogy elbb ugyancsak

minden országnak saját alattvalója kaphatott házalási en-

gedélyt a saját hazájában való házalásra és abból a többi

országok alattvalói kizárattak, kivéve mégis kucsébereket

és tiroliakat, kiknek bizonyos árúkkal való házalás legfel-

sbb helyen engedélyeztetett, de a most kibocsátott pátens

értelmében Ö Felsége minden alattvalójának meg kellene

adni a saját országa termelvényeivel való házalási engedélyt,

hogy az összes örökös országok közt szorosabb összekötte-

tés létesíttessék, az országok különböz termeivényei ki-

cseréltessenek és az örökös tartományokbeli termeivények

elárúsítása elmozdíttassék.

Nem osztotta az alsó-ausztriai kormány (ma belügy-

minisztérium) nézetét az alsó-ausztriai kamara (bankal-

* Htt. 21053 788. Commerciale. Kútf 2. ex 788.
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directio, ma pénzügyminisztérium) és arra a kérdésre, hogy

a németalföldi, milanói, toskaniai árúkkal és a magyar ter-

meivényekkel való házalás megengedtessék-e, oda nyilat-

kozott, hogy a németalföldi, milanói, toskaniai árúkkal,

melyek az 1784. évi vámszabályzat szerint már is kedvez-

ményeket élveznek, a házalást nem lehet megengedni, st
a határon való házalást is meg kellene tiltani s ezt csak

két mérföldnyire a határtól megengedni. A római biroda-

lomban az idegen árúk bélyegei és bizonyítványai utánoz-

tatnak és onnan németalföldi árúk czíme alatt sok árú

csempésztetik be. A jelentéktelen magyar árúkkal való

házalást még a határon is meg lehetne engedni.

Az egyesített udvari kancellária azt a nézetet vallotta,

hogy a határházalást, mely csak mostanában engedélyez-

tetett, nem lehet ismét eltiltani. Mi a többi kérdéseket

illeti, miután nem czéloztathatott, hogy a házalás számos

rendszeres iparrá tétessék, a távollakó alattvalóknak neve-

zetesen a németalföldieknek és milánóiaknak ezután is

csak a nagy- és kisvásárok látogatását kellene megengedni,

a tiroliakat pedig korlátolni kellene az eddig engedélyezett

czikkekre, a magyaroknak pedig a szomszédság miatt a

házalást épen úgy, mint az örökös-tartományok lakosainak

szabaddá kell tenni. A házalást a toskaniai, milanói és

németalföldi czikkekkel nem szabadna megengedni, mert

ezek a czikkek nem csak hogy vámkötelesek, hanem csak

a fvárosokban vámolandók el, legtöbbje fényzési czikk is

és épen ezért nem is képeznek általános szükségleti

czikkeket. E szerint a házalás a szorosan vett örökös tar-

tományokbeli árúkra fogna szorítkozni és ezeken felül

csakis a magyar árúkra és azokra a tiroli czikkekre, ne-

vezetesen sznyegekre, gyümölcsre, kötött árúkra stb. fogna

kiterjedni, a melyekkel eddig is lehetett házalni.
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Erre a javaslatra József császár rájegyezte: Teljesen

elfogadom a kancellária javaslatát, mert elrelátom, hogy

a németalföldi, különösen posztó-árúk, valamint a milanói

és talán a toskaniai árúk sem fognák ezt a szabadságot

hosszú ideig élvezhetni és el fog állani a kényszer, hogy

azok az idegen árúkkal egyenl elbánás alá essenek.

Megfelel értelemben intézkedett a magyar és erdélyi

kancellária, illetleg a m. kir. helytartótanács a 44622 887.

számú rendelettel, melyben bvebben részleteztetnek azok a

tiroli árúk, melyekkel szabad a házalás : közönséges sz-

nyegek, szalma és kötött árúk, brök, tiroli keztyk, len-

szalagok és gyümölcs.*

József császár házalási rendelete ellen azonban a polg.

kereskedk testülete nem csak magánál József császárnál,

hanem Lipót és Ferencz királyoknál is felszólalt. Ezeket

illetleg csak jegyzkönyvi kivonatok állnak rendelkezésre,

1790 jimius 26. Elhatároztatik, hogy a pesti kereske-

dk testülete O Felségénél kihallgatást kérjen, neki sze-

rencsét kívánjon és magát kegyelmébe ajánlja és neki a

kereskedelmi testület bajait részletezze. Képviselül Liede-

mann Sámuel János választatott, a kit kísérni fog Stan-

kovits Ignácz vagy Pichler János és a kik még Nattorp

és Moska urakat kérjék meg, hogy társaságukban jelenje-

nek meg a kihallgatáson. 1790 augusztus i. Liedemann

Sámuel János jelentést tesz Felségével II. Lipóttal a

pesti kereskedelmi testület nevében folytatott beszélgetés-

rl, mi közben egyszersmind azt a különös királyi kegyet

is megemlíti, hogy t és képvisel társát 1 órát hallgatta

meg és ket kegyérl és védelmérl biztosította. 1790 de-

czember 30. Elhatároztatik, hogy Kohlmeyer ügyvédre bí-

* Kanc. lev. 14878 787. Helytt. 787 Commerc. 22.
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zassék 20 drb arany tiszteletdíj mellett sérelmeink kir.

parancscsal való orvoslása végett elterjesztett kérelmünk-

nek további sürgetése.

Nem pusztán a házalási ügygj^el függ össze, de mégis

kifolyásakint kell tekinteni a testületnek 1791 február 23-iki

külön ülésében (elz napon is tartatott ülés) hozott kö-

vetkez határozat, i. Felolvastatott másolatban a királv elé

terjesztett országgylési czikkelyek közt a zsidókra vonat-

kozó pont, mely szerint is nekik a kir. városokban minden

községben azon állapot (Verfassung) szerint, melyben 1790

január i-én találtattak, szabad letelepedés engedélyeztetik.

Ennek folytán elhatároztatott, hogy ez a pont a szab. kir.

városokkal közöltessék azzal az értesítéssel, hogy e végett

Felségéhez követeket szándékoznak küldeni, hogy ezt a

hátrányt maguktól elhárítsák. Ez a többi városokkal

azonban ne a testület által, hanem az egyes egyének által

közöltessék. 2. Ö Felségéhez követekül egyhanglag Liede-

mann Sámuel János, Gamperl György János és Garay

Sámuel választattak meg. 3. Ezek a követek a testület

költségén teend útjukat lehetleg siettessék, ebben az

ügyben minden lehett megtegyenek, és egyszersmind

sürgessék meg a Kohlmeyer által a polgárrá való felvétel

korlátozása végett beadott kérvényt és kérjék O Felségét,

hogy engedje meg, hogy a kereskedelmi bizottságban a

kereskedelmi testületnek is legyen képviselje. A küldött-

ség az 1791. márczius 9-én tartott ülésben tette meg jelen-

tését: hogy bécsi tartózkodásuk ideje alatt, mely 250 frt

30 kr. költséget okozott, Ö Felségénél márczius i-én vol-

tak kihallgatáson, ki is ket igen keg3^esen fogadta és kitl

a biztosítást vették, hogy folyamodásukat kézjegyével el-

látta, hogy Schulz ügynöknek, Hempele udvari tanácsos-

nak az ügyet ajánlották, hogy azonban Felsége a keres-
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kedelmi bizottságban való részvételt illetleg oda nyilatko-

zott, bogy ezt a magyar országos rendek nem fognák meg-

engedni.

Más kereskedelmi testületeket is bántották a házalási

rendeletek. így az 1791 november 6-án tartott ülésben fel-

olvastatik a pécsi testületnek október 21-én kelt átirata,

melyre a jegyzkönyv szeiint válaszoltatott : Hason sorsban

vagyunk, részünkrl mindent megteszünk, hogy megóvjuk

jogainkat és türelemmel várjuk Lipót uralkodása alatt a

jobb idket.

1795 ápril 30. A városi tanácsnál a házaló zsidók és

szolgáik kiutasítása miatt a kérvényt újabban be kell adni.

1795 július 30. Magyarország kereskedelmi testületei

szólíttassanak fel, hogy legfelsbb helyen lépjenek fel a

zsidók korlátolása végett.

1795 október 9. Felolvastatnak a már beérkezett vála-

szok és elhatároztatik, hogy a zsidók korlátolása végett a

helytartó tanácshoz kérvényt kell beadni.

1796 márczius 3. Felolvastatik a házaló zsidók miatt

Ö Felségéhez beadandó folyamodás és elhatároztatott, hogy

azt a testület költségén még egyszer le kell írni. Közölni

kell ezt a budai kereskedelmi testülettel is és azután beszél-

tessenek meg a további teendk.

1796 ápril 7-én bejelentetik, hogy a felségfolyamodás

letisztáztatott és a budai kereskedelmi testülettel közöl-

tetett.

1796 ápril II. A budai kiküldöttek Drechsler, Pandassi

Basil, Gebhard, Hirschmann urak a kérvénynek velk tör-

tént közlése folytán bennünket ma további tanácskozás

végett jelenlétökkel tiszteltek meg. Miután a budai keres-

kedelmi testület az itteni polgári kereskedk testületével

megállapodott abban, hogy a megszerkesztett folyamodás
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beadassék : e tekintetben elhatároztatott, i . hogy mindkét

testület válaszszon egy-egy 8 tagú küldöttséget, mely ezt

az ügyet megfontolja és folyamatba tegye. 2. Egyelre

mindegyik testület tagjai körében a költségek fedezetére

járiilmányokat gyjtsön és 3. megállapíttatik, hogy a ren-

des költségek, mint az útiköltségek felében, a különös

költségek ellenben a pesti testület által kétharmad és a

budai által egyharmad részben viseltessenek. 4. A min-

den testület részérl 8—8 tagból alakított küldöttség jogo-

síttassék fel arra, hogy ezeket a pénzeket lelkiismeretesen

kezelje, kebelébl kisebb bizottságot válaszszon az ügy-

vitelre és csak az ügy befejezése után 5. tétetik jelentés

az egész testületnek, már t. i. csak a kérvény benyiijtása

után, 6. az ország többi kereskedelmi testületei egyénileg

(en particulier) kapjanak értesítést errl a tervrl.

1796 ápril 16. A bécsi bizottság tagjaivá választatnak:

Stankovics Ignácz, Stankovics János, Pelenga György,

Aebly Frigyes, Schopper Károly, Liedemann Sámuel Já-

nos, Stankovics Miklós, Diamandi Pál, Garay Sámuel,

Pichler Gyula. A bizottság részére a meghatalmazást állítsa

ki a tollnok.

1796 ápril 19. A bécsi bizottság részére kiállíttatik a

meghatalmazás.

1796 május 19. I. Elhatároztatott a pesti kereskedelmi

testület részérl, hog}^ Garay Sámuel és Stankovics Ignácz

urak menjenek Bécsbe a budai kereskedelmi testület két

képviseljének társaságában, hogy a zsidókra vonatkozó

kérvényt a legjobb belátásuk szerint a legnagyobb meg-

erltetéssel sürgessék. 2. Ez a 4 Pesten és Budán válasz-

tott kiküldött mostantól fogva többször jöjjön össze és be-

szélje meg egymással az ügy folyamatba tételének módját,

valamint idközben is tegyen meg minden szükségesnek
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látszó elintézkedést. 3. Június i6-án déleltt a pesti és

budai választmány tartson közös ülést, melyen a küldöttek

jelentsék be elutazásuk idejét, felvegyék a szükséges pén-

zeket és átvegyék meghatalmazásaikat. 4. Miután az itteni

kereskedelmi testület felkérte Liedemann Sámuel Jánost,

hogy ehhez a küldöttséghez csatlakozzék és a budai keres-

kedelmi testület ugyanezt követelte, Liedemann Sámuel

János azonban meg nem Ígérhette, hogy az ügyet mind

rendes képvisel el fogja látni, arra kötelezte magát, hogy

nézeteit és szerény (unmassgebliche) véleményét a köve-

tekkel közölni fogja és ha lehetséges lesz a bécsi utazást

ügy berendezni, hogy 24 óra alatt fel- és leutazását esz-

közölheti és ezzel 2— 3 napnál több idt nem tölt el, a

mely alatt résztvesz az uralkodónál való kihallgatáson és

a többi a minisztereknél és eladóknál történend kihallga-

tásokon, de 5. kéri, hogy a budai kereskedelmi testületet

rá kell várni, hogy Pavianovits urat hasonló módon kérje

fel, hogy a küldöttségben részt vegyen, mely kérelem egy-

hangúlag elfogadtatott.

Jul. 16. Macher Mátyás által javasoltatott, hogy tekin-

tettel a választmány javaslata szerint Bécsbe küldend

tagokra, hogy Ö Felségének, hogy jobban emlékezetébe

legyünk, új hadi segélyt kellene felajánlani és e végre ré-

szünkrl 1000 pozsonyi mér zabot kellene szánnunk, de a

mennyiben a pénzkészlet erre nem lenne elegend, a két

elöljárótól 500 frtnyi tkét kellene felvenni. II. A folya-

modásnak O Felségének való átnyújtása miatti elutazást

illetleg Liedemann Sámuel Jánosnak az az ajánlata fo-

gadtatott el, hogy elbb Bécsbe maga fog tudakozódni és

tanácsot kérni, hogy vajon a jelen viszonyok közt taná-

csos-e, hogj' a kérvény Ö Felségének küldöttség által

nyujtassék át.
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1796 jul. 18. Miután Pest és Buda sz. kir. városok

szab. polgári kereskedi által választott bizottság megfon-

tolás tárgyává tette, hogy testületeik részérl Ö Felségé-

nek, a mi legkegyelmesebb országatyánknak a jelenlegi

nyomasztó háborús idjáráskor valamel}^ ismételt szabad

segélyt kellene nyújtani htíségök és ragaszkodásuk bizonyí-

tékául, meghallgatták az egész testületet és azon megbizást

kapták, hogy O Felségének azt a nyilatkozatot nyújtsák

át, hogy készek, mert többet nem is tehetnek, 1500 po-

zsonyi mér zabot, az abbeli nyilatkozat vételétl számított

4 hét alatt, hogy az a pesti és a budai raktárból elszállít-

tassék, szállítani, mely adományt kérjük Ö Felségét, nem
érték szerint, hanem a bennünket vezérl jó szándék sze-

rint fogadja tlünk a legkegyelmesebben.* 2. Kiállíttatott

az O Felségének felajánlott 1500 pozsonyi mér ajándéko-

zásáról az okmány és errl a jegyzkönyvi határozatról az

itteni és a budai kereskedelmi testület tollnokai: Glücks-

werth Mihály és Hirschmann Mátyás által Ö Felségének

benyújtandó jegyzkönyvi kivonat készíttetett és Íratott

alá és elláttatott a két testület pecsétjeivel. 3. Az Ö Fel-

ségéhez menend küldöttség részére kiállíttatott a szüksé-

ges meghatalmazás. 4. A i6-án hozott határozatra való

tekintettel elhatároztatott, hogy Liedemann Sámuel János

és Drexler Mihály János Budáról a holnapi napon együtt

* A budai kereskedk és vasárúsok testületének jegyzkönyveiben

szintén elfordul ez az ajánlat. Hogy a testületek az ily ajánlatokat, melye-

ket ma talán sértésnek is tekintenének, nem csak jegyzökönyveibe iktatta,

hanem nyiltan ki is mondta, bizonyítja a Marczali által (Magyarország törté-

nete József császár alatt Hl. k. 2G5. 1.) felhozott az az adat, hogy u pesti

polgári kereskedk testülete háborúi czélokra (5o,ooo frtot ajánlott fel, ha a

kormány a zsidókat a házalástól eltiltja. Az ily felfogás uralkodhatott akkor,

midn az összes testület állapítja meg, hogy minden városi tanácsosnak és

tisztviselnek mennyi újévi ajándékot kell adni.
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utazzanak Bécsbe és onnan tegyenek jelentést, hogy most

kedvez-e az idpont, hogy Felségének átnyújtassék a

folyamodás a házaló és nem trt zsidók miatt, hogy ebben

az esetben és ha a kihallgatási idt tudtul adták, a többi

kiküldöttek utánuk mehessenek.

1796 július 25-én. A Bécsbe utazott két tagnak 22-én

kelt levele felolvastatván, annak értelmében határoztatott,

hogy mivel jelenleg császári udvarunk fontosabb dolgokkal

van elfoglalva, a házaló és nem trt zsidók ellen való

folyamodásunk közeli, jobban alkalmas nyugodt idpontig

függesztessék fel, ehhez képest II. az 1500 pozsonyi mér
zab felajánlása is egyelre mellztessék, III. Mirl a

Bécsben lev kiküldöttek jegyzkönyvi kivonaton érte-

síttetnek.

Talán csak azt a megjegyzést kell még ezekhez a

jegyzkönyvekhez fzni, hogy a pénztár meglehetsen üres

volt és ezért húzódott oly sokáig a küldöttségnek bécsi

útja, mely, mint az imént láthattuk, végleg elmaradt és

emlékül csak a régi kereskedelmi életnek és felfogásnak

néhány érdekes vonását hagyta vissza.

Megelégedéssel fogadtatott a helytartó tanácsnak 18 10

ápril lo-én 6407. sz. a. kelt rendelete, mely a kucséberek-

nek a házalást csak azon évi július i-ig engedi meg, azon-

túl pedig megtiltja. A helytartó tanácsnak 181 1 február

26-án 4902. sz. a. kelt rendeletére vonatkozólag a testület

jegyzkönyveiben (181 1 május i-én) csak az a megjegyzés

foglaltatik, hogy azt németre kell lefordítani és a legkö-

zelebbi ülésben ismét el kell terjeszteni. A jegyzköny-

vekben semmi nyoma sincs annak, hogy ez megtörtént

volna. Meglehet azonban, hogy a testület foglalkozott vele

abban az elterjesztésben, melyet Liedemann Sámuel javas-

latára az akkori országgylés teendire nézve a nádornak
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az 1811 szeptember ii-én tartott ülésen hozott határozat

értelmében átnyújtott. Lehetséges azonban, hogy a tes-

tület értesült arról, hogy az említett rendeletnek további

szétküldése és kihirdetése megszüntettetett, mivel líj ren-

deletnek kibocsátása vétetett tervbe, mely 181 1 július

23-án 18797. ^^- ^- tényleg ki is adatott.

Hogy ily rövid id alatt két rendelet bocsáttatott ki,

ennek megvan a maga története. O Felségének 1805

augusztus 25-én kelt rendelete folytán azon kérdés fölött,

hogy a házaló kereskedést nem kellene-e szkebb korlátok

közé szorítani? az osztrák kormánykörökben tárgyalások

tétettek folyamatba. Mindenekeltt szakvélemények ké-

rettek be az országos hatóságoktól (Landesstellen) és a

vámhatóságoktól (Bankogefállen Verwaltungen). Ezen szak-

vélemények beérkezése után indultak meg tulajdonkép a

tárgyalások a banko-udvari-deputatió (Banko-Hof-Deputa-

tion) és a cs. kir. egj'esült cseh-osztrák udvari kancellária

közt, mely tárgyalásokba a magyar és az erdélyi udvari

kancellária is bevonatott.

A banko-udvari-deputatió a jelen esetben is, mint a

József császár által kiadott házalási nyilt parancs elkészí-

tésekor, azt követelte, hogy a határtól 2 vagy legalább is

I mérföldnyire a házalás tilos legyen. Ezt a cseh-osztrák

udvari kancellária ellenezte. Viszont ez a kormányszék a

házalás elé a belföldön emelt akadályokat, a mennyiben

megengedhetlennek találta, hogy az idegen földesúri ható-

ságok vagy keiiileti hivatalok a házalási lítlevelet azon a

határon túl is kiterjeszthessék, a mely a házaló személyére

nézve illetékes kerületi hatóság által kiállított engedélyben

megjelöltetett. Ezt az intézkedést a banko-deputatio tar-

totta helytelennek. Felhozza ugyanis, hogy a házalók, mi-

dn az engedélyt és útleveleiket kérik, ezen kereskedelem
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természeténél fogva nem is tudhatják elre elársításuk

területi terjedelmét. A magyar és az erdélyi udvari kancel-

láriák a banko-deputatio véleményéhez csatlakoztak és csak

az eltér közjogi, illetleg közigazgatási állapotok miatt

tettek egyes kifogásokat.

Különben a kibocsátandó rendeletet a banko-udvari-

deputatió a saját véleménye szerint készítette el és terjesz-

tette legfelsbb jóváhagyás alá. A javaslatba hozott rende-

letet Ö Felsége egyes módosításokkal 1811 február 21-én

hagyta jóvá. Az elvi módosítás abban állott, hogy a hatá-

ron a házalási kereskedést nem kell megtiltani.* A jóvá-

hagyási záradékban egyszersmind a banko-deputatiónak

meghagyatik, hogy a magyar és erdélyi kancelláriákkal jus-

son egyetértésre arra nézve, hogy Magyarországban és

Erdélyben a házalást illetleg kibocsátandó rendelkezést

miként kell egészen ezen nyiltparancs szellemében az

országos alkotmány különbségére való tekintettel meg-

szerkeszteni.

Ezen meghagyás folytán a cs. kir. udvari kamara

megkereste a m. kir. udv. kancelláriát, hogy tegye meg a

szükséges intézkedéseket abban a részben, hogy miként

szerkesztessék a Magyarországban kibocsátandó házalási

rendelet és közölje azt vele, hogy a maga részérl a m.

kir. udvari kamarának azonos utasítást adhasson. Ezt a

munkát a kancellária 181 1 ápril 6-án kelt rendeletével a

helytartó tanácsra bizta, mely ennek a feladatának meg is

felelt, jelentve azt, hogy az új házalási rendeletnek kihir-

detését már 1811 márczius 36-án meg is kezdette az 181

1

február i-én 1184. sz. a. kért engedély folytán. A szövegezés

fölött a tárgyalások gyorsan befejeztettek, arra való tekin-

* Kancellária 3894/811.

Keresk. test. tört. 1.3
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tettel is, hogy az osztrák örökös országokban a házalás!

nyiltparancs már 1811 június i-én hatályba lépett.*

Nem lesz talán minden érdek nélkül, ha az 181 1 július

23-án 18797. ^^- ^- kiadott házalási rendelet ismertetésénél

tekintettel vagyunk a megelz 4902/811. sz. magyar háza-

lási rendeletre és az osztrák pátensre.

A két magyar rendelet külsleg abban tér el egymás-

tól, hogy míg az els 7 pontból, a második 8 pontból áll.

Az els nem intézkedik az árúk bélyegzésérl, illetleg bel-

földiségök igazolásáról. De a bevezetésben is van különb-

ség. Míg az els rendelet, mint a házalási ügyben eddig

kibocsátott rendeletek kiegészítje jelentkezik, a második

rendelet a házalásra vonatkozó összes eddigi rendeleteket

hatályon kívül helyezi. Mindkét magyar rendelet bevezet

része az osztrák pátenstl épen a közjog különbözségére

való tekintettel tér el. Az osztrák pátens mint törvény

jelentkezik, míg a magyar rendeletek a kir. parancsából a

helytartó tanács által kiadott rendeletek alakját öltik fel. Az

osztrák pátens terjedelmesebb is, a mennyiben 23 i^-ból áll.

Míg az osztrák pátens az i. és 2. ji^-ban a belföldiség

körülírásával jelenti ki az elvet, hogy a házalás csakis bel-

földinek engedélyeztethetik: addig a két magyar rendelet

az I. §-ban röviden szólva azt jelenti ki, hogy az illet

törvényhatóságok sem osztrák, sem külföldi alattvalóknak

házalási engedélyt nem adhatnak.

A 18797/81 1. sz. rendelet 2. §-a az osztrák pátens

3. §-ával egybehangzóan a két állam alattvalói közt a há-

zalást illetleg kölcsönösséget biztosít. A 4902/811. sz. ren-

delet 2. ^-a a kölcsönösséget részletesebben írja körül.

Mindkét magyar rendelet 3. §-a az osztrák pátens 6. és

* Kancellária 3894/811, 5582 811 és 7659 811.
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7. ^^-aival egybehangzóan szigorúan tiltja a külföldi áník-

kal valamint a következ árúkkal való házalást. Ide tar-

toznak az anyag és fszeráruk, lepárolt olaj, pálinka, likr,

kencs, flastrom, méreg, mindennem egyszení, elkészített

vagy összetett, embereknek vagy állatoknak való gyógy-

szer; továbbá higany, antimoniiim és az ebbl való készít-

mények, ásványsavanyok, az ólomból való készítmények,

továbbá cztikor, ezukrocskák, mézeskalács és általában

az összes nyalánkságok; könyvek, naptárak, dalok és

képek, végre drágakövek, arany és ezüst, legyen bár ez

ócska vagy új, feldolgozott vagy feldolgozatlan, vert vagy

veretlen, olvasztott vagy meg nem olvasztott. Ezekhez a

tilalmakhoz a 4902 811. sz. rendelet még azt az általános

tilalmat is csatolja, mely szerint is a határtól két mérföldön

belül általában nem szabad házalni.

Az osztrák pátens a 8. i^i-ban ismétli az áník bélyeg-

zésére vagy belföldiségöknek kell bizonyítványokkal való

igazolására nézve a József császár pátensében foglaltakat,

a 18797/811. sz. rendelet egyszeren utal a vámrendsza-

bályokra.

Mindkét magyar rendelet (4., illetleg 5. v^) tiltja a

szekérrel való házalást a pátens 9. J^ ával egyezleg. A ma-

gyar rendeletek megelégszenek annak rövid kijelentésével,

hogy a házalás csak kicsiben való kereskedés lehet, a pá-

tens a tilalmat hosszabban indokolja.

Az osztrák pátens hosszabban intézkedik a házalónál

megkívánt kellékekrl, különös tekintettel a katonai köte-

lezettségre. Mindezeket illetleg a két rendelet sokkal rö-

videbben végez. A házaló kereskedés gyakorlására meg-

kívántatik, hogy az illet egyén magát illetékes törvény-

hatóságától útlevéllel lássa el. Ezeknek az útleveleknek

csak egy évig van érvényök. Útlevelet csak azoknak sza-

13*
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bad kiszolgáltatni, kik erkölcsi bizonyítványt kaptak ható-

ságuktól és földesiiniktól. Egyébként sem nknek, sem

igen fiatal férfiaknak, sem olyanoknak, kik ily módon ki-

keiiilni akarnák a mezei munkát, házalásra útlevelet

kiadni nem szabad, valamint magától értetdik, hogy a

házaló, a midÖn más törvényhatóság területére lép, út-

levelét az illet törvényhatóságnak láttamozás végett be-

mutatni köteles. Tilos a kapott házalási engedélyt másra

átruházni és a házalási engedélynek csak a kérvényez

birtokában van hatálya.

Intézkedik az osztrák pátens a zsidók házalásáról is.

A magyar rendeletek az elz évben ezt illetleg 8713., 10,059.

és 12001. sz. a. kibocsátott rendeletekre való tekintettel,

ezt az intézkedést fölöslegesnek tartja.

Közli a helytartó tanácsa 18797 811. ^^- rendelet mel-

lett az osztrák pátenst is lényegileg azért, mert ebben a

magyar és erdélyi alattvalók által Ausztriában gyakorolni

kívánt házalást illetleg részletes intézkedés foglaltatik, in-

tézkedés, melynek megfelel a magyar rendeletekben nincs.

«A magyar és erdélyi alattvalók, » — szól a pátens 20. ^-a —
((kik megengedett árúkkal házalni akarnak, valamely német

örökös-tartományba lépéskor német örökös-tartománybeli

határvámhivatalnál kötelesek jelentkezni és ott alispánjuk

vagy szolgabirájuk vagy alszolgabirájuk, illetleg az erdélyiek

megyéjök vagy székök tisztviselségének vagy városi taná-

csuknak bizonyítványával igazolni tartoznak, hogy háza-

lásra jogosítottak. Ezután tartozik a határhivatal ket, a

szabályszer útlevél elnj'^erése végett a legközelebbi kerü-

leti hivatalhoz utasítani és ezt az utasítást a hozott bizonyít-

ványra a kelet kitételével és azzal a megjegyzéssel rávezetni,

hogy az említett alattvalók kötelesek a kerületi hivatalnál

három nap alatt, vagy ha ennyi id alatt oda nem érhet-
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nének, hat nap alatt megjelenni és ott a szükséges útlevelet

átvenni, különben, ha az utasításban jelzett id után talál-

tatnának útlevél nélkül, árúik el fognának koboztatni.))

Újabban a házaló kereskedést az 1852 szeptember 4-én

kelt császári nyiltparancs* szabályozta.

Házalást csakis a politikai (megyei) hatóságok által

kiadott engedély alapján szabad gyakorolni. Az engedély

megadásának feltételei : (i) honosság, b) 30 éves kor, í^ hogy

az illet ne szenvedjen feltn undorító betegségben vagy

ilynem testi fogyatkozásban, d) hogy csempészet miatt

nem büntettetett vagy jövedéki kihágási eljárásban nem

mentetett fel pusztán bizonyítékok hiányából, súlyos jöve-

déki kihágásban nem marasztaltatott és az engedély tle

meg nem vonatott, e) feddhetlen erkölcsi és politikai

magaviseletét illetleg kifogástalan, /) a polgári jogok teljes

élvezetében van.

A kort illetleg azonban a politikai hatóságok felmentést

adhatnak bizonyos, az életfentartással küzd vidékek lakosai-

nak; már a 24-ik évöket betöltött férfiaknak és nknek is

adhatnak az egész birodalomra szóló házalási engedélyeket

bizonyos árúkkal való kereskedésre. Ily kedvezményiekben

részesülnek a) Alsó-Ausztria eddigi waidhofeni (Thaj^a mel-

leti) járásnak lakosai az e járásban készített czérnákat és

szalagokat illetleg, valamint Karlstein és környékének

lakosai a faárukat illetleg; b) a cseh Érczhegység lakosai

az ott készített csipkék és hímzett árúkat illetleg; c) Ti-

rolnak pusterthali lakosai, nevezetesen Deífereggen község-

béliek a sznyegeket illetleg; d) Tirolban Valsugana és

Gröden lakosainak az eddig megengedett árúczikkeket ille-

tleg; e) Magyarországban a tót drótosok, az árvamegyei

* Magyarországi országos kormánylap 1853 lY. évf. i fele 6 s k. 1.



198 A HÁZALÓ KERESKEDÉS.

vászonkereskedök, a szt.-györgyi, szt.-miklósi és szt.-péteri

közönséges len- és pamutáníkkal kereskedk; f) Krajná-

ban a gottschei, pöllanti, reifnitzi lakosok az osztrigával,

faolajjal, szent- János -kenyérrel, czitrommal, datolyával,

dragai borral, fügével, gránátalmával, mogyoróval, kalamá-

rival, kaprival, gesztenyével, czitronáddal, babérlevéllel,

mandulával, margaranttal, kagylóval, narancscsal, rizszsel,

szardellával, tekensbékával, aprószllövel, mazsolával s több

efféle eddigelé is tartott czikkekkel való kereskedést ille-

tleg.

Minden házaló azon kívül, hogy az illetékes megyei

hatóságnál a maga számára egy évre érvényes, rendszerint

azonban a lejárat eltt három hónappal elbb benyújtott

kérvény alapján egy évre meghosszabbítható házalási leve-

let vagy könyvet tartozik kieszközölni, még a következ

kötelezettségeknek is tartozik megfelelni. Köteles házalási

okmányát minden helységben, melyet felkeres, a politikai

vagy rendri hatóságnál, ilyennek hiányában pedig a ta-

nácsnál vagy községi elöljáróságnál bemutatni. A házalási

engedél}^ csak abban a korona-országban érvényes, a mely-

ben az kiállíttatott. Más korona-országban csak a láttamozás

által válik érvényessé. A láttamozást a kerületi (megyei)

hatóságnál az illet korona-országban való megjelenéstl

számított 10 napon belül kell foganatosíttatni. A láttamo-

zás által a házalási engedély az illet koronaországnak

egész területére is megadathatik. A láttamozást csak abban

az esetben szabad megtagadni, ha a házaló személye vagy

az okmány érvényessége vagy abban a részben forognak

fenn alapos kétségek, hogy a házaló kereskedés törvény-

szer módon gyakoroltatik-e.

Nem szabad a házaló kereskedést az oly városokban

vagy helységekben folytatni, melyekben a házaló kereske-
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dés tilos. Az ily városokat és helységeket a házalási ok-

mányban meg kell jelölni. A határjárásban a házalás csak

az illet járás lakosainak engedélyeztethetik a politikai

hatóság által a pénzügyi hatósággal egyetértésben. Ezt az

engedélyt az okmányban világosan ki kell tenni.

Házaló kereskedést csak bélyegzett vagy bevásárlási

jegyzékekkel igazolt belföldi áriíkkal szabad folytatni.

A következ belföldi árúk a házalásból ki vannak zárva

:

anyag- és fszeráruk, lepárolt olajok, mindenemtí italok,

cztikor, cznkorkák, csokoládé, mézeskalács és általában

minden csemege, kencs, tapasz és általában minden em-

bereknek és állatoknak való egyszer vagy összetett gyógy-

szer, mindennem mérgek, higany és dárdány, higanyból,

dárdányból és ólomból való készítmények, minden durranó

szer, minden ásvány-sav, drágakövek, arany és ezüst, ügy

az líj, mint az ócska, tört, feldolgozott vagy feldolgozatlan,

vert vagy veretlen, fémekben vagy kiolvasztva, bármely

fémbl vert váltópénzek, egyházi edények és diszítmények,

katonai ruhadarabok és mindennem fegyverek, sorsjegyek

és bármely szerencsejátéknak hasonló részjegyei, irodalmi

és szépmvészeti munkák, mint könyvek, dalok, naptárak,

képek, szobrok, mellszobrok, az állami egyedárüság tár-

gyai. Ezen rendelkezés alul a kivételeket fentebb eladtuk.

Tilos továbbá az oly árumennyiséggel való házalás,

melynek továbbszállítására szekérfogat vagy teherhordó

állat kívántatik.

Minden házaló köteles házalási okmányát magával hor-

dani és a láttamozási kötelezettségnek eleget tenni. A há-

zalónak, ki a házalást már több év óta folytatja, meg lehet

engedni, hogy segédet tartson. A segédnek a házalást ille-

tleg megszabott kellékeknek kell megfelelnie. A segéd

nevét a házalási okmányba be kell jegyezni.
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A házalási tilalmak áthágása büntetés alá esik. A bün-

tetés áll birságból, az engedélynek mindenkorra való vagy

ideiglenes megvonásából, az árúk elkobzásából.

Budapesten a házaló kereskedést a kereskedelemügyi

minisztériumnak 1853. évi október 3-án* kelt rendelete

1853 deczember i-töl eltiltotta. A tilalom alul kivétettek a

házalási pátensben biztosított különös kedvezmények, vala-

mint azok a házalók, kik különösen a városban való háza-

lásra nyertek engedélyt ebbeli engedélyök lejártáig.

* h. Országos koi-mánylap 1853 II. r. 932 1.
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Magijarorszáíj nsszex kereskedelmi lestühieinck. neoezelesen a fiijöri, Iniddi,

pesti, péesi, károhjvári, zágrábi, pozsonyi, naíjíjszoinhati. újvidéki, lemesuári,

selmeczi, debreczeni, egri, lcsei, eperjesi, beszterczebánijai, kassai, márama-
rosszigeti kereskedeliin Icstiileteknek a heUjlarlólnnács útján Mária-Terézia

királynhöz 1780-ban beadott kérvénye.*

Eladják, hogy Ö cs. kir. apostoli Felsége a Magyar-

országban közzétett adó-patensek (Vectigal Patenté) által

ezen királyság leghívebb alattvalóinak általában, különö-

sen pedig a magyar kereskedelmi karnak legkegyelmesebb

országanyai gondoskodásának bizonyítékát szolgáltatta arra

nézve, hogy a közjó és a kereskedelem fellendülése el-

mozdíttassék, a hasznos kereskedk védelmeztessenek és

az ipar gyarapíttassék.

Az ország lakosai, épen úgy a legalázatosabb keres-

kedelmi testületek is ennek a gondoskodásnak a gyümöl-

cseit egész 1775-ig a legalázatosabb hálás szívvel érezték.

De az 1775-ben megállapított új vámrendszerre bátorkod-

* Kancelláriai levéltár 21675/781. sz. mellett. Ezt az okmányt Marczali is fel-

használja József császárról irt munkájában a kereskedelmi viszonyok vázo-

lására. Bó'vehb kivonatban való közlése mégis érdekes és alkalmul is szol-

gálhat Marczali dolgozatában elforduló némely hiba kijavítására. így fel-

hozza, hogy az indogo vámja Ausztriában 12 frt ^ kr, a helyes szám i frt 22 kr.
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nak megjegyezni, hogy az nem felel meg, st ellentmond

eddigelé tanúsított országanyai gondoskodásának és már

ezidöszerint is eredményezte, hogy sok különben tisztes-

séges és dolgos keresked minden vétke nélkül tönkre

ment, hogy a királyság fvárosaiban elbb tekintélyes

forgalom akadályoztatik és Magyarország és Erdély közt a

kereskedelem teljesen megszüntettetett.

A panaszok a következk:

1. A magyar kereskedk nagyobb vámot tartoznak

fizetni a külföldi árúkért, mint az osztrák örökös-tartomá-

nyok kereskedi.

Az osztrák örökös-tartományok kereskedi fizetnek

egy mázsa czukorért 20 frt — krt

a magyar alattvalók 21 « 43! «

továbbá egy tonna heringért az elbbiek 4 « 24 «

az utóbbiak 5 « 245 «

az elbbiek egy mázsa indigóért i « 2 5 «

az utóbbiak 12 »» 5 «

2. A külföldi posztó-, gyapjú- és selyemárúknak Ma-

gyarországba való közvetlen (Addrítura) behozatala meg
van tiltva és a magyar keresked általában kénj^telen a

német örökös-tartományok elvámoló városaiban (Legstádte)

szállítót tartani vagy azokat az árúkat másod kézbl

megvenni. Azon árúknál pedig, melyeket Magyarországba

szabad közvetlenül behozni, az addrítura behozatal annyira

meg van nehezítve, hogy azon a nélkül is magasabb vá-

mon kivül, melyet a magyar alattvalóknak az osztrákok-

kal szemben fizetniök kell, vámban még fizetni tartoznak

I mázsa czukorért 3 frt 52 1 kr

I tonna heringért — « 30 1 «

I mázsa indigóért . -... 47 « 55 «

a mely tény
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3. a magyar alattvalókat természetesen arra kénysze-

ríti, hogy a behozni megengedett árúkat is megvámolás

végett örökös-tartománybeli vámvárosba küldjék. Nem em-

lítve részletesen az ennél és a többszöri átvizsgálásnál,

azon árúk ki- és becsomagolásánál, melyek ennek folytán

részben eltöretnek, részben megrontatnak, többször elálló

jelentékeny kárt, a magyar kereskednek, a kétszeresen

lerovandó német örökös-tartományi vám és m. kir. har-

minczadon és láttamozási (visa) pénzeken kivül még újabb

költségeket is kell viselnie, mivel a szállítónak jutalékot

és költségeket kell fizetnie, melyek pedig az árúk jelentékeny

tömegénél igen sokra mennek. Az osztrák örökös-tartomá-

nyok kereskedinek még az az elnyük is van, hogy czu-

kor, kávé és más árúk ittán járó vám tekintetében, mely

pedig jelentékeny mennyiségií, a vámhivataloknál hitelt

élveznek, holott a magyar keresked azt a magas jutalé-

kokkal és költségekkel együtt azonnal köteles megtéríteni

örökös-tartománybeli szállítójának.

4. A német örökös-tartományok kereskedinek az Er-

délylyel való kereskedelemben nyújtott kizárólagos ked-

vezmény. Az 1776 május 31-én közzétett legfelsbb rende-

letben a czukor, kávé, kakaó, tkehal, hering, csokoládé,

halcsont stb. áriík, a mennyiben örökös-tartománybeli f-

vámhelyekrl vitetnek fogyasztás végett Erdélybe, Magyar-

országon szabadon mehetnek keresztül és épen úgy, mint

az örökös-tartományokbeli gyártmányok, melj^ek az átmeneti

vám alól szintén mentesek, a magyar kir. kincstárnak csak

egy százalékot kötelesek fizetni. Ez a kedvezmény, mely

hasznára válik ugyan az örökös-tartományok kereskedi-

nek, a magyar kereskedknek lehetetlenné teszi, hogy

Erdélyben csak némi kereskedést is folytassanak, mivel az

összes külföldi árúktól a fogyasztási vámot az örökös-tar-
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toipányok fövámhelyén és a Magyarországba való behoza-

talnál a német örökös-tartományi vámot (Essito) és Magyar-

országban ismét a magyar fogyasztási vámot 3—5 száza-

lékkal tartoznak megfizetni és e szerint az árúkat csak

több százalékkal drágábban adhatják el, mint a német

örökös-tartományok kereskedi. Ezen felül még figyelembe

jön, hogy az erdélyi kereskedk a Magyarországban vett és

a kétszeri fogyasztási és az egyszeri essito-vámmal együtt

megfizetett árúkért másodszor tartoznak megfizetni a ma-

gyar kir. átmeneti vámot (essito) két százalékkal és har-

madszor Erdélyben a fogyasztási vámot négy százalékkal,

mibl önként folyik a teljes lehetetlenség, hogy magyar

keresked Erdélyben bármit is eladjon. Hasonló eset áll fenn

Galicziát és Lodomeriát illetleg.

5. Az az egészen különös korlát, melynek a magyar

alattvalók abban a részben is alá vannak vetve, hogy

kézmtíáriíikat a német örökös - tartománj^okba csakis a

külföldi árúkra szabott tariffaszer fogyasztási vám lefize-

tése mellett vihetik be, st a német örökös-tartományok-

kal való kereskedelmet illetleg még jobban korlátoltat-

nak, mint a külföldiek, a mennyiben az idegen országok-

ból jöv külföldi árú a német örökös-tartományokba való

behozatalnál csak egyszer esik a német örökös-tartományi

fogyasztási vám alá és e szerint tehát minden külföldi a

behozni megengedett külföldi árúkkal a német örökös-

tartományok vásárait meglátogathatja, holott a külföldi

árú, mely Magyarországból vitetik be a német örökös-

tartományokba, a melyért tehát már a behozatalnál

megfizettetett a német örökös-tartományi fogyasztási vám,

valamint a magyarországi harminczadi fogyasztási vám és

ezen felül még a német örökös-tartomám^beli és a ma-

gyar essito is, a német örökös-tartományokba való
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isméti bevitelnél a német örökös-tartománj^i fogyasz-

tási vámot ismét köteles megfizetni. Ellenben a német

örökös-tartományok kereskedinek megvan az az el-

nyük, hogy az idegen árúknak Magyarországba való be-

hozatalánál lényegileg csak a magyar harminczadi fogyasz-

tási vámot kötelesek megfizetni, következéskép ha üzle-

tek kötése végett Magyarországba jönnek idegen árúkkal,

Magyarországban a magyar kereskedvel azonos elnyöket

élveznek s igy a német örökös-tartományokban folytatott

kereskedelmüket üzérkedésbl (Speculation) még itt Ma-

gyarországban is folytathatják, a magyar vásárokat láto-

gathatják vagyis üzletöket az összes cs. kir. államokra kiter-

jeszthetik. Ellenben a magyar keresked, a ki a német

örökös-tartományokban vásárra nem mehet, sem oda nem

kereskedhetik, mert a külfödi árúk, melyeket oda vinni

akarna, már a Magyarországba való behozatalnál fogyasz-

tási vámmal elvámoltattak és megharminczadoltattak, ha

tehát attól, a mit az örökös-tartományokba akarna vinni,

még a magyar essitot és az ottan eláriisítandótól az örökös-

tartományokbeli fogyasztási vámot még egyszer meg akarná

fizetni, szemlátomást meg nem állhatna, tehát önmagától

tiltatik meg, hogy magyar keresked külföldi árút a német

örökös-tartományokba bevigyen, ehhez képest a magyar

keresked tisztán csakis a kicsiben való eladásra és a köz-

vetlen fogyasztási piaczra van korlátolva.

6. Hasonló nehézséggel küzd a magyar keresked az

Ausztriából Magyarországba hozott örökös-tartományi vas-

árúkkal való kereskedelemben. Ez az árú természetes sií-

lyosságánál fogva már a nélkül is nagy és tetemes költ-

ségeknek van alávetve, mihez járul, hogy ezen, többnyire

a legszegényebb magyar földmiveseknek szükséges anyagra

1775 óta az essito vámtarifa oly mérvben emeltetett, hogy
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egyes czikkeket kétharmaddal nagyobb árban kell meg-

fizetni, mint azeltt. A magyar vaskeresked különösen a

nyers rúdvas és az aczél bevásárlásában Bécs-Üj helyre és

Bécsre van korlátolva és szükségletének fedezése végett

nem fordulhat közvetlenül az els kézhez vagyis az

Ausztriában lev vasgyárakhoz, hanem a bécsi vasárú-

keresked tetszés szerint bánik el vele, lígy hogy a sze-

gény magyar keresked fáradsága, költségei és munkája

mellett csak nyomorúságos haszonnal tartozik megelégedni.

A folyó 1780. évi márczius i óta a bécsi vaskereskedelmi

közösségnek köteléke széttépetett ugyan, mit isteni mhöz
kell hasonlítani, de a remény, mit a szegény magyar alatt-

való ebbl merített, viszont teljesen megsemmisíttetett az

által, hogy a magyar kir, alattvaló kizárva maradt abból

az árból, mely a kir. kamarai raktárban állapíttatott meg.

A magyar kereskednek az Ausztriának szabott ár ellené-

ben 5 4 százalékkal többet és készpénzben kell fizetnie.

7. A nagy vámok által megnehezíttetett azoknak a

nyersterményeknek ki-, illetleg a német örökös-tartományo-

kon való átvitele, melyekben fölösleg van; így a magyar

kir. harminczadi essito vámon felül a gyapjúnak minden

mázsájától fizetni kell (pedig a kivitelnél ez a legfonto-

sabb termeivény) 3 frtot

a faggyútól 3 «

a gubacstól 2 «

a tokaji bor minden antalától 2 « 30 krt,

minek következménye, hogy azokban nem is szállíttatik oly

sok, pedig ezekben a terményekben többet is lehetne ter-

melni és kivinni az ország javára. Ehhez még jön a ma-

gyar borra nézve a legfelsbb rendeletben megállapított az

a feltétel, hogy azt csakis szekérúton és csak úgy szabad

kivinni, ha vele együtt ugyanoly mennyiség osztrák bor
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vitetik ki, mi egymagában az egész borkivitelt igen meg-

nehezíti, st teljesen megakasztja, mert már a szekérszál-

lítás 3, st 4-szer oly drága, mint a vizén való szállítás.

S az a külföldi keresked, ki bizonyos fajú magyar bort

keres, mint p. o. a sziléz sopronit, a lengyel tokajit, hogyan

vásároljon osztrák bort, melyet otthon el nem árusíthat.

Ha Sváj ez vagy Hollandia részérl, hová a szállításnak ok-

vetlenül a Dunán kellene történnie, magyar borokban ke-

reslet mutatkoznék is, megakadályozná a kivitelt a máso-

dik feltétel, hogy ép annyi osztrák bort kell kivinni.

Jelentékeny czikk Magyarországban a viasz, de míg a

Magyarországból a német örökös - tartományokba bevitt

viasz után a vám 6 frt 30 kr., a Lengyelországból bevitt

viasz vámja csak 2 frt.

Hasonlókép meg kell említeni a gubacsot, melynek

kiviteléhez az útlevelet ritkán szolgáltatják ki. S habár a

nyers terményeknek a triesti és fiumei kikötkön való ki-

vitele a kisebb kiviteli vám által kedvezményeztetik is, de

mivel az onnan visszteherkint hozatható anyag- és fszerárú-

kat magasabb vám terheli, nem lehet oda cserekereskedést

(Baratto-Handel) folytatni. Ha tehát az anyag- és fszer-

árúk behozatali vámja leszállíttatnék : a kikötkkel magyar

nyers terményekben jelentékeny cserekereskedést lehetne

folytatni.

8. A magyar belkereskedelemnek egy nagy akadálya

a budai vám, minthogy úgy az eladó, mint a vev a

pesti vásárra vitt és onnan gyakran eladatlanul visszavitt

árú után, ha csak az illet nem lakik sz. kir. városban, a

Budán átmen minden árú után érték szerint két és fél

százalék vámot tartozik fizetni.

9. A belföldi kereskedelemre és a magyar adófizet

kereskedkre nézve sérelmes, hogy a török alattvalók, kik
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Triestbl apró szllöt, olajat és más keleti (levanteí) ter-

ményeket hoznak be az országba, csak öt százalék, a ma-

gyar alattvalók pedig harmincz százalék behozatali vámot

fizetnek.

II.

A polgári kereskedk testülclének <iz 1791. évi ref/nicolaris deputalio elé terjesztett

panaszai és kivánalmai*

Panaszos eladását azzal kezdi : « Az ország nagysága

bels vagyonosságán alapszik. A bels vagyonosság az ipar

által idéztetik el. Az ipar a kereskedelem által létesítte-

tik, tápláltatik és élénkíttetik. így minden ország a keres-

kedelem által a természeti helyzetének megfelel nagy-

ságra emelkedhetik, s így az ország a gazdag és nagy

államhoz megkívántató minden természeti elnyei daczára,

szegény és kicsiny lehet, ha a kereskedelmét csak mellé-

kesnek tekintik. Ez magyar hazánknak helyzete.))

S ezzel felveti azt a kérdést, hogy miként lehetne

Magyarország kereskedelmét emelni,

Magyarország minden természeti gazdasága daczára

a kereskedelmet illetleg ismeretlen ország. Ennek okai

:

* Kancell. levéltár : Lud. K.K.K. Fasc. G. No 3't. A kivonatban közölt

nyomtatásban is megjelent dolgozat, csak mellékletét képezte a kereskedelmi

testület tulajdonképi elterjesztésének, mely a városi tanács útján 1891

augusztus i2-én küldetett el gróf Forgách Miklósnak a regnicolaiis deputa-

tio elnökének. Magát az elterjesztést nem voltam képes sem a városi levél-

tárban (Miss 17), hol az elterjesztés több melléklete szintén megvan, sem
az országos levéltárban megtalálni. Valószin, hogy az csak hivatkozik erre

a röpiratra és bemutatja az egyesek által még elterjesztett kívánalmakat és

javaslatokat. A testület jegyzökönyve a mellékletek számát ii-re teszi, a

melyek között egy a pesti kereskedkre vonatkozó összeírásnak is kellett

lennie. A meglev mellékletek közül e helyütt a röpiraton kívül még néhány

pesti keresked megjegyzését közlöm.
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Megvetik a kereskedt; nem általános-e Magyarországban

a felfogás, hogy a kereskedelem tisztességtelen foglalko-

zás. Nyomják is, a hol csak lehet.

A szomszédos örökös-tartományok szabad és korlátlan

kereskedelmet folytatnak Magyarországban; a magyarral

határaikon mint egészen idegen országnak alattvalójával

bánnak. Az osztrák kereskedk és kalmárok nem csak a

magyar vásárokat keresik fel, némelyek tisztán ebbl

élnek, hanem a vásárokon kívül is titkos kereskedést

folytatnak.

A földmíves, daczára annak, hogy Magyarországban a

fóldmivelés folytatásához oly kevés a kéz- és idegen gyar-

matosokra szorul, elhagyja ekéjét és faluról-falura vándo-

rolva kereskedik.

A kézmíves, ha keze munkájával néhány forintot

szerzett, a kereskedelemre adja magát némelykor kénye-

lemszeretetbl, némelykor hogy felesége hiúságát kielégítse.

Sok nemes, elvakítva attól a hiúságtól, hogy Bécsbl

hozatta árúit, szükségletei nagyobb részét Bécsben rendeli

meg, oda küldi pénzét és szives örömest odadobja a bécsi

kereskednek a túlzott hasznot.

S a magyar kereskednek csak a hulladék marad.

A kicsiben való kereskedelemnek ezen sérelmei kicsi-

nyeseknek látszanak, pedig következményeikben igen fon-

tosak és hozzájárulnak ahhoz, hogy eddigelé a nagyban

való és terménykereskedelem Magyarországban nem bol-

dogulhatott. Az ily kereskedelem, mert készpénzzel kell

folytatni, nagy tökét igényel, mert számolnia kell azzal,

hogy az eladással esetleg hosszabb idt kell várnia, hogy

így szerezzen magának nyereséget. Az oly keresked pe-

dig, kinek vagyoni helyzete az ily koczkázatos vállalkozást

megengedné, ritka, száz között egy sincs.

Keresk. test. tört. lA
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Kevés a magyar keresked tökéje, mert eredeti alap-

tkéje csekély és ezzel csak kiskereskedést lehet kezdeni,

a kiskereskedésben pedig nem lehet meggazdagodni. To-

vábbá Magyarországban a pénz ritka, a kereskednek a

vagyonosoknál való hitele oly csekély, hogy a keresked

vagy általában nem kap készpénzt, vagy ha kap is kell

jelzálogra, azért oly uzsora kamatot kell fizetnie, hogy

megemészti munkájának velejét.

Ha tehát fejleszteni akarják Magyarországban a ke-

reskedelmet, szükséges, hogy épen úgy megszüntettessenek

a kicsiben való kereskedk panaszai, mint eszközök gon-

doltassanak ki arra nézve, hogy mikép lehetne a nagy- és

terménykereskedést, a kivitelit épen úgy, mint a behoza-

talit fejleszteni.

S most részletesebben kezdi a kereskedelem panaszait

elsorolni. A kereskedk száma túlnagy. Nem csak a szab.

királyi városokban van minden utcza tele nyilt üzletekkel,

hanem minden némileg jelentékenyebb mezvárosban is

van legalább is egy keresked-zlet. Ezen felül az osztrák

alattvalók nemcsak Magyarország jelentékenyebb vásárait,

mint a pestit, pozsonyit és debreczenit látogatják meg,

hanem jelentékeny számú osztrák és olasz (wállisch) ki-

sebb keresked az egész éven át vásárról-vásárra jár. Ez

ellenében a földmíves szükséglete csekély, a gazdag pedig

vajmi keveset vásárol a belföldi kereskedtl.

Nem kivánja a kereskedk számának korlátozását, mi

helytelen és kivihet sem lenne, hanem csak szabályo-

zását.

A kereskedket osztályokba kell sorolni. Ily osztályo-

katalkotnának a nagykereskedk, kiskereskedk és szatócsok

vagy kalmárok. A nagykeresked feladata, hogy a belföldi

terményeknek új piaczokat szerezzen, a belföldi terménye-
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ket átalakítsa, javítsa, új belföldi gyárakat és kézmüve-

ket létesítsen, a belföldi gyártmányoknak és kézmveknek

a külföldön nagyobb keletet biztosítson, a belföldi gyárak

és ipartelepek részére a külföldi nyers anyagokat besze-

rezze és végre a kisebb vidéki kereskedket a szüksége-

sekkel ellássa. A nagykereskednek ne legyen szabad ki-

csiben semmit sem eladni. Rffel mérend árúkat csak

darabszámra, mázsálandó árúkat csak mázsánként és csak

ha a mázsa ára a 100 frtot meghaladja, adhasson el fön-

tonkint, ennél kisebb mennyiséget azonban csak kis kal-

mároknak.

A kiskeresked, kinek a saját lakhelyét kell a szük-

ségesekkel ellátnia, ne foglalkozhassék mindenféle czikkel,

hanem csak bizonyos czikkekkel. A kiskereskedelmet tehát

be kell osztani posztó-, rfös-, vas- és fszerkereskedésekre.

Viszont a szatócs ne avatkozzék a kiskereskedésbe,

hanem szorítkozzék a nyers terményeknek kicsiben való

eladására és a szegény emberek durvább szükségleteinek

fedezetére.

Szükséges, hogy minden keresked a szakmájának

megfelel üzleti tkét és kell képzettséget mutasson ki,

és épen úgy mint kell tke nélkül, kell szakképzettség

nélkül se szabadjon senkinek üzletet nyitnia, vagy a saját

személyére üzleti engedélyt adni. A vagyontalan képzett

keressen magának vagyonos társat, a vagyonos pedig kép-

zett társat. Titkos társat azonban nem szabad tartani.

Szintúgy tilos lenne egy helységben több üzletet tartani.

Megfelel vagyon kimutatása mellett legyen szabad egyik

üzletágból más nagyobb tkét igényl üzletágba átmenni.

A második nagy panasz, a házalás. Minden letelepe-

dett kereskedre 50 házalót lehet számítani, természetesen

ide értve a jogosítvány nélkül kereskedket is. «Nem csak

14*
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szabók, fodrászok, kézmvesek és zsidók foglalkoznak az-

zal, hanem külföldi kereskedk, kalmárok és gyárosok

rövidítik így meg a kereskedelmi foglalkozást a nélkül,

hogy használnának vele az államnak és a nélkül, hogy

érte az államnak adót fizetnének." A házalás mozdította

el köztudomás szerint a dugárüságot, de elsegíti a lopá-

sokat.

Részletesebb magyarázatul még egyes házalási neme-

ket is felsorol.

1. A sáfrános parasztok az országban szanaszét kóborol-

nak és nem csak a falusi népnek való mindennem fszerek-

kel és apróságokkal, hanem még finomabb fényzési czik-

kekkel és mindennem festék- és fszerárúkkal keres-

kednek.

2. Az ú. n. kucséberek vagy krajnaiak, kik terméketlen

földjük miatt jogot nyertek, hogy olasz gyümölcscsel keres-

kedhessenek, nem tartják magukat ehhez a jogosítványhoz,

hanem mindenféle fszerekkel, st tilalmazott czikkekkel,

mint czukorral és kávéval stb. házalnak. Ezeket vagy Ma-

gyarországban letelepíteni, vagy pedig tisztán csakis a gyü-

mölcscsel való kereskedésre kellene szorítani. Az ország-

nak nem hoznak semmit, nem fizetnek adót. Különben

ezek az emberek, habár nyereségök nagy, nemcsak igen

sanyarúan élnek, hanem még koldulással is foglalkoznak,

csakhogy egész nyereségöket kivihessék az országból és

hazaszállítsák családjaiknak.

3. A fels-magyarországi vászonnal házalók a sáfrános

parasztok osztályába tartoznak. Nem válthatná-e magához

minden megye, a melyben vásznat sznek, a vásznat adó

fejében és készpénzen. A tke, a melyre néhány megyé-

nek szüksége lenne, nem nagy és egy félévnél tovább nem
lenne abba befektetve.
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4. A bécsi gyárosok. Nem a gyárakról, hanem a kis

bécsi gyárosokról van itt szó, kik árúkkal, melyeknek ér-

téke gyakran 50 frt legfölebb pedig 150 frt, az összes

urasági és nevesebb polgárházakat felkeresik és csak az

ott el nem ánísíthatókat adják el a helybeli kereskedknek.

5. Nem csekély kárt okoznak különösen Pesten a

bécsi kereskedk, kik a vásáron kívül is kereskednek. Ok-

talanul cselekednek ezek a kereskedk már azért is, mert

vásár idején úgy is mindenki hozzájuk futkos az általános

elitélet folytán, hogy náluk olcsóbban lehet vásárolni és

ezen felül k elégítik ki a nemeseknek nagyobb szükség-

leteit. Egyes árúkat meglehet hogy olcsóbban adnak el,

de a többi árükuíU, a melyeknek árai nem közismeretek,

jelentékeny hasznot húznak. De ez még hagyján. De már

határozottan illetlen és jogtalan, hogy magát házalóvá

alacsonyítja le és a nagyok házaiba futkos, ajándékok által

megnyeri a nöcselédeket és a szobaleányokat és több nap-

pal a vásár eltt és után a nyilvános tilalom daczára el-

árúsításokkal foglalkozik, st egyik vásártól a másikig

szabókkal és mesteremberekkel egy paplan alá búvik és

így az egész éven át kereskedik a nélkül, hogy városi pol-

gár lenne és az itteni kereskedk adóját íizetné.

6. Sok mesterember kereskedi árúkkal üzérkedik,

így a fodrászoknál és divatárúsoknál tafet, fátyol, szalag

és más díszít árúkban egész raktárt lehet találni, szabók-

nál az öltözetek egész választékát, festknél festékeket,

kovácsoknál és vendéglsöknél vasárúkat s pedig nem a

saját szükségletökre, hanem kereskedelmi czélból s ezek-

ben több üzletet kötnek, mint a letelepedett kereskedk.

7. A sátoros kufárok. A kapás, kmives és más dur-

vább kézi munkás felesége kereskedésre adja magát,

ritkán munkaszeretetbl, többnyire csak azért, hogy alkal-
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mat szerezzen kicsapongásokra. Szégj'enli, hogy férje durva

munkás és ráveszi, hogy hagyjon fel azzal és a ki azután,

felhagyva foglalkozásával, tunyán ül sátra mellett. Más

mesteremberek, kik szégyenlik, hogy tovább is, mint legé-

nyek dolgozzanak, de a kik a czéh által mesteremberek-

nek el nem fogadtatnak, mindenféle álúton kereskedelmi

jogosítványt szereznek.

8. A zsidók, ügy látszik, hogy ez a nemzet, különö-

sen itt Magyarországban csakis a kereskedelem iránt bir

érzékkel, legalább ezer zsidó közt alig van egy, ki nem

kereskedésbl élne. EUenökben csak a következket akar-

ják felemlíteni. Meghamisítják az árúkat és ez által gátol-

ják a gyártmánj'ok tökéletesbítését. Csakhogy károsítsák

a keresztény kereskedket, minden árút piaczra kerülése

után rögtön utánoztatják. így a gyapotárút lennel, a se-

lyemárút félnyers és floret-selyemmel vegyíttetik. Termé-

nyeknél összevegyítik a jobbakat és a rosszabbakat. Vásá-

rolnak piszkos és nem currens áriíkat és ezeket adják el.

Már igen gyakran rajtakapattak a hamis mértéken. El-

mozdítják a tolvajlást. Uzsoráskodnak. Egymással titkos

egyetértésben vannak. Minden nagyobb és kisebb családi

eseményt rögtön megtudnak. Ezen egyetértés folytán a

nemes földbirtokosoktól árúikat és terményeiket olcsón ve-

szik meg, mert abban a pillanatban, ha kilátás van ár-

emelkedésre, a zsidók csoportokra oszolva siettetik a be-

vásárlást, a melynél a második mindig kevesebbet vagy

legalább nem többet kinál az elsnél. Az ih^ bevásárlá-

soknál azonkívül rendesen azon igyekeznek, hogy kész-

pénz helyett árúkat vagy ékszereket adjanak cserébe a

nemeseknek, és ha azután ily módon szerezték meg az

árúkat, maguk szabják meg azok árát. A vagyonos zsidók-

nak meg kell engedni a nagyban való kereskedést, miután
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elbb az üzleti tkét épen úgy mint a keresztények bizto-

sították. Meg kell azonban nekik tiltani a városokban való

házalást vagy az . n. csereberét. Meg kell nekik engedni,

hogy a vásárokat szabályosan látogathassák. A zsidó, ki

mezvárosban telepszik le, tartozzék épen úgy, mint a

keresztény bizonyos alaptkét kimutatni és biztosítani.

Minden családból csak egy tag foglalkozhassék kereske-

déssel, a többi adja magát a földmívelésre és az iparra.

Ki kell nekik jelölni külön míveletlen területeket, hozzák

azokat mívelésképes állapotba. Át kell ket alakítani, hogy

mind jobban közeledjenek a polgári társadalomhoz, hogy

idvel képesekké váljanak arra, hogy a többi polgárokkal

egyenlknek tekintessenek.

9. A császári hivatalnokok, kik az ndvar részére vég-

zik a termények eladását. Erre nézve csak pár esetet akar-

nak felhozni. Az 1789-ik évben a háború miatt megtiltották a

dohánynak a szárazföldön való kivitelét, holott az osztrák

dohánybérlet 6000 mázsát szállított szárazföldön a varsói

bérlnek és az 1790-ik évben talán ugyanazt fogja tenni.

Selmecz városa panaszkodik, hogy az ottani bányatermény-

raktárban, melyben azeltt csak kivételesen adtak el ma-

gánosoknak nagyban vasnemtíeket, rezet, vaszöldet és

ezüst-taífot, kicsiben is elárusítanak, úgy hogy ott száz sze-

get is lehet kapni. A nagybányai hivatalnokok a saját

számlájukra kereskedést folytatnak a geléttel, melyet a

kincstártól megváltanak.

10. A pesti tudakozódó intézet árverésekkel foglalko-

zik. Megteheti ezt bútorokkal és értéktárgyakkal, de sem

nem jogos, sem nem méltányos, hogy kereskedi árúkat

is ad el.

11. Ha vagyonos nemes vagy keresked az ország

elnyére gyárakat alapít, hátrányosnak látszik, hogy ha
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mindjárt mások is követhetik példáját és rosszabb min-

ség árúkkal versenyezhetnek vele. Például szolgálhatnak

a rosoglio (likr) gyárak. Gróf Forgách Miklós Újlakon

állított fel rosoglio (likr) gyárat, nem kiméit semmi költ-

séget, hogy azt tökéletesebbé tegye, mert felkeresi Triest-

ben a legkiválóbb mestereket és jutalmak által birja ket
arra, hogy gyárába menjenek. A pesti Jettiu József szép

vegyészeti ismeretekkel bir, melyeket felhasznál mindennem
likr készítésére és gyártmányai szólnak mellette. Mindkét

gyárat azonban hátrányosan befolyásolja, hogy több sza-

tócs szintén készít likrt és azt nevetséges árakon adja

el, minkön jó minségiít teljes lehetetlen elállítani.

Harmadik panasz a vásárokra vonatkozik. A vásárok

engedélyezésénél tekintettel kellene lenni arra, hogy azok

szükség nélkül ne szaporíttassanak. Példaként szolgálhat,

hogy Késmárkban van 4, Leibitzban 4, Bélán 6, Podolin-

ban 8, Gnezdában 6, Lublóban 9, Szepes-Szombaton 4,

Poprádon 3 vásár. Mindezek a városok egymástól öt mér-

földnyi távolságra vannak és bennök mégis évenkint 44

vásár tartatik. Tiltassék a vásári idn kívül való eladás.

A vásárra jöv keresked köteles legyen áriíit magával

vinni vagy adófizet kereskednek átadni, vagy pedig be-

pakolva és lepecsételve raktárba tenni.

IV. Általános panasz tárgya még, hogy a kereskedelmi

jog mindenféle álútakon megszereztetik, hogy az egyes

czikkekre adott engedélyek más czikkekre is kiterjesztet-

nek, így Mandel Dávid Mózes engedélyt kapott osztrák

selyemárúk tartására, de ez a legkisebb czikk, mit boltjá-

ban tart. Selmecz városa p. o. panaszolja, Hogy Wind-

schacht engedélyt kapott arra, hogy benne minden csü-

törtökön élelmi szereket és durva ruhanemeket lehessen

árusítani. S ez az engedély oda vitt, hogy az ottani heti
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vásár nem sokat különbözik a legnagyobb országos vá-

sároktól.

V. Régebben Pesten az volt a szokás, hogy minden

keresked a kereskedelmi jogot megvásárolni és azért több

száz forintot tartozott fizetni. József császár alatt azonban

többen nyertek kereskedelmi jogot a nélkül, hogy azt

megvásárolniuk kellett volna. A kereskedelmi jog átruhá-

zásának kérdése szintén megoldást igényel.

A kereskedelem elmozdítása érdekében, annak elre-

bocsátásával, hogy mivel az elméleti elveket nem minden

országra lehet alkalmazni, tapasztalatok pedig, melyekhez

fordulni lehetne, itt Magyarországban még többnyire

hiányoznak, sem magán, sem bármely kereskedelmi testü-

let, sem a leggyakorlottabb államférfi, mivel korántsem

akarná mély belátását kisebbíteni, sem mondhat határo-

zottat és biztosat, a következ javaslatokat teszi.

I. Magyarországnak eddigelé még soha sem volt saját

kereskedelmi tanácsa. Minden kereskedelemügyi intézkedés

Bécsben történt a nélkül, hogy kikéretett volna magyar

kereskednek véleménye, a nélkül, hogy kutatták volna,

hogy az a mi helyes és czélszer Ausztriában, megfelel-e

Magyarországnak is. Például szolgálhatnak a Magyar-

országban létesített raktárak (Deposityrien), a melyeket a

külföldre szánt árúk szállítására alapítottak. Az egész Szepes-

ség e nem áruit Kassára tartozott szállítani, pedig a beszállí-

tott árúknak egy nagy részét el lehetett volna adni a

Szepességben, de nem Kassán. — Mindezek az intézkedé-

sek inkább Ausztria, különösen a székváros Bécs, semmint

Magyarország javára voltak. Oka pedig világos. Ha Magyar-

ország önálló kereskedelemre tesz szert, megsznik a bécsi

kereskedk aranybányája lenni. Szükséges tehát, hogy

Magyarország részére Pesten, az ország fvárosában önálló
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kereskedelmi tanács szerveztessék, melynek élén egy a

kereskedelmi ügyekben teljesen jártas, és az állami és

egyéb politikai viszonyokat jól ismer államférfiú álljon.

A tanács tagjai felében kereskedk legyenek. A tanács

havonkint tart ülést. Tanácskozásait közli a kereskedelmi

testületekkel véleményeiknek kikérése végett.

2. Magyarországban a hitel igen meg van rövidítve a

hosszas perlekedések és a késedelmes igazságszolgáltatás

miatt. Kereskedelmi biróságot kell szervezni. A vonatkozó

tervezetet közölni kellene a kereskedelmi testületekkel

véleményök nyilvánítása végett.

3. A nagykereskedknek, kik az egész országnak hoz-

nak hasznot, különös kedvezményeket kellene biztosítani.

Biztosítsanak nekik nemesi jogot és ülést az országgy-

lésen.* Válaszszák ket kereskedelmi bírósági ülnökökké

és egyéb szakmájukba vágó hivatalokba. Engedjék át nekik

a nagyobb udvari és kincstári szállításokat. Szabadjon nekik

nemesi és kincstári jószágokat azon feltétel alatt venniök,

hogy azokon gyárakat és ipartelepeket létesítsenek. Nyil-

vános árveréseknél biztosítsanak nekik elnyöket. Buzdí-

tani kell ket még használatlan területeknek mivelésképes

állapotba való helyezésére, a hajózás és a szállítási dijak

javítására és olcsóbbá tételére.

4. Ne bánjanak többé Magyarországgal a többi örökös

tartományokhoz képest oly mostohán, mint eddigelé, hanem

* Nem érdektelen az indokolás. "Ha a nemesség, a városok, az egye-

temek, a medikai collegiitmok külön szabadalmai szükségessé teszik az

országgylésen való részvételöket, ne érdemeljék ezt meg a kereskedó'k, kik

azzal foglalkoznak, hogy elmozdítsák Magyarország vagyonosságát és nagy-

ságát, kiknek kezén a természetes termeivények nyernek, a nemes földbir-

tokosok jövedelme gyarapodik, az iparos és a földmives jóléte eló'mozdittatik,

míveletlen vidékek feltöretnek, telkek javíttatnak és Magyarország eddigi

homályából keresked' állammá emeltethetik fel.
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részesíttessék abban a bánásmódban, a melyben részesül

Cseh- és Morvaország Ausztriával szemben. Egy apának

gyermekei — egy uralkodó alattvalói — miért ne élveznék

ugyanazokat a jogokat? Az azonos bánásmód nem fogná-e

az egy uralkodó alatt él különböz alattvalók közt a szere-

tet kötelékét ersebbé tenni, a helyett, hogy az, ki a lán-

czokat viseli, gylöli azt, kit a szabadság élvezetében lát. —
Nem követeli, mint némelyek a teljesen szabad behozatalt,

mert ez az örökös tartományokban ezreknek romlását fogná

okozni. De mi sem nyernénk általa, mert ha a külföldrl

hozzuk be minden áníinkat, azokért a külföldnek nem
szállíthatnánk tisztán nyers terményeket, hanem nagyobb

részben készpénzünket kellene odaadni és ezzel csak a

távol országokat gazdagítanók, midn magunkat szegé-

nyebbé teszszük. Az örökös tartományok is másunnan

szereznék be a nyers terményeket, de vásárlási képességök

is hanyatlana. A távol külföldre való szállítást akadályozza

a drága fuvarbér is és az uralkodó az örökös tartományok-

ban, melyeken keresztül kell szállítanunk terményeinket,

felemelheti a fogyasztási és az átmeneti vámot. Kérve kéri

az ország összes lakosait, hogy ne ragaszkodjanak a szabad

behozatalhoz, hanem követeljék az azonos és egyenl

bánásmódot. Ebbl b elnyök származnak az országra.

Természetes, hogy a jog és méltányosság követeli, hogy

azoknak az árúczikkeknek behozatala, melyekre nézve iga-

zolni lehet, hogy az örökös tartományokban még nem ter-

meltetnek kell bségben, vagy a melyekre nézve a gyár-

tást nem lehet egyhamar tökéletesbíteni, a fogyasztási

vám lefizetésével szabaddá tétessék.

5, Miután vannak termeivények, melj^ek sem Magyar-

országon, sem a többi örökös-tartományokban nem termel-

tetnek, a melyeket tehát a külföldrl kell behozni, ezeket
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a magyar keresked egyenesen hozhassa be és ne kelljen

értök még a bécsi kereskednek nyereséget is adnia. Az

ily árúkat Magyarországban kell megvámoltatni és az

ezekért befolyó vámjövedelmeket az uralkodó, mint magj^ar

király szedje be. Magyarországban külön vámigazgatás szer-

veztessék és dolgoztassék ki számára önálló vámtarifa. —
Alapíttassanak még külön magyar vámhivatalok, melyek-

nél a külföldi áriíkat el kell vámolni. Ilyenek legyenek

Pozsonyban, Sopronban, Gyrött, Pesten, Budán, Zágráb-

ban, TCárolyvárott, Kassán és ha a Száva használata

nekünk megengedtetik Zimonyban vagy Belgrádban. —
A lehetségen belül ne tegyék ki a kereskedt a har-

minczadi hivatalok bosszantásainak. Különbséget kell tenni

a szándékos és a csak tévedésbl elkövetett kihágás

(Contraband) közt. A külföldre tovább eladott árúkért elre

kifizetett vám téríttessék vissza.

6. Mivel a kiviteli kereskedelem az ország fellendülé-

sének feszköze, elmozdítására a következket kell elren-

delni. Kedvezményezni kell a terményeknek és az iparos

készítményeknek kivitelét. Ne gátoltassék meg a kivitel

soha sem egyesek haszna végett. Fel kell ügyelni a szer-

zdések pontos teljesítésére és a keres félnek gyorsan

kell igazságot szolgáltatni. Különösen kell kedvezményezni

az iparczikkek kivitelét. Jutalmazzák azokat, kik a kivitel

elnyére itj vállalatokba bocsátkoznak. Állami alapból kell

támogatni a szegényebbeket, kikben megvan a képesség a

külkereskedelem elmozdítására. Ilynem kétes siker válla-

latokat a kormány elleges jóváhagyásával az állam költ-

ségén lehessen eszközölni. Az uralkodóval meg kell az

iránt egyezni, hogy a kivitel az örökös tartományokban

ne nehezíttessék átmeneti vámokkal és másnem közadókkal.

7. A kereskedelemnek egyik fakadálya a rossz utak. —
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Általánosan ismert, hogy nedves években mennyire nyom-

ják ezek nemcsak a kereskedt és fuvarost, hanem általá-

ban mindenkit. Az utas nem ritkán jön abba a helyzetbe,

hogy útjára a tizszeres összeget és háromszor annyi, st
még több idt is kell fordítania. Jó úton Pestrl Debre-

czenbe 3 nap alatt kényelmesen el lehet jutni; rossz úton

erre nem ritkán 9 nap is kell. Nem ritkán történik, hogy

a fuvaros az úton annyira kiköltekezik, hogy tovább általá-

ban nem mehet és a szállítmányt vagy egészen le kell

raknia, vagy részben el kell zálogosítania, a paraszt fuvar-

nál csak keveset kereshet, mert csak keveset rakodhat.

A fuvarbérek annyira változnak föl és le, hogy minden

számítás hiábavaló. A rossz utak okozzák, hogy a közle-

kedés az országban gyakran hetekig, st hónapokig is tel-

jesen megakad.

8. Végi ha hazánkat kereskedelmi állammá akarjuk

tenni, szükséges egy nyilvános tzsde és egy nyilvános

bank felállítása. — A bank els alapjaiul szolgálhatnának

talán az alapítványi és az egyházi pénzek; az államnak a

bankért való szavatossága folytán, ha a külföldi betevnek

5 százalék, a belföldinek pedig 6 százalék biztosíttatnék,

ebbe a tömegbe folynának a külföldi és a saját többnyire

elásva hever kincseink is.

Befejezést nyert a munkálat a kijelentésben, hogy Lipót

király, a ki toskaniai államában annyi sok látszólag lehe-

tetlent lehetvé tett, nem fogja a természettl annyira

megáldott Magyarországot sem a sötétségben hagyni; jósága

és nagy tapasztalatai a magyar kereskedt oda vezetendik,

hogy a mennyire csak lehet, boldoggá tegye és tényleg

fogja is tenni önmagát és hazáját.

Már egyenesen az országos bizottsághoz intéztetett a

következ

:
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('Néhány pesti keresked megjegyzése)) czímet visel

elterjesztés.*

1. A keresked saját igazságszolgáltatást igényel, a

melynél a nemes ember a polgárival azonos bánásmódban

részesül. Az looo írtig terjed kereskedelmi pereket egy

hét alatt, az ezen felülieket legfölebb egy hónap alatt kell

befejezni. A perek német nyelven vitessenek.

2. Magyarországnak fútvonalakat kell kapnia, neve-

zetesen Fiúmétól Károlyvár, Várasd, Pest, Kassán át

Dukláig; Pozsonytól, Gyr- Pest, Temesváron át Brassóig.

A jó lítak Magyarországba vonzanák a szállítási keres-

kedelmet, mely által az ország milliókat nyerne. — Ennél

a folyókra is tekintettel kell lenni és a folyókon ott, a hol

lehetséges, köhidak építtessenek. — A vámszedési helye-

ken a vámot súly szerint kelljen fizetni. A parasztszekér

4—6 lóval csak 14 mázsát, holott a fuvaros 4 lóval 30—40

mázsát szállíthat.

3. Magyarországnak szabad legyen, hogy azokat az

árúkat, melyeknek behozatala szabad, a kereskedelmi uta-

kon közvetlenül fvámvárosaiba szállíthassa és ott vámol-

tathassa el és az osztrák vámtarifa szabályzatai alá essék.

4. Magyarország kereskedelem tekintetében Ausztriával

és Galicziával szemben épen oly bánásmódban részesíttes-

sék, mint Ausztria és Galiczia Magyarországgal szemben.

5. A magyar kereskedknek a már elvámolt árúk után

fizetett fogyasztási vám, ha azokat Oláhországba vagy a

külföldre viszik, visszatéríttessék.

6. A magyar keresked, ki nagyban is kereskedik, a

saját személyére nézve nemesi jogokat élvezzen.

7. Hogy a kereskedés az országban elmozdíttassék,

* Kanc. levéltár. Országgylési irományok. Lad KKK. Fasc G No. 35.



KÖZÉRDEK KERESKEDELMI ÜGYEKBEN. 223

minden városban, minden mezvárosban stb. mindenki

vallás és nemzetiségi különbség nélkül szabadon vétessék

fel polgárnak, ha a városban 4000, mezvárosban pedig

500 frt tökét kimutathat és legalább is irni, olvasni és

számolni tud.

8. A kereskedelemben szabad legyen a váltóra felvett

tkékért 8 százalékos kamatot fizetni.

9. Ha az országban új gyárak alapíttatnak, ezeket ked-

vezményben kell részesíteni.

10. A zsidók szerveztessenek.

11. Keresked ellen a bekebelezés (zálogjog bekebe-

lezése) érvénytelen legyen. Csdesetekben az adósságok

osztályozását illetleg határozott elvek állaj)íttassanak meg,

hogy az osztályozási per kikerültessék.

12. Ha a fuvaros a rábízott árúkban kárt tett, köte-

leztessék ennek megtérítésére, a nélkül, hogy a földesúr

jogosítva legyen a végTehajtásnak ellentállani vagy a jog

útjára (ad viam juris) utasítani.

13. A kereskedelemnek a vámhivatalok részérl min-

den lehet könnyítés szereztessék meg.

14. Minden letelepedett (etablirozott) keresked köte-

les legyen czégét körlevél által tudtul adni és rendes

könyveket német nyelven vezetni.

15. A n hozománya állapíttassék meg.

Pest, 1791. aug. I. — Natorp és társa. — Angelaki

Lascar. — Pichler János. — Pellenga György és társa. —
Schimmerer Károly. — Glückswerth Mihály.
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IIL

Az 1802. évi országgylés által az anyagi érdekek

javítása ügyében kiküldött országgylési választmány a

kereskedelmi testületektl arra a kérdésre: i. hogy mik

voltak eddigelé a magyar kereskedelemnek akadályai és

2. mely eszközökkel lehetne azt fejleszteni : kért véleményt.

Négy kereskedelmi testületnek, nevezetesen a pozsonyi-

nak, pestinek, budainak és gyrinek véleménye nyomta-

tásban is közzététetett.* Szorosan véve nem a pesti polg.

kereskedk testülete terjesztette el véleményét, hanem

csakis az e czélból Pozsonyba hívott négy elkel tagja;

nevezetesen Macher András, Glückswerth Mihály, Aebly

Frigyes és Liedemann Sámuel János. Nem is tekintették

magukat a testület megbízottjainak és a véleményt nem is

ebben a minségben írták alá.

Mégis ezt a véleményt a testület véleményének tekint-

hetjük, a mennyiben már 1801 augusztus 13-án elhatározta,

hogy az országgylés által kirendelt kereskedelemügyi

választmánynak el kell terjeszteni a testület panaszait és

ezek kidolgozására bizottság küldetik ki, mely munká-

latát jóváhagyás végett beterjeszsze. — A bizottság tagjaivá

választattak: Macher, Glückswerth, Schimmerer, Matsinka

fszerkereskedk, Garay, Maximovits, Liedemann, Aebly

Mayer Vincze rfösárú-kereskedk, Stankovits Ignácz, Damia-

novíts, Jaífa, Temesváry posztókereskedk és Schopper,

Saltzl vasárú-kereskedk.

* Merkuntilische Bemerkuugen und Vorstellungen in Bezúg auf das

Königreich Uiigarn stb. Pozsony. — 1802. — Az e munkában foglalt véle-

ményekbl közli : Löw : Der jüdische Congress in Ungarn. (Pest 1S71) czím
dolgozatában a zsidókra vonatkozó nyilatkozatokat.
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Az 1801. évi augusztus 13-tól egész 1802. október

14-ig, ha meg lehet ugyan bízni a jegyzökönyveket tartal-

mazó könj'vben, nem volt ülés. S ez indokolja, hogy a

jegyzkönyvekben errl az ügyrl szó sincs. De a budai

kereskedk és vasárúsok testületének jegyzkönyvében el-

fordul, hogy a testület szemrehányást tesz Pozsonyban

idz tagjainak, hogy vele nem érintkeztek, holott a pestiek

Pozsonyba menetelök eltt a testületet értekezletre hivták

össze. Ez a tény is bizonyítja, hogy a testület véleményé-

vel van dolgunk, s ezért azt fvonásokban ismertetni is kell.

A vélemény a kérdésnek megfelelleg két részre osz-

lik és els részében felsorolja a kereskedelemnek akadá-

lyait, második részében pedig eladja a kereskedelem

emelését czélzó javaslatokat. A felosztáshoz, mint látni fog-

juk, nem ragaszkodik szorosan és már az akadályok el-

adásánál rámutat egyes javításokra.

Magyarország jobbára csak földmível állam, a keres-

kedelem felvirágzásának egyik eszköze tehát fölös terményei

kivitelének kedvezményezése.

A hegyes vidékeken azonban, bár ellene szólnak is az

eddigi sikertelen kísérletek, czélszer vezetés mellett épen

úgy boldogulhatnak iparos-telepek, mint a külföldön. Az

ipar fejlesztése pedig nemcsak a kereskedelmet, hanem az

ország vagyonosságát is emelné.

Aktív (értsd : kiviteli) kereskedelem folytatására nem
megfelel egyénekben van hiány, hiszen a kötelékek

daczára már most is van az országban több egyén, ki

jelentékeny aktív kereskedelmet folytat. S még több lesz,

ha a kötelékek meg fognak oldatni. A kötelékek pedig,

hogy a kereskedt az országban nem igen becsülik és ez

okozza, hogy a keresked vállalatokra az országban nem
szerezhet nag-vobb tkét. A külföldi nem ad korlátlan

Keresk. test. tört. 15
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hitelt a magyar kereskedknek, mert meg van arról gy-
zdve, hogy számuk tlnagy és mert tudja, hogy a kapott

hitel el van ásva a honfiaknak adott hitelekben, melyeket

csak igen nehezen vagy legalább nem idején értékesít-

hetnek. A külföldi hitelnek ez a hiánya okozza, hogy a

magyar keresked nem szerezhet magának a külföldön

hitelt és ebben a részben a bécsi piacznak adózója. —
Hiányos a magyar igazságszolgáltatás, mely más viszo-

nyokra helyes lehet, de a kereskedelmi viszonyokra egy-

általában helytelen, és okozza, hogy a hitelez követelé-

sének érvényesítésében mérhetlenül sok akadályra talál és

tapasztalhatja, hogy épen akkor, midn azt hiszi, hogy

már a végczélhoz jutott, a pereskedést elölrl kezdheti.

A kereskedelem akadályokra talál ügy a behozatalnál,

mint a kivitelnél. A behozatalnál a harminczadi tarifa inib-

rikáinak sokfélesége csakis az örökös tartományok alatt-

valóinak nyüjt hasznot, kik maguk vámolják el az árúkat,

melyekkel az országban szerteszét kóborolnak. Míg a

magyar keresked a harminczadot azonnal megfizetni tar-

tozik és az eladatlan árukat vámmentesen vissza nem

küldheti, az örökös-tartományokból való alattvaló az

árúkkal itt hónapokon át vándorolhat össze-vissza és csak

azokért kell vámot fizetnie, melyeket tényleg eladott.

A külföldrl behozható árúkért a fogyasztási vámot az

örökös tartományokban kell megfizetni és ez, nem nézve

azt, hogy a magyar kincstár érdekeit csorbítja, a magyar

kereskednek tetemes költséget okoz. A kivitelt nézve, a

magyar kereskednek hátrányára van az, hogy külföldi

fogyasztási czikkek Magyarországban átmeneti árúk gyanánt

nem szállíttathatnak. Míg Ausztriában a fvámhelyeken az

ily árúk mindaddig a vámházban hagyathatnak, míg eladá-

sukra alkalom nem nyilik és csak ekkor vámoltatnak el,
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mint fogyasztási vagy átmeneti árúk, addig Magyarország-

ban ez lehetetlen. Ezért történik, hogy a török alattvalók

a czukrot és kávét Bécsben veszik, holott reájuk nézve

elnyösebb lenne azoknak Pesten való megszerzése, mert

itt több alkalmuk nyilik a velünk való cserére. Ha ily

árúk Galicziába vitetnek, új elvámolás alá esnek, és épen

azért Magyarországon át oda nem is szállíttathatnak. A bor-

kereskedést akadályozza, hogy a Bécsbe men bort csak

az osztrák határig szabad vízen szállítani, innen pedig

szekerén kell tovább vinni, a mi minden akó bort legalább

is I frttal drágít meg. Az ide behozott osztrák borért

akónkint osztrák essitóban és magyar harminczadban 315

krt kell fizetni, holott az Ausztriába szállított bor akója

után a különböz czím adó 3 frt 4 kr költséget okoz.

A külföldre szállított borért a 3 frt 4 krt a határon meg-

kell fizetni, mely a kivitel igazolása esetén visszatéríttetik

;

de az igazolás annyi nehézségbe ütközik, hogy a visszaté-

rítés jó részben elmarad. A Stirián át Olaszországba szállított

bornál az a nehézség forog fenn, hogy menetlevelet kell

beszerezni és ez gyakran okozza, hogy a fuvarosok napo-

kat veszteglenek a határon a keresked költségén. A menet-

levélért akónkint i frtot kell letenni, mely csak a tény-

leges kivitel igazolása után téríttetik vissza; de sok ily

módon eszközlött letét elvész. — A dohányt illetleg az a

fpanasz, hogy az osztrák dohányjövedéki igazgatóság a

magyar kereskedkkel a külföldön is versenyez és nem
szorítkozik pusztán a saját szükségletének beszerzésére.

A hamuzsirt, ha az a Dunán Regensburgba szállíttatik,

Ausztrián keresztül csak menetlevéllel lehet szállítani,

melyért mázsánként i frtot kell fizetni. Beszerzése azon-

ban 6 hetet is igénybe vesz és épen ezért bécsi kereskedk

maguknak ily menetleveleket elre beszereznek és a

15*
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magyar kereskedknek jutalék mellett adják el. A Szász-

országba vitt hamiizsirtól pedig mázsánként i frt magyar

harminczadot és 3 frtnyi osztrák vámot, összesen tehát

4 frtot kell fizetni. A faggyúnál a kiviteli vám i frt 30 kr

mázsánként, de ennél nagyobb baj az, hogy ha a kivitelét

megtiltják, a kiviteli határállomáson is megállítják. A kivi-

teli tilalmakat a keresked trni tartozik, de keservesen

esik neki, ha ilyeneket osztrák érdekben olyankor is elren-

delnek, midn az osztrák szükséglet teljesen fedezve van,

de az árak itt némileg emelkednek. Legnehezebben esnek

azonban azok a tilalmak, melyekrl az itteni kereskedk-

nek, de még a harminczadoknak sincs semmi tudomásuk

és a melyek miatt az árúk Ausztriában tartóztatnak fel. —
A magyar kereskedelemnek nagy hátrányára vannak a

zsidóknak adott kedvezmények.

Káros a kereskedelemre nézve, hogy az országban

nincs hatóság, mely akadályozná a mértékek és árúk meg-

hamisítását. — Finom gyapjút vegyítenek közönséges gyap-

júval, behintik homokkal, nedvesítik sós vízzel; a viaszt

terpentinnel és szurokkal feleresztett folyadékkal keverik

és ezt valódi viaszként árulják; a csepegtetett mezt kuko-

ricza-liszttel, a nyerset pedig homokkal teszik nehezebbé,

a hamuzsirt pedig sóval és más keverékkel, a borkt föld-

del és homokkal hamisítják, s így tovább. így a tokaji

rész, melynek I4 akónak kellene lennie, gyakran egy akó-

nál is kevesebb, az akó borból, melyben 64 itczének kel-

lene lennie, ritkán lehet 58 itczénél többet kimérni, hor-

dóknál a különféle hatóságok hivatalos jelzései gyakran

igen különböz akómértéket mutatnak. Az országnak több

vidékérl kikerül hamuzsirnál és méznél a hordók göngy-

súlya, melyet csak bizonyos t. i. 10 százalékkal szoktak

leszámítani, gyakran a felével, st még többel is nehezebb.
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Papírnál minden könyvbl kivesznek több ívet, úgy bogy

a rizsmából gyakran egy könyvnél is több hiányzik.

Az utak rosszak, semmi biztos számítást nem enged-

nek a szállítási id és költség tekintetében. A szállítási

díj Pestrl Erdélybe, mely a nyári hónapokban mintegy

3 frt, a télen rendesen 5 frtra emelkedik, tavaly azonban

12 frtra is felszállt. Hasonlóképen felszállt a szállítási díj

Pestrl Triestbe 4 frtról 10 frtra. Minden nagyobb zápor-

es elviszi az egymás mellé rakott, még a keresztgeren-

dákhoz sem ersített hidfákat, a melyek Magyarországon

rendesen alkotják a hidakat és gyakran hetek telnek el,

míg az ily hidakat ismét helyreállítják. Mindezekhez még
járulnak a szekeresek rendetlenségei. A szekeres minden

küls kényszer nélkül, gyakran csak azért, mert jobb fuvart

kapott, a szállítmányt a fele úton lerakja a nélkül, hogy

errl a tulajdonos értesülne, mentségére álürügyeket hoz

fel, melyeket csak nagy költséggel lehetne megczáfolni és

a biró az részén van azon utasítás folytán, hogy a sze-

génységet pártfogolja. A fuvaros elre megköti a szerz-

dést és már csak akkor, mikor a szállítmány készen áll,

szegi meg azon ürügy alatt, hogy robotra kell mennie.

A fuvaros a felvett árúkkal kereskedik, azokat jutalomdíj

ellenében szegényebb társainak eladja, minek folytán a

szekérre kevesebb terhet rakhat, költségei pedig az útvá-

mokra való tekintettel azonosak.

A fuvaros felrakja az árúkat és ha útja lakóhelyén

viszi keresztül, gyakran 7, st 14 napot is otthon marad és

csak egyéb dolgai végzése után szállítja azokat tovább;

az árúk pedig kitéve vannak az idváltozás és a tz vészé-,

lyének és nélkülöztetnek a keresked által. A fuvaros nem
ritkán mond be álnevet és állakóhelyet, hogy sikkasztás

esetén ne akadjanak könnyen a nyomára. Végre a fuvaros
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igen sokszor elzálogosítja útközben a rakomány egy részét

és a kereskednek ki kell azt váltania, mert a birói eljárás

tle több idt rabolna és neki több költséget okozna, mint

a mennyibe a zálog kiváltása kerül.

Egyes városok az átszállított javakért önkényes át-

szállítási díjakat követelnek. Pest városa például a jogos

kövezetvámon kívül magának minden átszállított akó

borért 2 dénárt, minden tokaji részért pedig 4 dénárt fizet-

tet és a kivitel igazolásáig 8 garast kell letenni, a mirl

azonban írásbeli okmánj^t ki nem állítanak. Szeged városa

a viza, méz, pálinka, hamuzsir és más országos tennények-

tl a jelentékeny hidvámon és az öt megillet kövezet-

vámon kívül még mázsánkint 3 kr átmeneti vámot fizettet.

Aránytalanok a hid-, lít- és révvámok és épen ennél-

fogva súlyosan nehezednek a magyar kereskedelemre. Pes-

ten a vidéki fuvaros, ki 5 st 7 lóval 17—20 mázsát szállít,

minden lóért 5 garas hidvámot fizet, a vám tehát mázsán-

ként 4—6 kr, az u. n. nehéz fuvaros szekér, mely elé 5 ló

van fogva, 60 st több mázsa terhet szállít, s e szerint

mázsánként il kr hidvámot fizet. Szintúgy feltn a

magyaróvári útvám, mely minden terhes szekértl különb-

ség nélkül I frt 30 kr.

A postakezelés rendetlenségei is jelentékenyen károsít-

ják a kereskedelmet. A levelek gyakran több idt vesznek

igénybe, mint a terhes szekerek. Levelek, melyek külön-

böz postanapokon, melyek közt 2—3 nap is van, adatnak

fel, egyidejleg érkeznek meg. Helyesen czímzett levelek

gyakran heteken, st hónapokon át kóborolnak minden-

felé. Vastag levelek, abban a hiszemben, hogy pénzzel ter-

heltek, elsikkasztatnak, szintúgy elvesznek a készpénz-

küldemények, melyeket kényszerbl postán szállítanak.

Közönséges leveleket sokszor elsikkasztanak és az értök



KÖZERDFJKU KERESKEDELMI ÜGYEKBEN. 23 1

fizetett dijat elzsebelik, de elvesznek az ajánlott levelek

is. — A sürgs levelek (staféták), nem a megszabott id
alatt szállíttatnak, hanem még egyszer oly hosszú id alatt,

st gyakran a közönséges postával vagy épen csak kóbor

czigány küldönczökkel. Pénzes levelek küldésére nincs

semmi biztos alkalom. A levélposta ajánlott pénzes levelet

el nem fogadhat. A szekérposta csak Bécs és Pozsony közt

közlekedik naponkint, Pestre csak hetenkint, Temesvárra

és Nagyszebenbe pedig csak havonkint, más szekérposta

nincs. De a szekérposta a magas díj ellenére sem nyújt

biztosságot rablás esetén, és a kezelésnél elkövetett sik-

kasztásokért a kárpótlás csak hosszadalmas bizonyítékok

és tetemes idpazarlás után fizettetik ki. A közpénztárak

csak az udvari kamarának különös kedvezményezése és

engedélye mellett fogadhatnak el és utalványozhatnak

készpénzt. Az utazó és a fuvaros használtathatik csak fel

pénzszállításra és mennyire bizonytalan és kétes ez az eszköz.

A gyár- és kézmtí-ipar akadályait keresni kell az

emberek hiányában, kik fáradságos munkával tartoznak

eszközölni a terményeknek nemesítését; de ezt nem lehet

azonosítani a népesség hiányával, mert az országnak az

iparra alkalmas hegyes vidékei inkább túlnépesek, semmint

gyér népességtíek. Bizonyítják ezt a sík földre való kiván-

dorlások. A házalási kedvezményeknek, a túlsók vásárnak

és végre annak kell tulajdonítani az iparos munkára szük-

séges kezek hiányát, hogy a városokban számos mindkét

nemhez tartozó henyél eltúretik, és hogy a foglyokat

btintetésök tartama alatt nem szorítják ilynem munkák

végzésére. A külföldrl behozandó gyárosok nem részcvsít-

tetnek abban a bánásmódban, melyet méltán igényelhet-

nek. Nálunk kevés bizalommal viseltetnek a belföldi, annál

nagyobb elszeretettel a külföldi készítmények iránt. Meg-



232 ELTERJESZTÉSEK

van nálunk a hajlam, hogy virágzó gyárak azonnal nagy-

ban iitánoztassanak, holott azok csak fokozatosan emel-

kedtek arra a fokra. Tervkovácsolókra nagy összegek

pazaroltatnak el. Végre keresni kell egy iparágnak hasonló

gyárak alakítása által való szaporításában. A mint csak

észreveszik, hogy az j vállalat sikeres, rögtön létesítenek

versenyvállalatot, még mieltt az els magának kell kárpót-

lást biztosított volna.

A javulásra vezet eszközök.

1. A személyes hitel (tulajdonkép a kereskedben való

bizalom) megalapítása az els és legfbb kellék. Erre szük-

séges (i) a szakszer kiképzés, különösen a külföldön,

legalább az örökös-tartományokban való utazás, az ottani

kereskedelmi technikának és vSzokásoknak elsajátítása;

b) csakis a képes, tevékeny, különösen pedig becsületes

egyéneknek szabad kereskedelmi jogosítványt engedélyezni

;

c) az országos hatóságok kereskedelmi ügyekben tartozza-

nak a kereskedk nézetét meghallgatni és véleményöket

kikérni, d) az alsóbbrend hatóságokat pedig figyelmez-

tetni kell arra, hogy a keresked annak a gépezetnek f-

kereke, mely az összes államok jólétét és lakosai vagyo-

nosságát emelheti.

2. A készpénz-hitel megállapítása, különösen a meg-

felel igazságszolgáltatás létesítése. Követeltetik kereske-

delmi, váltó- és csdtörvény. Keresked csak az lehessen,

kinek kell alaptkéje van, számuk tiíl ne szaporíttassék.

Az országban legyen kell mennyiség készpénz.

3. Létesíttessék egy központi közeg, mely a kereske-

delem folyamatára felügyeljen. Élén állana egy helytartó-

sági tanácsos, kinek segédkezésére lenne egy toUnok és

közremködne több kereskedelmi ülnök, kiket a kereske-

delem fszékhelyeire (Károlyvár, Kassa, Dcbreczen, Mosón,
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Pest, Pozsony és Temesvár) való tekintettel kellene megválasz-

tani. Üléseit a pesti vásárokkor, tehát évenkint négyszer tar-

taná. — Ebbe a központba tartoznának az összes keres-

kedelmi ügyek, különösen adatokat gyjtene az országban

lev termén3^készletekröl, az ország szükségleteirl, meg-

állapítaná a kereskedelmi mérleget, tájékozást szerezne a

kinálkozó elárúsítási és beszerzési helyekrl, a külföldön

való elárúsítások vagy beszerzések akadályairól, véleményt

mondana minden a kereskedelmet érdekl ügyben és a

kereskedelmi ügyekben érkez panaszokat illetleg. Fel-

ügyelne a helyes mértékekre és gátolná a hamisításokat.

4. A kivitelt illetleg elre kell bocsátani, hogy Magyar-

ország fgazdagsága a nyers terményekben áll. Ezeknek egy

nagy részére szüksége van az örökös tartományoknak els-

rend szükségletei kielégítésére és az iparban való fel-

használásra, de azért még jut más külföldi államok szük-

ségleteire is. Magyarországnak gyár- és kézmipara még csak

bölcskorát éli, az örökös-tartományok gyár- és kézm-
ipara már egy félszázad óta áll fenn, és gyámolíttatik a

kormány által és a külföldi árúk behozatalának tilalmazása

óta meg is ersödhetett. Nem forog tehát fenn arra nézve

semmi indok, hogy Felségétl miért ne kérhetné Magyar-

ország terményeinek és iparos czikkeinek korlátlan kivi-

telét, ha ez által országainak vagyonosságát az örökös tar-

tományok sérelme nélkül elmozdíthatja. S a vagyonosság

elmozdíttatnék, ha Magyarország mezgazdasági és bányá-

szati termeivényeibi annyit tartana itt benn az országban,

a mennyire neki iparos feldolgozásra szüksége van és csak

a fölösleg vitethetnék a külföldre, ide értve az örökös

tartományokat is, továbbá ha terményeink fölöslege mér-

sékelt vám mellett vitethetnék az örökös tartományokba,

és eladási lehetség hiányában, ide visszvám mellett ismét
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szabadon visszahozattathatnék és ha az osztrák alattvalók,

bár szabadon zhetnék is a külföldre való kereskedést

magyar terményekkel, mégis azokat illetleg, melyek kül-

földre nagyon kerestetnek, mink jelenleg a gyapjú, viasz,

nyúlbr, gabona, hajóépít-fa, tapló, faggyú, hamtizsír, nyers

és kikészített br, oda szoríttatnak, hogy azokat Magyar-

országból közvetlenül tartozzanak a külföldre szállítani. —
A dohányt illetleg a jövedéki igazgatóság szorítkozzék a

saját szükségletének beszerzésére és a külföldre való szállí-

tásnál el kell törülni a két krnyi szállítási díjat, melyet az

igazgatóság a menetlevél kérésekor még mindig fizettet magá-

nak holott a dohányt többé nem szállítja. — A kiviteli tilalmat

az els élelmi szükségleti czikkekre : gabonára és állatokra

kellene korlátolni és ezekre is csak tényleges inség idején

és a valódi szükséglet mérvében. Más termények kivitelét

nem szabadna megtiltani vagy kivitelöket siílyos vámok-

kal akadályozni. Az elvámolási eljárás egyszemsíttessék,

és a kivitel ne akadályoztassék hosszadalmas eljárásokkal

és kutatásokkal. A két országnak egynem terményei egy-

forma elbánásban részesíttessenek. így például a közönséges

magyar bortól magyar kiviteli vámban, osztrák behoza-

tali vámban és rendi adókban (ide nem értve az egyes

városok fogyasztási adóját), épen csak annyit kellessék

fizetni, a mennyit fizetni kell az osztrák bortól osztrák

kiviteli vámban és magyar harminczadban ; végre mind-

azok a gyártmányokat, melyeket Magyarországban készí-

tenek, a többi terményekkel együtt szabad legyen az

örökös tartományokba bevinni és a bécsi vásárra vinni, a

nélkül, hogy azokért nagyobb vámot kellessék fizetni, mint

a mennyi fizettetik az osztrák gyártmányokért, midn
Magyarországba hozatnak. — Mivel a Bécsben már elvá-

molt fogyasztási czikkek, ha Morvaországon vagy Magyar-
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országon keresztül szállíttatnak Galicziába, itt nem esnek

líj elvámolás alá, engedtessék meg, hogy a magyar keres-

kedk által Galicziába szállított ily árúk se vámoltassanak

el újabban.

5. Azokat a külföldi árúkat illetleg, melyeket szabad az

országba behozni, szüntettessék meg az a kényszer, hogy

azokat a behozatal eltt Ausztriában kelljen elvámolni, mi

által a magyar keresked megfosztatik attól az elnytl,

hogy azokat átmeneti árúkként ismét külföldre szállíthassa.

6. Mi a behozatali tilalommal sújtott külföldi árúkat

illeti, valóban méltatlan követelés lenne, ha az örökös tar-

tományokkal, melyek oly tetemes tökéket ntháztak be

gyárakba és mipartelepekbe, és melyek lényeges áldoza-

tokkal igyekeztek az ipart felvirágoztatni, nem bánnánk el

testvériesen és követeink, hogy a külföldi készítmények

iparukra való minden tekintet nélkül bocsáttassanak be

hozzánk. De igazságtalan követelés, hogy a magyar állam

polgárai Bécsben vegyék meg az oda csempészet útján

jutott külföldi, osztrákként árusított iparczikkeket, mert

bizonj^os, hogy Ausztria ipara a saját szükségletét sem

fedezi.

Kívánják tehát, hogy a külföldi árúk Ausztrián keresz-

tül csakis a magyar els országos hatóság által kiállított

menetlevéllel hozathassanak be, a melybe a csomagok min-

sége és súlya a bejöveteli állomáson íratnék be ; az árúkra

a vám sem érték, sem darab vagy tuczatszám szerint,

hanem súly szerint állapíttassék meg és szedessék be, és

az ily árúk i6—20 százaléknál magasabb vámot ne fizes-

senek és végre, hogy a behozatal egyes czikkekre nézve

azonnal megszüntettethessék, mihelyt a magyar els orszá-

gos hatóság meggyzdik arról, hogy az osztrák-ipar képes

Magyarországot azokkal a czikkekkel épen oly jól és olcsón
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ellátni. De leghelj-esebbnek tartanák, ha több állammal a

viszonosságon alapuló kereskedelmi szerzdések köttetné-

nek, hogy ezzel a pénznek a külföldre való áramlása

megakadályoztassék.

7. Követelik a harminczadok számának apasztását.

Elégnek tartják, ha a határon felállított harminczadokon

kívül csak Zágrábban, Károlyvárban, Pesten, Pozsonyban és

Temesváron lennének harminczadok. Meg kell szüntetni a

harminczadi tarifákban lev sok alosztályt. A számvevség

gyorsabban vizsgálja meg a harminczadok számadásait,

hogy a szállítóktól ne követeltessenek évek multán pót-

fizetések, melyeket az illetktl esetleg már be sem szed-

hetnek. ^ Meg kell szüntetni a littera C árúkról kiállít-

tatni szokott vörös jegyeket, melyek csak a kereskedelmet

nehezítik vagy gondoskodni kell, hogy azokkal tényleg

csakis jogosítottak kereskedhessenek. Szintiígy meg kell

szüntetni az osztrák kereskedknek azt a szabadalmát,

hogy itt az országban 3—6 hónapig vándorolhassanak

árúikkal vagy hasonló szabadalmat kell biztosítani a magyar

kereskedknek is a magyar árúkra nézve, de azzal a

különbséggel, hogy az árúkat kötelesek azonnal elvámol-

tatni és csak az el nem árúsítottakért követelhessenek vám-

visszatérítést. Be kell tiltani, hogy szállítmányozási ügyle-

tekkel jogosított szállítókon kívül mások is foglalkozhas-

sanak.

8. A zsidók viszonyait a magyar kereskedelem elnyére

kell szabályozni. A vagyonosabb és mveltebb zsidó, ki eleget

tesz a kereskedelmi törvény követelményeinek, ép lígy

közremtíködhetik a magyar kereskedelemben, mint a keresz-

tény keresked. — De a bátyus zsidó a belföldi kereske-

delemnek csak akkor hozhat hasznot, ha némely belföldi

terménynek apródonkint való összegyjtésére és ócska hol-
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mikkal, tehát oly tárgyakkal való kereskedelemre korlátol-

tatik, a minkkel nem egy könnyen foglalkoznak más

országlakosok. — A részletes javaslatokban is a fstily

arra van fektetve, hogy a zsidók ne folytathassanak

házaló kereskedést. Ezért akarják kizárni a szegény zsidók

befogadását, követelik a bevándorló házaló zsidónak vissza-

küldését, továbbá, hogy a zsidó általában ne adhasson el

árúkat kicsiben és ne folytathasson házaló kereskedést, a

vidéken összegyjtött terményeket készpénzen legyen köte-

les megvenni, az ócska holmikat csak a piaczon sátrakban

adhassa el stb.

9. Fel kell ügyelni, hogy az árúk és a mértékek ne

hamisíttathassanak illetleg a hordókat rtartalmukat és

súlyukat illetleg hatóságilag kell hitelesíteni. A külkeres-

kedelem megköveteli a hitelezés lehetségét, ezt oly bank

alapítása által lehetne elérni, mely a nála elhelyezett

árúkra elleget adna, külföldi, még le nem járt váltókat

leszámítolna.

10. Út- és hídépítés. Utalnak gróf Koháry példájára,

ki Muránytól Szepesmegye határáig építtetett országútat.

Nem hiszik, hogy az összes országutakat lehetne rövid id
alatt kiépíteni és ezért a következket ajánlják a karok és

rendek különös figyelmébe.

Mivel a kereskedelmi út Bécsbl Pozsonyon keresztül

és Pozsony mellett Gyrig és Pestig már megvan és csak

részben való javítást és helyreállítást igényel, valamint

megvan az a második útvonal is, mely Bécs-Ujhelytl

Sopronon, Körmenden keresztül és Pesttl Fejérváron,

Veszprémen és Somogyon át, jobbról Pettaun keresztül

Triestbe, és egyenes vonalban Eszékbe, balról pedig Varas-

don, Zágrábon, Károlyváron át Zengbe és Fiumébe visz,

ezid szerint kiépítend lenne az útvonal i. Pestrl Kecs-
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kemétre, a honnan balról Szeged, Temesvár és Lúgoson

át részben Orsovába, részben pedig Nagyszebenbe és

Brassóba és jobbról Szabadkán, Újvidéken és Pétervára-

don át Zimonyba lenne vezetend, 2. Pestrl Hatvanon,

Miskolczon, Hidas-Németin át, jobbról Tokajon, Debrecze-

nen. Nagyváradon keresztül Kolozsvárra, balról pedig Kas-

sán, Eperjesen, Duklán át Lembergbe, 3. Pestrl Váczon,

Balassa-Gyarmaton, Losonczon, Rimaszombaton át egyenes

vonalban Rozsnyóba és Iglóba, a honnan Eperjesbe, balról

Késmárkba fordulna, és ha az országút a Rimavölgyön át

Tiszolczra vitetnék, balról a közel fekv gróf Koháry-úton

mehetne Késmárkba és innen Krakkóba és Varsóba. 4. Po-

zsonyból Nagyszombatba és a bányavárosokba Késmárkig.

Szabályozni kell a hid- és útvámokat, el kell törülni a

városi átmeneti vámokat. Javaslatokat tesznek a fuvaro-

sokra vonatkozólag alkotandó rendszabályokat illetleg.

Figyelmébe ajánlják az országos rendeknek a folyamok

szabályozását és a csatornázást. Magyarország bvelkedik

hajózható folyamokban, de nincsenek szabályozva és ezért

a folyamok nem is nyújtják a kereskedelemnek azt az

elnyt, melyet nyujtaniok kellene. Tudományuk nem ter-

jed oly messzire, hogy a csatornázás tekintetében javasla-

tokat tehessenek, de mégis ajánlják a tervbe vett csator-

nákat, melyek Magyarország érdekében a legfontosabbak,

nevezetesen azt, mely a Tiszát a Dunával Tokajból kiin-

dulva Pestnél kapcsolná össze, valamint azt, mely a Dunát

az adriai tengerrel hozná összeköttetésbe. Mily új irányt

venne az északi kereskedelem, ha Morvaországban a Mar-

chot hajózhatóvá tennék és csatorna által egyesítenék az

Oderával. Fölösleges sok szót vesztegetni a tzbiztosítási

pénztárak hasznának fejtegetésére, de kétszerte hasznosak

lennének, ha tkéiket munkásházakba fektetnék. Javítani
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kell a levélpostát és Pesten föpostahivatalt kell felállítani.

Ki kell eszközölni, hogy az udvar szavatossága mellett a

közönséges levélpostával bankjegyeket lehessen küldeni.

10. Meg kell állapítani a bolti hitelnek legnagyobb

idtartamát, még pedig egyes árúknál 3, más árúknál 6

hónapban, a melytl fogva az adós kamatot tartoznék

fizetni.

11. Végre a karok és rendek pártfogásába és gondo-

zásába ajánlják az országnak keletkez gyárait és mtíipa-

rát. A czél biztosítására pedig a következ eszközöket

ajánlják: i. A házalást el kell tiltani és a házalókat kény-

szeríteni kell, hogy vagy a földet mveljék vagy szentel-

jék magukat az iparnak. 2. Nyilvános dologházak fogadják

be mindkét nemnek henyelit és a káros tagokat alakítsák

át hasznosakká. 3. A foglyokat kényszeríteni kell arra,

hogy élelmezésöket kezeik munkájával keressék meg, mi

által egyszersmind testök és egészségök megedzetik. 4. Azo-

kat a külföldieket, kik tehetségeiket belföldi gyárak ala-

pítására akarnák fordítani, a helyi hatóságoknak különös

figyelmébe kellene ajánlani. 5. Az országos vásárok rop-

pant számát talán újabban megállapítani és megvizsgálni

kellene. ((Ha a kormány alárendelt hatóságaival a javasolt

szempontok szerint mködik, ha Magyarország nagyjai és

nemesei az angolt a hazai iránt való elszeretetében utá-

nozzák és példájuk által a többi lakosokra is hatnak. Ha
belföldi mvészeket segélyek és jutalmak által felbuzdítják,

a belföldi ilyenek által ösztönöztetik, hogy magának a kül-

földön gyakorlati ismereteket szerezzen, a mechanikába

jártasabbá legyen és az idegen találmányokat a magyar

földre átültesse. Ebben az esetben látjuk majd Magyar-

országot, hogy mint siet gyors léptekkel a magasabb m-
veldés czélja felé, és látjuk majd Európa szárazföldjén
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fényleni mint els rend államot, a minnek a természet

is rendelte és a mely fokra épen e miatt elbb vagy utóbb

okvetlenül fel is fog emelkedni.))

IV.

Az osztrák-magyar monarchia a rendezetlen valuta

alatt századunk els tizenöt évében, st mondhatjuk els

két tizedében többet szenvedett mint 1848 óta. A keres-

kedelmi testület nézeteit törekvéseit és tett lépéseit foglal-

ják magukban a jegyzkönyvek, melyeket itt egész terjedel-

mökben mutatunk be. Csak azt sajnáljuk, hogy nem
közölhetjük egyszersmind az azokban említett felségfolya-

modást, melyben nézeteit a papirpénz hanyatlásának

okairól bizonynyal bvebben fejtette ki.

ISI') február 't. Mivel ez a kereskedelmi testület sok

aggodalommal tart attól, hogy a váltójegyeknek (Einlö-

sungsscheine. Forgalomba hozattak az 181 1 február 20-án

kelt pátenssel az ú. n. fekete bankók beváltására) jelenleg

annyira megromlott árfolyama, melynek az üzéreknek

(agioteurs) és pénztzséreknek uzsorás szelleme az oka, sok

idevaló kereskednek tönkrejutását fogja elidézni, ha ez

még sokáig fog tartani vagy még inkább megromlanék,

elhatároztatott: O Felsége, a kereskedelem bajainak el-

terjesztésével, kéressék meg az árfolyam bajainak kegyes

orvoslására. Ö cs. kir. Fensége a fherczeg nádor pedig

folyamodással alázatosan keressék meg, hogy O Fensége

ezt az elterjesztést kegyes szószólásával méltóztatnék

O Felsége elé terjeszteni. Egyszersmind az els elljáró

Stankovits Konstantin, továbbá Crettier Jakab, Liedemann

Sámuel, Kraskovits Antal József, Raitsch Sámuel, Glücks-
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werth Mihály és Kolb János urakból álló bizottság nevez-

tetett ki, mely a fentjelzett elterjesztés kidolgozásával

foglalkozzék.

1815 február 7. A mai ülésben a f. é. február 4-én ho-

zott határozat folytán felolvastatott a váltójegyeknek fleg

az üzérek és pénztzsérek uzsorás szelleme által elidézett

ingadozó állapota folytán a kereskedelmet súlyosan érínt

bajok miatt Ö Felségéhez intézend elterjesztés, továbbá az

Ö Fenségéhez a fherczeg nádorhoz intézend folyamodás,

melyek szavazattöbbséggel (14 szavazat 7 ellen) el is fogad-

tattak, a tagadó szavazatok közt foglaltatnak Böhm István,

Hasenstab Keresztély, Ochsz Sámuel, Frölich Sámuel, Grosz

Ferencz, Bayer Lrincz és Liedemann Bernát szavazatai, kik

különösen nem értettek egyet azzal a kérelemmel, hogy a

bécsi házaknak árúkért conventiós pénzben teljesítend

fizetéseket abban az árfolyamban kellessék leróni, mely a

vásárlás napján jegyeztetett. Egyébként az els elljáró

Stankovits Konstantin és Liedemann Sámuel küldettek ki

a végre, hogy az elterjesztést biztosabb eredmény elérése

végett az illet helj^en személyesen nyújtsák be, kik is ezt

a kiküldetést egyelre csak feltételesen, ha üzleti ügyeik

megengedik, fogadták el.

1815 február 15. Az Ö Felségéhez az árfolyam inga-

dozó állapota és az ebbl a kereskedelemre háramló, az

üzéreknek túlcsapongó uzsorás nyereséghaj hászatából ered

bajok miatt intézend elterjesztés ügye, habár ez az el-

terjesztés a f. é. február 7-én tartott ülésben szavazat-

többséggel már elfogadtatott és ennélfogva azt O Felségé-

hez is kellett volna juttatni, néhány tag kivánatára újra

felvétetett és elhatároztatott, hogy annak a pontnak módo-

sításával, mely szerint is kéi:etett, hogy a bécsi házaknak

árúkért conventiós pénzben teljesítend fizetések azon ár-

Keresk. test. tört. lO
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folj^am szerint rovassanak le, mely a vásárlás idején fenn-

állott, ez az elterjesztés O Felségének a már elbb meg-

választott küldöttség által nyujtassék át.

1815 márcziiis A-én Stankovits Konstantin els ell-

járó és Liedemann Sámuel lír ennek a kereskedelmi tes-

tületnek tagja, mindkett mint a testület képviseli, kik a

kereskedelemnek az elannyira megromlott árfolyamból

származott bajai miatt való elterjesztést Ö Felségének át

nyújtani tartoztak, kiküldetésekrl a következ jelentést

teszik

:

«Már Bécsbe érkezésünk eltt jutott kiküldetésünk

köztudomásra. A testületnek az árfolyamügyekben kiadott

meghivóit is megtaláltuk Bécsben, folyamodásunk rossz-

akaratulag magyaráztatott, mondották, hogy a pesti keres-

kedelmi testület moratóriumot akar, pedig 700,000 frttal

tartozik húszasokban.

(•Bécsbe érkezésünk után azonnal a burgba mentünk,

hogy O Fensége a nádornál tisztelegjünk, folyamodásun-

kat azonnal ott kellett hagynunk, mert Ö cs. kir. Fensége

azonnal el akarta olvasni; azt hiszszük, hogy O Fensége

azt még akkor este el is olvasta és már a következ na-

pon Ö Felsége elé terjesztette. Igen kegyesen fogadtat-

tunk, de Ö cs. kir. Fensége kevés reményt nyújtott, hogy

a jelen idpontban a kormány a külviszonyoknak még

mindig tartó nyomása miatt nekünk kedvez intézkedést

fogna tenni: de a viszonyok nem sokára jobbra fognak

fordulni.

«E kihallgatás után Bécsnek néhány tagja által Tho-

man ürnál összejövetel rendeztetett, melyre azonban csak

Hippmayer és Bruchmann urak jelentek meg. Felolvastuk

nekik kérvénvünket és tlük azt a nvilatkozatot vettük,

hogy ellene semmi kifogásuk sincs, csak azt vélték, hogy
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nincs igazunk, midn a papirpénz árfolyamának hanyatlását

fleg az agistagenak rójjuk fel bnül, melynek ugyan

jelentékeny befolyása van az árfolyamra, de az üzletek

pangásánál az egyedüli, mely több irodát foglalkoztat, s

hogy az udvarnak jelentékeny, milliókra men rendkívüli

kiadásai miatt, melyek papírpénzzel fedeztetnek, a mostani

idpontban lehetetlen, hogy a papirpénz hitele emelkedjék

és az árfolyamok javuljanak és hogy szükséges lenne az

idpontot bevárni, midn a kongresszus befejezése után

minden más alakot fog ölteni. Mi azt hiszszük, hogy a

vélemény czáfolatát megtalálhatjuk az eredményben.

((Miután O cs. kir. Fensége a hozzá szóval intézett arra

a kérdezsködésünkre, hogy ily körülmények közt meré-

szeljük-e O Felségének folyamodásunkat kihallgatáson át-

nyújtani, azt a választ adta, hogy nem forog fenn semmi

indok, hogy miért ne tennk meg, O Felségénél kihallga-

tást kértünk, melyet azonban csak 8 nappal késbb nyer-

tünk, holott mi azon 500 közt, kik kihallgatásért folya-

modtak, és kik közül csak 100 kapott kihallgatást, az

Ö Felsége által adott els kihallgatáson nyertünk bebo-

csáttatást.

«A közbees idt arra használtuk fel, hogy a miniszte-

reknél és államtanácsosoknál tisztelegjünk. Bebocsátást

nyertünk gróf Vallisnál, gróf Zichynél, gróf Stadionnál,

Barbiernél és Aczélnál.

((Az els azt vélte, hogy O Felsége, mint reméli, mél-

tányolni fogja folyamodásunkat ; a többiek úgy vélekedtek,

hogy a kormány nincs abban a helyzetben, hogy jelenleg

értünk valami kedvezt tegyen és nem kell attól félni,

hogy a papirpénz hitele valamely erszakos intézkedés

által fogna helyreállíttatni; fölösleges is lenne, mert a

kongressusnak rövid id múlva bekövetkez befejezése

16*
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titán a kilátások a legkedvezbbek és a számos új forrás-

nak az állani javára való megnyitása a papirpénz hitelét

helyre fogja állítani és ennek folytán maga az árfolyam

is, ha nem fogna is a névértékig emelkedni, lényegesen

fogna javulni és hogy minden ideiglenes palliativ gyógy-

szer csak hátrányosabban fogna kiütni.

((Ezek a nyilatkozatok, és a bizonytalanság, hogy álta-

lában kapunk-e és mikor kihallgatást, minket arra a hatá-

rozatra birt, hogy visszautazzunk, hogy a jelentékenyen

drága költségeket ne szaporítsuk, midn épen idején oly

szerencsések valánk, hogy kegyelmessége gróf Vrbnától

a mellékelt értesítést vettük, hogy február 23-án reggeli

7 órakor Ö Felségénél kihallgatásra jelentkezzünk.

«A kitzött órára Raits Sámuel úr társaságában meg-

jelentünk és a midn Ö Felségéhez történt beléptünkkor

magunkat mint a pesti kereskedelmi testület küldöttségét

mutattuk be, Ö Felsége nekünk igen barátságosan mondta

:

((Kérelmökröl testvérem által már körülményesen ér-

tesültem.

((Rövidre fogtuk beszédünket, O Felsége által azonban

egy pár kérdéssel megszakíttattunk, melyek közt figyel-

münket különösen megragadta: vájjon az árfolj^am emel-

kedése kevésbbé árt-e nekünk, mint ingadozása. Vájjon

nem tartják-e meg a pátens 6. §-át? és a kérdések meg-

válaszolásakor Ö Felsége háromszor is mondta: Ertem és

végül következleg nyilatkozott

:

((Néhány nap múlva a hadseregek el fognak bocsát-

tatni, az összes kilátások kedvezbb színt fognak ölteni, ez,

mint remélem, jótékonyan fog hatni az árfolyamra. Mégis a

közbees idben az els órát, melyet többi ügyeimtl meg-

vonhatok, arra kívánom felhasználni, hogy tanácskozzak

arról, hogy mi módon lehetne Önökön ideiglenesen segíteni.
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«A leereszked kegyesség által megvigasztalva és meg-

örvendeztetve hagytuk el O Felségét.

((Késbb még néhány miniszternél akartunk tisztelegni,

de nem voltunk oly szerencsések, hogy az,okat otthon

vag}'^ irodáikba találhassuk, elhatároztuk tehát visszautazá-

sunkat.

((Értesülhettünk, hogy benyújtott elterjesztésünk még

mieltt Ö Felségének személyesen átnyújtottuk, a minisz-

tériumoknál köröztetett.

((A gyön kereskedelmi testület, melylyel azt felutazá-

sunkkor közöltük, valamint néhány pozsonyi keresked,

kiknek azt felolvastuk, helyeselték lépéseinket és elter-

jesztésünket.

«St számos bécsi keresked (némelyek lépéseinket

dicséreteseknek találták), kik kezdetben a hiresztelések

által félrevezetve lépéseinket helytelenítették, midn hely-

zetünkrl és folvamodásunkról helyes értesítést szereztek,

megváltoztatták véleményöket és helj^eselték lépéseinket.))

A kereskedelmi testület, mely ebbl a jelentéstl látja,

mily buzgón és körültekinten járt el a jelentést tev kül-

döttség a kereskedelmi testület számára végzendkben és

azt a szives köszöneten kívül a legméltóbb tetszésben ré-

szesítette, elhatározza, hogy ez a jelentés a testület jegyz-

könyvébe iktattassék, egyébként pedig ezen kiküldetés

költségeit, mihelyt beterjesztettek, a testület pénztárából

ki kell egyenlíteni.



ADALÉKOK AZ ÁLLAMI PÉNZÜGY ES ADOK
TÖRTÉNETÉHEZ.

Az 1812. évi önkéntes snbsidiiim.

Ismertetjük ezt a subsidiumot* a vonatkozó jegyz-

könyveknek magyar fordításban való közlésével. S talán

nem kell indokolnunk, hogy miért nem szorítkoztunk e

subsidium történetének rövid eladására. De bizonyára

szabad megjegyeznünk, hogy a subsidiumnak némileg

liasonmását a szives olvasó meg fogja találni az 1854. évi

önkéntes nemzeti kölcsönben s hogy ezeknek az adalékok-

nak nemcsak mveldéstörténeti, hanem adópolitikai szem-

pontból is megvan az értékök. Közlésöknek ez is egyik

findoka.

1812 deczember li-én. Felolvastatott Ö Felségének

Pest városa tekintetes tanácsához intézett leirata, vala-

mint Ö cs. Fensége, az ország nádorának kisér levele,

mely két okmányt a tanács a kereskedelmi testülettel má-

solatban közölte, a melyekkel a kereskedelmi testület fel-

hívatott, hogy a rendkívüli hadi költségek fedezetéhez

* A történelemben kevésbbé jártasok kedveért talán szabad megjegyez-

nem, hogy subsidiumot a nemesek és városi polgárok fizettek, de csakis hadi

költségre országgylési ajánlat folytán. A jelen esetben nem országgylésileg

megszavazott subsidiumról vagyis hadi segélyrl van szó.
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90 ezer váltó forintnyi önkéntes subsidittmmal járuljon és

ezt a legközelebbi kamarai pénztárba szolgáltassa be.

A legfelsbb kir. leiratnak, valamint Ö kir. Fensége

legkegyelmesebb levelének készköteles engedelmességgel

történt megfontolása után az összegylt kereskedelmi tes-

tület véleményei szétágaztak, még pedig az egyik rész ak-

kcp uclékedet

t

hogy a dologhoz hozzá sem kell fogni és O kir. Fen-

ségét a legalázatosabban kérni kell, hogy O Felségénél

kegyesen odahasson, hogy Pest városa keresked közön-

ségére kirótt 90 ezer váltó forint mint az összeshez képest

aránytalanul nagy a legkegyesebben leszállíttassék.

A másik rész véleménye vala

hogy azoknak az egyéneknek elleges összeirásával,

kik ehhez a subsidiumhoz járulni tartoznak, hozzá kell

fogni a munkához, egyidejleg azonban O Fenségéhez

folyamodást kell beadni, melyben kijelentessék a készség

arra nézve, hogy a legfelsbb akaratnak lehetleg elég-

tétessék, de O Felsége ne vegye rossz néven, ha Pest

városa összes keresked népessége az egész 90 ezer váltó

forintot össze nem hozhatná.

Miután a foganatosított szavazással a többség a második

vélemény mellett nyilatkozott, elhatároztatott, hogy Maar

János, Wurm József és Jankovits Miklós urak bizottság-

kép kiküldetnek, kiket az elnök Stankovits Konstantin a

polgármesternek be fog mutatni, kit azután felkérni fog-

nak, hogy közölje velk az összeirási lajstromokat, hogy

azokból lehetleg kivonatolhassák az összes ebben a vá-

rosban lakó keresked feleket.

18V2 deczember 19. A f hó 14-én tartott üléssel kap-

csolatban felolvastatott az említett ülés határozata szerint

O Fenségéhez intézend kérvény, mire elhatároztatott, hogy
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Stankovits Kostantin, Garay Sámuel, Jankovits Miklós és

Kolb János kiküldetnek, hogy O cs. kir. Fenségénél a hol-

napi napon kihallgatást kérjenek és neki a felolvasott

folyamodást átnyiijtsák.

ISL'Í jdimár 27-én. Ezen az ülésen Kögl polgármester

még egyszer szivére kötötte a kereskedelmi testületnek a

legfelsbb helyrl kapott azt a meghagyást, hogy az itteni

kereskedséget rábírja, hogy a mostani nyomasztó hadi

költségek fedezésére a legmagasabb kincstárba 90 ezer

váltó forintnyi önkéntes subsidiumot fizessen be és fel-

szólította a testületet, hogy nyújtson neki eszközt arra

nézve, hogy t. i. min módon lehetne ezt az önkéntes

subsidiumot a leghelyesebben behajtani.

Ezt illetleg a kereskedelmi testület nézete az vala,

hogy az önkéntes felajánlás lenne a leghelyesebb út, mint

a legfelsbb leirat értelme és szavai is jelzik, e végre a leg-

czélszerbb lenne egy küldöttséget kinevezni, mely magá-

nak Wurm, Maar és Jankovits urak munkálatából általá-

nos áttekintést szerezzen, hogy körülbelül mennyi esnék

az egyes egyénekre, hogy kiteremteni lehessen a 90 ezer

forintot. Az ily elirányzat (Clavis) elkészítése után a felek

beidéztetnek és mindenki felszólíttatik önkéntes járulmá-

nyának bejelentésére, ha azonban némelyek aránytalanul

csekély összeget ajánlanának, a bizottság feladata lesz t
méltánytalanságáról meggyzni és t a megállapított el-

irányzatnak megfelelbb ajánlatra rábeszélni.

Miután ez az eljárás elhatároztatott és a polgármester

úr által is elfogadtatott és jóváhagyatott a következ tagok

neveztettek ki az állandó küldöttségbe ú. m. Sztankovits

Ignácz, Kraskovits Antal, Tschgl Gáspár vagy Kolb János,

Csáki János, Glückswerth Mihály, Deron Antal, Garay

Sámuel, Liedemann Sámuel, Aebly Frigyes, Maar János és
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Grosz Ferencz urak. Ha egyik vagy másik tag a megjele-

nésben gátoltatnék, önmaga tartozik helyettest nevezni.

Az ülések a városi birósági teremben naponkint lo órakor

tartatnak és kezddnek 1813 január 28-án. Ezen bizottság

mellett toUnokkint Szepessy Ferencz úr mködik 2 váltó

forint napi tiszteletdíjjal.

181:í május 3-án. Felolvastatott Ö császári Fenségének

az ország nádorának a polgármester úrhoz az itteni keres-

kedktl, kalmároktól és üzérektl követelt önkéntes 90

ezer forintnyi összegnek gyorsabb behajtása végett inté-

zett levele és a polgármester úr kijelentette, hogy ehhez

komolyan hozzá kell fogni.

A kereskedelmi testület kijelentette, hogy a polgár-

mester úr kivánatának eleget tett és kidolgozott egy osz-

tályozást, de mivel a kereskedelmi testületnek ezeknek a

pénzeknek beszedésére, melyek ugyan az utolsó testületi

ülésben csakis a hadi költségekhez való önkéntes járul-

mánynak jelentettek ki, de a melyeket a polgármester úr

nyilatkozata szerint meg kell fizetni, hatalma nincs, a jelen-

lev tagok megkérdeztettek, hogy kijelentik-e készségöket

arra, hogy ezt az önkéntes sudsidiumot kifizetik, mind-

annyi kijelentette vala erre való készségét Stephanovits

Nicodem Kosma kivételével, ki kijelenté, hogy csak 5 frtot

fizethet. A kereskedelmi testület azonban elhatározta, hogy

minden tag tartozzék a kiküldöttek által rárótt összeget

megfizetni, mely összeg felét f é. május végéig, másik

felét pedig f é. június végéig kell a polgármester úr ke-

zeihez az aiTÓl kiállított nyomtatott elismervény ellenében

leróni. Mi mellett azonban a testület fentartja, hogy min-

den lajstromába bejegyzett keresked üzér a polgármester

úr által köteleztessék ugyanazt leróni, mert csak így lehet

összehozni az összeget O Felsége akarata szerint, ellen-
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esetben még a fizetésre készek sem köteleztethetnek fize-

tésre, mivel ennél a fizetésnél mindenki erejéhez mérten

tartozik hozzájárulni.

Hogy ennek hatály szereztessék, a polgármester vagy

meghatározandó helyettes elötilése mellett egy küldöttség

neveztessék ki, a melv elször a kereskedelmi testület

tagjait, azután pedig a többi keresked feleket megidézze

és teljesítésre kényszerítse. Ez a küldöttség ugyanazokból

a tagokból álljon, kik az elirányzatot kidolgozták és ily

üléseik tartsanak lo-tl 12-ig.

181,3 jiinius 2(S. Felolvastatott a helybeli zsidók által

O császári Fenségéhez, az ország nádorához a 90 ezer fo-

rint lerovása végett reájuk kirótt összeg ellen beadott pa-

nasz, valamint az erre O cs. kir. Fensége által Kögl

polgármester úrhoz intézett levél, a melyben az ügy meg-

vizsgálása és lehet orvoslása ajánltatik, egyidejleg fel-

olvastatott az erre vonatkozólag a kereskedelmi testület

által szerkesztett nyilatkozat, mely egész terjedelmében

jóváhagyatott és Kögl polgármester úrnak bemutatás vé-

gett átadatott.

181 ^f február 21-én. Felolvastatott az Ö Fenségéhez

a fherczeghez és nádorhoz intézend kérvény, a melyet

ez a kereskedelmi testület O Felségének Freyburgban

1813 deczember 25-én kelt az ezt e várost illet 90 ezer

frtnyi, még teljesen ki nem fizetett kereskedelmi subsi-

diumra vonatkozó leirata folytán a jelenlevk egyhangií

kívánságára az elljáró Stankovits Konstantin úr, továbbá

Liedeman Sámuel, Garaj^ Sámuel és Kraskovits Antal

urakból álló küldöttség fog átnyújtani, a mely kérvényben

eladatik, hogy a bekebelezett kereskedk ezen subsidiumot

illetleg a legnagyobb készséggel eleget tettek O Felsége

legfelsbb rendeleteinek és hogy még eddig a teljes be-
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fizetés meg nem történt, azoknak a keresked egyéneknek

kell felróni, kiket a bekebelezett kereskedkön kívül szin-

tén terheli a subsiditim fizetésének kötelezettsége, a mit

a kereskedelmi testület Ö Felsége tudomására hozni kér.

Egyidejleg egyszersmind elhatároztatott, hogy a tekinte-

tes tanácsnak a folyamodás tartalma, másolatának közlésé-

vel, alázatosan tudtul adassék.

18Ui márczius 29-én. Miután az els elljáró Stanko-

vits Konstantin lír ezzel a testülettel közölte, hogy a te-

kintetes városi tanács által meghíva a tegnapi napon arról

kellett értesülnie, hogy a Pest városát terhel 90 ezer

forintnyi kereskedelmi subsidiumot illetleg a tekintetes

tanács a testület küldöttsége által a volt polgármester

Kögl János József elnöklete alatt elkészített kirovási mun-

kálatot megváltoztatta, a subsidium mennyiségét újabban

elosztotta, több félnek a rájuk vonatkozó összeget mérsé-

kelte, a szab. polg. kereskedk testületére azonban 6273

frttal többet rótt ki és ebbl csakis a pótléknak egyéni

kimutatását közölte, egyébként azonban a fennemlített

elljáró úrnak arra a kérésére, hogy vele a többi kereske-

dk jegyzéke is közöltessék, kiknek pótfizetést kell telje-

síteniök vagy a kik mérséklésben részesíttettek, azt az

utasítást kapta, hogy azt írásban kell beadni, ezért tehát

ez a kereskedelmi testület elhatározta, hogy

a tekintetes tanács megkerestessék, hogy vele az a ki-

mutatás is közöltessék, mely a testület tagjain kívül a

város többi kereskedinek pótfizetéseit vagy mérsékléseit

tartalmazza, hogy abból megérthesse, hogy miként eshe-

tett meg, hogy a bekebelezett kereskedkre újabban

6273 fi't rovatott ki pótlékul, minthogy a kimutatás sze-

rint O cs. Fenségének a fherczegnek és ország nádorá-

nak a subsidiumból f. é. január 8-án 61,500 frt már be-
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szolgáltatott és a hátralékokból, melyek akkoron még

39,365 frttal mutattattak ki, 6352 frtot tehát mint a 90

ezer forintnyi subsidiitm összeget meghaladó fölösleget az

esetleges mérséklések kipótolására lehetett volna fordítani

;

tehát ez a kereskedelmi testület be nem látja, hogy mi

módon mérsékeltethetett a be nem kebelezett kereskedkre

kirótt összeg a mérséklésekre szánt 6352 frtnyi és a tanács

által neki szánt 6273 frtnyi pótlékkal tehát 12,625 frttal.

Ezen kívül egyébként kijelentetik, hogy abban az esetben,

ha testület meggyzdik, hogy a városnak összes többi

kereskedivel igaz arányban még valamely összeget pó-

tolni tartozik, épen lígy, mint minden idben kész volt a

közjó érdekében erejéhez képest mindent megtenni, nem

fogja a jövben sem elmulasztani készségének legvilágosabb

jeleit adni.

ISUi április li. Miután ez a kereskedelmi testület f. é.

márczius 29-én hozott határozata alapján a tekintetes vá-

rosi tanácsot kérte, hogy a subsidium pótlékot illetleg,

melyet a tekintetes tanács reá 6273 frttal kirovandónak

talált, vele közöltessenek azok a jegyzékek, melyek f. é.

márczius 26-án kelt tanácsi határozatban 2., 3., 4. és 5.

sz. a. foglaltatnak és kimutatják, hogy kinek szánnak pót-

lékot vagy leengedést; a tekintetes tanács azonban erre a

kérvényre azt a határozatot hozta, hogy az líjabban taná-

csilag foganatosított kirovás a kereskedelmi testület felül-

vizsgálata alá nem tartozik és ezért a kért okmányok nem

is közöltethetnek, ez a testület kényszerítve érezte magát,

hogy a fennemlített határozat mellett kijelentett, és csakis

a biztos és tanácsos Boráros János úr kívánsága folytán

a jegyzkönyvbe nem iktatott fentartáshoz képest O cs.

Fenségéhez a fherczeg nádorhoz a most felolvasott folya-

modással járuljon.
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Ezen cs. Fenségéhez benyújtott folyamodás következ-

tében Ö Fensége az ügyet méltóságos báró Perényi Lázár

udvari kamarai tanácsos és kir. biztos úrral végleges

rendezés végett közölte, minek folytán kiadatott a f. é.

ápril 13-án kelt jegyzék, mely felolvastatott és a melybl

kitnik, hogy Ö Fensége a pótlékot mérsékeltnek méltóz-

tatik találni és a pótfelosztás aránytalanságának bebizonyí-

tását követeli.

Ö méltósága és a kir. biztos iránt való minden tiszte-

lettel és törvényes hatósága iránt viseltetett minden tisz-

telettel és engedelmességgel ez a kereskedelmi testület

elhatározta, hogy ebben a részben elterjeszti: hogy pót-

lékról szó sem lehet, mert hiányról mi tudomása sincs, 90

ezer forintnál nagyobb összeg sem követeltetett ; továbbá,

hogy az eredeti felosztás Ö cs. Fensége rendeleteiben fog-

lalt alapelveken sarkal, végre ha az eredeti munkálat el-

vettetik, a kiküldött keresked egyének azzal gyaláztatnak

meg, mintha szenvedélyesen és saját érdekökben végezték

volna a felosztást, ezért a kereskedelmi testület kénytelen

kérni, hogy méltóságod azt az Ígéretet, melyet az elljáró

úrnak szóbelileg tenni méltóztatott, teljesítesse és méltó-

ságod saját elnöklete alatt a polgármester jelenlétében és

a testület által kiküldött tagok közbenjöttével a pótfelosz-

tási munkálatot elterjesztesse, hogy ezen a módon, azok

a hibák, melyek találtatni fognak, megjavíttassanak és

az e tekintetben szükségesek foganatosíttassanak. Egyéb-

ként ez az elterjesztés és illetleg kérvény a kereskedelmi

testületnek felolvastatott és elhatároztatott, hogy azt az

elljáró urak azonnal még az ülésben írják alá és a máso-

dik elljáró Teutsch József úr által adassék át méltó-

ságának.
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Ma a jegyzkönyv az összes jelenlevk által saját-

kezleg aláíratott mint következik :

Stankovits Konstantin Teutsch József

Garay Sámuel Kraskovits Jos. Ant.

Liedemann S. J. Szlavny György Konst.

Raitsch Se Freyburg Lénk Keresztély

Jankovits Miklós Kolb János

Aebly Frigyes Sartori György János

Fischer Ádám János Hasenstab Keresztély Ján.

Böhm István Papacosta János

Frölich Sam. János Agoraszto György

Bisenti Vilmos Gertjszt Kristóf

Gamperl György Ján. Zograf & Joannovits

Gratzer Antal Huber János

Muscli Sebestjéén Grosz Ferencz

Wurm & Schmikl Temesváry György

Maar Mátyás János Bayer Lrincz János

Í81^ április 20. Felolvastatott méltóságos báró Perényi

Lázár m. kir. udvari kamarai tanácsos és mköd kir. biz-

tos úrnak f. hó i8-án kelt jegyzéke, melylyel méltósága

kegyelmesen tudtul adja, hogy hajlandó ezen kereskedelmi

testület néhány tagjának és más szakért és kipróbált

férfiak bevonásával a Pest városát illet 90 ezer váltó

forintnyi kereskedelmi subsidium felosztását illetleg fen-

forgó félreértéseket a saját elnöklete alatt tartandó bizott-

sági tárgyaláson megfontolás tárgyává tenni és az ügyet

elzetes közös lelkiismeretes vizsgálat után O cs. kir. Fen-

sége a fherczeg- és nádortól kapott utasításhoz képest el-

döntés alá vinni, ha a kereskedelmi testület a kebelébl

kiküldendö tagokat oly meghatalmazással látja el, mely

szerint is a vonatkozó tárgyalásokba olyaténkép bocsátkoz-
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hassanak, hogy mindaz, a mi bizottságilag elhatároztatik,

minden további szó nélkül mint eldöntött terjesztessék

O cs. kir. Fensége elé.

A kereskedelmi testület tehát elhatározta : Miután

méltósága kegyelmesen megérteni engedte, hogy O cs.

kir. Fensége, a legmélyebben tisztelt nádor ennek a sub-

sidium ügynek végleges eldöntését nem önmagának tar-

totta fenn, hanem az ügy gyorsítása végett a kereskedelmi

testület panaszának elzetes megvizsgálása után a döntést

méltóságára átruházni kegyeskedett ; a kereskedelmi tes-

tület méltóságának általánosan dicsért lelkiismeretes

pártatlanságába és igazságszeretetébe való teljes bizalom-

mal, kebelébl kiküldi Stankovits Konstantin, Liedemann

Sámuel, Garay Sámuel, Kraskovits Antal, Glückswerth

Mihály és Maar Mátyás János urakat azzal, hogy azt a

döntést, melyet méltósága az eredeti egyéni felosztásnak

alapul szolgált, továbbá a tekintetes tanács által a keres-

kedelmi testület közbenjötte nélkül elfogadott elveknek,

szintügy a testület által kifejtett, Ö Fensége kegyelmes

megfontolása alá terjesztett indokoknak elleges elterjesz-

tése és közös megfontolása és végre a jelen ügyben már

folytatott tárgyalásoknak és O cs. kir. Fenségének legma-

gasabb parancsainak szembeállítása és megbirálása után,

mint végleges határozatot hozni méltóztatik, a kereske-

delmi testület nevében teljes bizalommal fogadhassák és

elfogadni tartozzanak és a testület kötelezi magát, hogy

mindazt, mi bizottságilag el fog határoztatni, magára nézve

köteleznek elismeri. Mi végett is ezt a jegyzkönyvet az

elöljárók és a toUnok aláírásával ellátva a kiküldött urak-

nak át kell adni.
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11.

A nagykereskedk testnlelére kirtl els adó.

A városi tanács, a polgári és az izraelita kereskedk

testületének felszólamlása folytán, az adóbizottság és a

választott polgárok meghallgatása után, törülte a két

testületbl kilépett és a nagykereskedk testületébe átlé-

pett 22 illetleg 24, összesen tehát 46 tagra, fejenkint

8 frttal, összesen tehát 368 pfrttal az 1846 47-re kirótt

gyökadót, ezt a nagj^kereskedk testületére, fejenkint 25

pfrttal, összesen tehát 1150 frttal vetette ki, természetesen

a fennálló szabályzatokhoz képest azzal a meghagyással,

hogy a testületre kirótt adóösszeget a fizetésképes tagok

közt jövedelmök arányában oszsza fel és a vonatkozó osz-

tályozást 15 nap alatt mutassa be, figyelmeztetve a testü-

letet arra, hogy a fizetésképtelenekre kirótt és behajtlanná

váló adóösszeg a jöv kivetéskor az egész évi adóösszeggel

együtt újra ki fogna rovatni.

A nagykereskedk testülete a terhére irt adót sokalta

és az adókirovás ellen felirt a heh^tartó tanácsnak. Az

indokok közt különösen hangsülyozza, hogy az a tény,

hogy a testület külön szabadalomlevelet kapott, nem szol-

gálhat indokul az adóemelésre, mert e végett tagjai csak

azokat a jogokat gj^akorolhatják, melyeket más nagykeres-

kedk, és mert az eg3'es tagok viszonyai az által, hogy

ebbe a testületbe léptek, nem változtak és mert a gyökadó

alapja: a porták száma sem szenvedett módosítást. S an-

nál méltánytalanabbnak tartja a gyökadó emelését, mert

ez a pótadóknak emelését is maga után vonná és e sze-
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rínt a tagok által fizetend adó csaknem a kilenczszeresre

emelkednék.

Ezt az adóemelést a helytartó tanács 19213/847. sz.

leiratában nem is találta indokoltnak. ((Noha ugyan)) —
mond a leirat — wazon buzgóság, melynél fogva a város

tanácsa az adó alapját növelni s jövedelmének uj forrásokat

nyitva, ez által e város megszaporodott szükségei fedezését

utóiérni igyekszik, általán véve dicséretet érdemel, mégis

miután ezen czél részletes és különvált intézkedések által

koránt sem lehet elérhet, de különben is sem az igazság-

gal, sem a méltányossággal össze nem fér, hogy az adó-

kivetés iránt fennálló elvek mellöztével, akkoron, midn
ezek a többi osztályokra nézve épségben tartatnak, egy

bizonyos osztály mások felett követelésen túl terheltessék.))

((Az adó kivetése iránt eddig divatozott szokást)) — mondja

alább a leirat — «a többször említett nagykeresked tes-

tület irányában is a maga épségében annyival inkább

tartsa fenn, minthogy érintett felterjesztése szerint az új

adókulcs tervének kidolgozásával az innen 1845 Szent-Mihály

hó 30-án 32,218. sz. a. kelt intézvény következtében meg-

bízott választmánya ebbeli munkálatának mielbbi beadá-

sára újólag is utasítva levén, remélni lehet, st ezen kir.

Htó Tanács el is várja, hogy most érintett választmány

ebbeli megbízásának lehet leggyorsabb megfelelend.

»

Végeredményben a nagykereskedk testületére össze-

sen 704 frtnyi gyökadó rovatott ki. A testületben erre

nézve foganatosított osztályozás a mellékletben közöltetik.

Az osztályozásnál a legkisebb adó (8 frt), a legmagasabb

ellenben 40 frt, mely két tagra, nevezetesen Wodianer S. és

fia és Malvieux C. J. czégekre rovatott ki.

S talán nem érdektelen, ha itt megemlítjük, hogy ab-

ban az ülésben, a melyben a testület az adó ellen felszó-

Keresk. test. tört. 17
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lalt, a pesti vakok intézeténél József fherczeg nádor ne-

vére 4800 pfrtos alapítván}! tett a tagoknak önkéntes

járulékaiból.

III.

A nuujijar kormány által 18í8-ban teroezctl adó.

A képviselház 1848 deczemberben tárgyalta az új,

már az általános adózási kötelezettségen nyugvó adójavas-

latokat. Kereskedelmi körökben az a rendelkezés ébresz-

tett aggodalmakat, mely szerint az összforgalom üzemi

tkének, ennek hat százaléka pedig nyereségnek tekintes-

sék, melj^nek négy százalékát kell adóban fizetni. Az érde-

kelt kereskedelmi testületek elhatározták, hogy közös föl-

iratot intéznek úgy a honvédelmi bizottsághoz, mint gróf

Teleky Józsefhez, mint a frendiház adóbizottsága elnöké-

hez, különösen gyakorlati példákkal igazolva a képvisel-

házban már elfogadott elv tarthatatlanságát.

Feliratukban kijelentik, hogy maguk is meg vannak gy-
zdve azon elv igazságosságáról, hogy a rendkívüli köinil-

ményekre való tekintettel az 1848. évi november, deczem-

ber havára, valamint az 1849-ik év els hat hónapjára a

jövedelemnek négy százaléka vettessék ki adóban, aggo-

dalmuk csak a már említett rendelkezés ellen van, mely-

nek helytelensége ellen bátorkodnak a sok közül a követ-

kezket felhozni.

A kereskedési ügy Magyarországban, leginkább pedig

Pesten következ fágakból áll: a) nyers termékekkel,

l)) honi és az örökös tartományokbeli gyártmányokkal és

kézmárúkkal, r) gyarmatárúkkal való kereskedésbl és

) váltópénzzéri és bizományi üzletekbl.
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A nyers terményekkel való kereskedés nagyobb részt

a kevésbbé tehets kereskedk által tizetik, kik gyors for-

galom elidézése s a kereskedésnek majd egy majd más

czikkel való zhetése tekintetébl mindig igen mérsékelt —
közönséges körtilmények közt 2—4 százalékból álló — nye-

reséggel nagyban következ tiszta nyereséget hajtanak

:

Gyapjú mázsánkint 1— 2 frt pp.

Gabona mérönkint m—1 « ft

Hamuzsir mázsánkint k
— 2 « «

Gubacs « 4— 2 « ((

Oly idszakok, melyekben egy mázsa gyapjúnál 5

—

15 frtot, gabonánál i

—

-2 frt s ugyanannyit gubacs és hamu-

zsirnál nyerhetni, nem csak ritkán, több év múlva, fordul-

nak el, hanem közönségesen ismét kiegyenlíttetnek ama
nagy veszteség által, mely az árcsökkenésbl ered, mint-

hogy a nagybani keresked szüntelen újabb drága vételek

által folytatja az tizletet s ekkor közönségesen az utolsó

árúkészlet mellett iszonyú kárt szenved, mely nem ritkán

egész vag3^onát elnyeli s egy csapással megsemmisíti. En-

nek él példányai a pesti piaczon igen számosan talál-

hatók.

Ha már az adókivetés alapjául a forgalom-tke vétetik

s ennek nyeresége hat vagy épen tiz százalékra tétetik,

akkor a számítás következleg állana:

A 500 mázsa gyapjút fogyasztott, ez középárban

50 pfrtjával véve tesz 25,000 pfrtot, a gyanítható nyere-

ség 4 pfrtjával tesz 1000 pfrtot, ha most a forgalmi ösz-

szegtl hat százalék számíttatik, ez 1500 frtra rúg," ettl

fizet négy százalékot tehát 60 pfrtot, vagy ha épen tiz szá-

zalék vétetik a forgalmi tke után nyereségül, ez 2500 pfrtot

tesz, melytl négy százalék ad 100 pfrtot, s így az els

esetben hat százalékot, a másikban tiz százalékot fizet jöve-

I
/



26o ADALÉKOK AZ ÁLLAMI PÉNZÜGY

delmi adó fejében, míg a tö1)bi lakos csak négy százalékot

adózik.

Ezen kívül a fennebb például felhozott looo pfrt nye-

reségen következ terhek fekszenek : a keresked saját évi

szükséglete, kezelési költségek s azon veszteségek, melyek

minden üzletnél egy év leforgása alatt elkerülhetlenek,

lígyszintén a kamatszükséglet, minthogy számtalan keres-

ked felvett pénzekkel folytatja üzletét, st a legvagyono-

sabb kereskednek is évenkint tetemes összeget kell nj'^e-

reségébl levonni a kereskedelmi bank vagy idegen pénz-

tzsérek számára kamatkép fizetendt, ügy hogy a felvett

gyanítható nyereség ritkán marad csak felében is tiszta,

mi által a jövedelmi adó 12 százalék illetleg 20 százalékra

emelkedik. Tudva van, hogy például gabona kimérésnél 3

—

4 váltógarasnyi nyereség van szokásban, mily magasra

nigna itt a forgalmi tökébl merítend adó.

A gyártmányokkali kereskedés nagyban lehetleg kisebb

nyereséggel zetik, hogy csak élénk forgalom idéztessék

el és habár egyes czikkeknél 5— 10 st 15 százalék nye-

reség van is, mindazáltal a hátramaradt, úgynevezett bovel-

árúkban való készlet, s minthogy a vételek jobbára hitelben

történnek, az e melletti veszteség oly tetemes, hogy tiszta

nyereségiíl alig lehet 2— 3 százalékot venni.

Hasonló az eset a gyarmati árúknál is. Itt a fforga-

lom czukor és kávéval történik, melyek köztudomás szerint

iszonyúan elfecséreltetnek, 2—3 százalék nyereség ez üzlet-

nél is vajmi ritka vcgeredmény.

A váltó- és tzsérüzlet még kiáltóbb ellentétben áll a

forgalomból merített jövedelemnek alkalmazásával. A keres-

kedési váltók — mint tudva van — i— 3 hónapra bocsáttatnak

ki. Feltéve, hogy B. minden vásárkor valamely ügyfelével

egy három hónapra szóló 5000 pfrtos váltót hat százalék-
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kai leszámítolt, így mindannyiszor 75 pfrtjával, az egész

éven át 300 pfrtot vesz be kamatokban. Forgalomban e

tétel négyszer j el s képez 20,000 pfrtot, ennek hat szá-

zalékos remélhet nyeresége 1200 pfrtot vagy tiz százalékot

véve, 2000 pfrtot tesz, fizet tehát els esetben, 48, máso-

dikban pedig 80 pfrtot, s így 16 százalék illetleg épen

263 százalék jövedelmi adót.

Behajtások- és fizetésekért s— I, elfogadásokért 1 száza-

lék számíttatik.

C. egy 80,000 pfrtnyi behajtást tesz, melyért l-dal 100

pfrtot kap fáradsági díjul, ezt hat százalékkal véve, a for-

galmi töke jövedelme teszen : 4800 tiz százalékkal 8000

pfrtot s így els esetben 100 pfrtnyi l^rutto jövedelmétl

192, a másodikban pedig 320 pfrtot fizet adó fejében.

D. egy ügyfeléért három hónaponként 15,000 pfrtnyi

váltót fogad el egy harmad provisio mellett s így egy éven

át 60.000, ezért provisio fejében 200 pfrtot kap, mely hat

százalékkal véve, tesz 3600, tiz százalékkal pedig 6000, s

így fizet els esetben 144, másodikban 240 pfrtot, tehát

200 pfrt bruttó-bevételért 72 százalék jövedelmi adót vagyis

a második esetben 40 pfrt tkeveszteséget kell hozzáadni.

Épen így van a bizományi üzlettel is, mely soha sem

hajt többet két százaléknál, többnyire azonban csak i—
ih százalékot.

Ezekben állanak a ténybeli felvilágosítások, melyek

alapján azután kérik, hogy a tervezett adókivetési módozat

helyett egy más adókivetési módozat alkalmaztassék. "Sze-

rény nézetünk szerint)), — ezzel végzdik ezen a kereske-

delmi életbe némi betekintést nyüjtó irat — ((kereskedknél

legczélszerbb volna, ha a rónok (az adókivetést teljesít

tisztvisel) mellé egy a kereskedk körébl választandó

hites bizottmány adatnék, mely minden egyes keresked
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adójának elleges kivetését, —jövedelmének négy százalékát

vévén alapul — eszközölje s a keresked testületek lítján

mindenkit az így ellegesen elfogadott összegrl értesítsen,

^ogy így ha netalán valakinek ellene kifogása volna, e

részbeni okait a bizottmánynak eladhassa, s ha ez azokat

elégteleneknek tartaná, ugyancsak e bizottmány eltt ma-

gát kereskedelmi mérlegével igazolni tartozik.))

IV.

Az íS'f. évi önkéntes nemzeti kölcsön.

Az 1854 június 26-án kelt nyilt parancs hivatkozik

arra, hogy a rendkívüli események, melyekkel birodal-

munk néhány év eltt sújtatott (heimgesucht worden) nem

csak az állami kiadások és bevételek közt létesítettek arány-

talanságot, hanem a valutának is fölötte káros hatású

elértéktelenedését idézték el, továbbá, hogy az állampénz-

tigyek javítására nyittattak ugyan új források, emelkedtek

is a bevételek, de a fközlekedési vonalak megnyitása, a

monarchia hatalmi állása által követelt hader szaporítása

által okozott kiadások megakadályozták az állami pénz-

ügyekben való rend helyreállítását, s mindezekhez járult,

hogy a legújabb, az Aldunán lefolyó politikai események

a monarchiát nagyobb hadi készületek tételére kény-

szerítik. «Ily viszonyok között » — folytatja a nyilt-

parancs — wa közjólét legsürgsebb tekintetei parancsol-

ják, hogy hatályos és kimerít intézkedés tétessék egy-

részt a valuta elértéktelenedésének megszüntetése és más-

részt a rendkívüli államszükségletek fedezete végett. Abban

a meggyzdésben, hogy ily intézkedésnél h alattvalóink-
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nak legfontosabb érdekei állnak kérdésben s hogy ennél-

fogva sikerének legbiztosabb záloga tevékeny közremkö-

désök, minisztereink és birodalmi tanácsunk meghallgatá-

sával egy önkéntes kölcsön aláírását határoztuk el, mely-

nek hozadéka a jelzett czélokra fog fordíttatni és a melyben

mindenki erejéhez képest vegj'en részt ». Önkéntes köl-

csön, a melynek jegyzésében mindenki vagyoni tehetségé-

hez képest részt vegyen, jobban mondva, tartozik részt

venni, mert a hatóságok, mint rögtön látni fogjuk, fel is

ügyeltek arra, hogy megtörténjék.

Legalább is 350 millió, legflebb 500 millió fitot kel-

lett eredménveznie a kölcsönnek. S hogv a kormánv min-

dent megtett arra nézve, hogy terve sikerüljön, bizonj^os.

A kibocsátási árfolyam 95 százalékban, az ezüstben vagy

aranyban fizetend kamat öt százalékban állapíttatott meg.

A kölcsönt, ha 350 milliót, három év, ha 400—450 milliót,

négy év, ha ezen felüli összeget eredményezne, öt év alatt

kellett részletekben befizetni. Óvadékul az aláírt összeg öt

százalékát kellett letenni és ezt nemcsak készpénzben, ha-

nem állami, st magán értékekben is lehetett letenni. Az

els két és fél százalék részletet szeptember 30-án kellett

befizetni, a második részlet befizetési határideje pedig már

elre október 31-ikére állapíttatott meg. Az aláírások Buda-

pesten azzal is könnyíttettek, hogy a nemzeti bank itteni

fiókja külön elleg dotátiót is kapott.

A polgári kereskedk testülete, mint a tanácshoz inté-

zett jelentés mondja, mindent elkövetett az aláírás sikere ér-

dekében, minden egyes tagját külön szólította fel aláírásra,

melyben, mellékesen említve, a kereskedket fleg arra

figyelmeztette, hogy a kölcsön a valuta rendezésére szolgál,

mely els sorban is kereskedelmi érdek. Következleg szá-

mol el az eredménvrl

:
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A testületnél jegyzett 262 tag 234,620 frtot

A városi hatóságnál 2 tag 12,400 «

Az izraelita hitközségnél 47 tag 55)90o «

Maga a testület 20,000 «

Összes aláírás tehát 322,920 frt.

Külön jegyzéket terjeszt el azokról a tagokról, kik

alá nem írtak. Végül kéri a tanácsot, hogy a jelentést

vegye tudomásul és értesítse errl a cs. kir. fiók-leszámí-

tolási intézetet (ez a nemzeti bank fiókjának hivatalos

czíme), hogy azok a bekebelezett tagok, kik a bankfióknál

fogják az aláírási íveket benyújtani, a részesedésnél való

kimutatásban duplán el ne forduljanak.

Úgy látszik, hogy a hatóság az eredménjmyel nem volt

megelégedve. A polgári kereskedelmi testület 1854 novem-

ber 28-án egy átiratot intéz a polgármesterhez, melyben

szóbeli meghagyás folytán bekíildi a kitöltetni kívánt ívet

és megjegyzi, hogy a felsoroltakon kívül a kölcsön aláírá-

sában még más tagok is jelentékeny összegekkel vettek

rés^t, kik nemcsak üzleteikre, hanem ingatlanaikra való

tekintettel is jegyeztek a kölcsönre. Az ingatlanaikra es
adóösszegek azonban nincsenek meg a testület levéltárá-

ban és épen ezért nem is lehetett azon ténynek mérlege-

lésébe bocsátkozni, hogy azok nagyobb összeggel vettek-e

részt a kölcsön jegyzésében, mint (Klójuknak lizszeres

összege, ezért tehát azokról itt külön jegyzék csatoltatik,

hogy adójuk a cs. kir. adóbizottságnál megtudathassék. Úgy
látszik tehát, hogy az adónak tízszerese volt a minimum,

melyet « önkéntesen », vagyis szabad akaratból jegyezni

kellett.

A nagykereskedk testülete az önkéntes nemzeti

kölcsönügyet 1854 július 13-án tartott bizottmányi illésé-

ben tárgyalta. Abban a részben nem volt nézetkülönbség,
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hogy a kölcsön aláírásában, különösen a valutarendezésre

való tekintettel, élénk s minden tagnak külön részt kell

vennie ; már a mérv tekintetében voltak nézetkülönbségek.

Malvieiix azt indítványozta, hogy minden tag adójának

tízszeres összegét jegyezze. Weisz Bernát Ferencz az adót,

különösen pedig a jövedelmi adót nem tartja az egyesek

vagyona és jövedelme helyes mértékének. Ennél sokkal

fokozottabb részesedést tart szükségesnek. Végre abban

történt megállapodás, hogy looo frtnál kisebb összeget

egy tag se jegyezhessen : azok, kik loo frtnál több adót

fizetnek adójuknak legalább is tízszeresét jegyezzék. Min-

den tag írásban hivassék fel a július 24—26-án teljesítend

aláírásra. A felhívásban mellztessék a megállapított mini-

mális jegyzés, de az aláírások elfogadására kiküldött bizott-

ság szóval figyelmeztesse erre a tagokat. A bizottság tag-

jainak még kötelességévé tétetik, hogy a tagokat az aláírás

teljesítésére él szóval is felhívják. A jegyzés eredménye

az augusztus 5-én tartott választmányi ülésen jelentetett

be. Jegyzett a testületnél

65 tag 294,000 frtot

a zsidó hitközségnél 104 tag 658,800 ((

maga a testület .. 10,000 «

az összeredmény . 962,800 frt.

Nem egészen két évvel késbb a polgári kereskedelmi

testület egy igazi önkéntes jegyzésben járt közbe. Ér-

dekes a két aláírás eredményét összehasonlítani. Alig

lehet feltételezni, hog}^ az utóbbi jegyzésnek fénj^es ered-

ményét az okozta, hogy idközben a pesti kereskedk

meggazdagodtak. Gróf Andrássy György a tiszavidéki vasút

társaság pénzíigyi bizottmánya nevében a Bécsben 1856 ápril

23-án kelt levéllel értesíti a polgári kereskedelmi testületet,

hogy az alakulóban lev társaság alaptökéje 200,000 drb rész-
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vényre elosztott 40 millió forintban állapíttatott meg, mely-

nek fele külföldi aláírásokkal, másik fele azonban az osztrák

hitelbank, bécsi bankárok és az alapítók aláírásával bizto-

síttatott, továbbá, hogy «azon óhajtástól vezéreltetvén, hogy

a Tiszavidék közönségének is alkalom szolgáltassék köz-

vetlen részvényestíl csatlakozni, a társaság számára az alá-

írást három millió pfrtnyi részvénytökére vagyis 15,000 drb

részvényre nyitva hagyta, azonban ügy, hogy azonnal a

végengedélyezés megnyerése után a vállalt egész illeték-

nek 30 száztólija vagyis minden részvény után 60 pfrt

lefizettetvén: a részvényjegy a bizottmány által meghatáro-

zandó idö eltt nem leszen eladható ». Felkéri tehát a keres-

kedelmi testületet, hogy a pesti kereskedk és a lakosság

körében aláírásokat gyjtsön, az illet aláírásokat vele

14 nap alatt tudassa, megjegyezve azt is, hogy a mennyi-

ben az aláírások a kibocsáttatni kívánt összeget meghalad-

nák, arányos felosztásnak leend helye.

Magánál a polgári kereskedelmi testületnél 162 fél

15,247 részvényt jegyzett, s pedig 72 testületi tag 8775 da-

rabot, s e szerint a Tiszavidéknek vagy talán inkább a Ma-

gyarországnak fentartott részvénymennyiség már itt túl-

jegyeztetett. A testület gróf Andrássy Györgyöt az aláírási

eredményrl már május hó 5-én értesítette azzal, hogy a

részvénybefizetés elfogadására a pesti magyar kereske-

delmi bank hatalmaztassék fel, mely ily mveleteket már

más alkalmakkor is végzett. A testület május 31-én érte-

síttetett arról, hogy a részvények az aláírásnál tüljegyez-

tettek, és hogy ezért a jegyzés tiz százalékra és ehhez

képest a testületnél aláírt részvém' 1524 drbra szállíttatott

le, melyekre tiz százalékot június 20-ig kell a kereske-

delmi banknál vagy Bécsben az osztrák hitelintézetnél

kifizetni az aláírásnak különbeni érvénytelensége mellett.
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Beér Adolfnak* az osztrák kereskedelmi politikát a

tizenkilenczedik században tárgyaló jeles munkájából tudjuk,

hogy Ausztria az u. n. Posonby vagy angol-török 1838. évi

kereskedelmi szerzdést az 1839. évi augusztus 29-én kelt

jegyzékkel ideiglenesen elfogadta, kivéve mégis a szomszé-

dos Moldván, Oláliországon, Szerbián, Bosznián és Hercze-

govinán át folytatott szárazföldi kereskedelmet, melyre

nézve a régi capitulárék érvényben fentartattak. Tudjuk

azt is, hogy egy új végleges szerzdés kötése iránt az alku-

dozások 1840-ben indultak meg, melyek azonban Orosz-

ország miatt eredményre nem vezettek. Miután azonban

Oroszország és Törökország közt a kereskedelmi szerzdés

1846 május i2-én megköttetett, az alkudozások fonala újra

felvétetett. A porta új kereskedelmi szerzdések kötésénél

kiindulási alapúi az említett Oroszországgal kötött szerz-

dést kívánta tekinteni. Ezen alap tekintetében az osztrák

kormánykörökben nézeteltérések merültek föl, melyeket fleg

az okozott, hogy az adrianopoli béke Moldvát, Oláhorszá-

got. Szerbiát suzerain fejedelemségekké tette. Arról volt

tehát szó, hogy Ausztna a maga részére a fennálló szerz-

* Die österreichische Handelspolitik im neunzehnten Jahrhundert.

Bécs, 1891. 410. s k. 1.
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dések alapján, tekintet nélkül a nevezett országok új

politikai állására, igényelhet-e elnyöket, vagy pedig vegye

tekintetbe az líj viszonyokat és maga részérl is fogadja

el az orosz-török szerzdést.

Beér dolgozatában megemlíti az e tárgyban kormány-

körökben folytatott tanácskozásokat, de nem emlékszik

meg arról, hogy a kormány a szakkörök véleményét is

kikérte.

Az ebben a tárgyban a kereskedelmi testületek által

elterjesztett szakvélemény nemcsak a magyar kereskedk

álláspontját fejezi ki, hanem részletes felvilágosítást nyújt

hazánknak az aldunai országokkal folytatott kereskedel-

mérl. Érdekesnek tartjuk tehát, hogy magát a szakvéle-

ményt és elzményét részletesebben ismertessük.

A helytartó tanács 1846 november hó lo-én 43,664. sz. a.

az 1846. évi orosz-török szerzdés magyar fordításának

közlésével leírt Pest város polgármesterének, hogy az "C

tárgyakban tapasztalt egyének véleményét)) kérje ki a követ-

kez kérdésekre: i. hogy ha a jelzett szerzdésben foglalt

és a leiratban külön is kiemelt feltételeknek e hon lakosai

alávettetnének, mennyiben fog szenvedni állásuk és érde-

kök? 2. vajon az orosz módosítások (az orosz-török szer-

zdés ugyanis egyes módosításokkal azonos az angol-török

1838. évi szerzdéssel) Magyarország állásával megegyez-

nek-e? s mennyiben? 3. Magyarország érdekében mily

szabályok volnának kívánatosak s mikép lehetne nemcsak

ezeket kivinni, de a török birodalom mai állását tekintve,

az orosz szerzdésben foglaltaknál még kedvezbb föltéte-

leket egyszersmind elnyerni?))

Ezt a most említett rendeletet mellékletével együtt

véleményadás végett a polgármester áttette a kereskedelmi

testületekhez, melyek a fölött kiküldöttek által közösen
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tanácskoztak és tanácskozásaik eredniényekint közös véle-

ményt is terjesztettek föl.

Meg kell még említenünk, hogy a szakvéleményben a má-

sodik kérdést tekintették elsnek és az elst másodiknak és

a harmadik kérdésnek csakis els részére voltak figyelemmel.

Annak elrebocsátásával, hogy mintán sem vámtarifák,

sem statisztikai kimutatások a testületekkel nem közöltet-

tek és így csakis saját tapasztalataikra szorítkozhatnak,

a szakvélemény mindenekeltt kiemeli, hogy a fennálló

1784 február 24-én megkötött szerzdés határozottan meg-

állapítja, hogy lígy a monarchiából Törökországba bevitt,

mint Törökországból a monarchiába behozott árúkért

3 százalékos értékvámot kell fizetni és hogy ez a szerzdés

mind e mai napig érvényben fentartatik.

Igaz ugyan, hogy a vezirek, pasák és vámhivatalnokok

merészkedtek a kihozott árúkért nagyobb vámokat is köve-

telni és tényleg be is szedni, de ha az illetben megvolt a

kell erély és nem sajnálta az idt és a költséget és fel-

ment a legmagasabb fokig, mindig ki tudta eszközölni,

hogy tle a szerzdésesnél nagyobb vám be ne szedessék.

Gyakran már a vezirnél is czélt lehetett érni, mit bizonyí-

tanak a vezirnek a bosnyák musirhoz 1843 november 26-án

és a herczegovinai helytartóhoz ugyanazon a napon, az

oláh fejedelemhez 1843 deczember 30-án és a szerb feje-

delemhez 1844 január 4-én intézett leiratai. Gyakran a

vezirhez sem kellett fordulni és már a pasánál is el lehe-

tett érni a vámnak oly mérséklését, mely az alattvalóknak

nem csak azt tette lehetvé, hogy kereskedelmöket a török

tartományokban folytathassák, hanem még ki is terjeszszék.

Kivételt csak Szerbia tesz. mely az ott bevásárolt vagy oda

kivitt árúkért 3—20 százaléknyi vámot szed a fentemlített

veziri leirat daczára.
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Magyarországnak Törökországgal való kereskedelme

többnyire a szomszédos tartományokkal : Oláhországgal,

Szerbiával és Boszniával való kereskedelemre szorítkozik.

Az ottani kereskedk tlünk vas, réz, aczél, üveg, kedény

és kézmárúkat vásárolnak. Mi azonban azokból a tarto-

mányokból nagy mennyiség élelmi szereket, nyers termé-

nyeket, szarvasmarhát és sertést, mint búzát, tengerit,

szilvát, gubacsot. mézet, török pamutot, hamuzsirt, pióczát,

faggyút, rongyot, hízott és magló disznót, ökröt és tehenet,

nyers brt és dongát stb. hozatunk. A donga részben Fiúmén,

részben pedig Konstantinápolyon át Marseilleba vitetik ki.

Az e czikkekben a monarchiába és a monarchia által foly-

tatott kereskedelem igen jelentékeny és még virágzóbbnak

Ígérkezik, ha elháríttatnak az eléje gördül akadályok.

Elkerlhetlen szükség esetén bele kell egyeznünk

abba, hogy az orosz szerzdés ív. pontjában megállapí-

tott 2 százalékos pótvám a magyar czikkekért is fizettessék,

habár ezt a terhet különös tekintettel az angol versenyre,

csak a hazai ipar rovására lehetne viselni. Semmi esetben

sem lehetne azonban elfogadni azt, hogy a török árúkat a

mai 3 százalékos vámon túl még további 9 százalékos kiviteli

vám terhelje, mert ez nem a kiviv, hanem a beviv országot

terheli. Az ily nagy vám egyes czikkeket illetleg a kivi-

teli tilalommal azonos jelentség, másoknál pedig beho-

zatali és átviteli kereskedésünket lényegesen fogná csorbí-

tani, mint ez az alábbi példákból kitnik.

Példakép felhozatik a hamuzsír, melyet magyar alatt-

valók jelentékeny mérvben gyártanak a török tartományok-

ban, és a mely nem bírván el az emelt kiviteli vámot,

eredményezné, hogy az ottani magyar hamuzsír-gyárak

megsznnének. Hason eset forog fenn a szilvát illetleg,

melyet a magyar kereskedk ott bevásárolnak és a kül-
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földre elárusítanak, a melyben pedig a kereskedelmi

forgalom — a rossz éveket nem számítva — évenkint

30—40,000 mázsa. Még érzékenyebben hatna az új 9 száza-

lékos vám a méznél és faggyúnál.

Különös tekintetet érdemel még az Oláhországgal,

Moldovával, Boszniával és Szerbiával folytatott szarvas-

marha és sertéskereskedés. Túlnyomóan sovány állatokat

hoznak Magyarországba, melyeket a pusztákon és a makkos

erdkben meghizlalnak. A hizlalás után azonban részben

Pestre és Bécsbe hozatnak, részben pedig a külföldre vitet-

nek. A 9 százalékos vámemelés tehát i—6 frttal emelné

darabonkint az állatok értékét. Valószín pedig, hogy ez

megszüntetné a török állatokkal való átviteli kereskedelmet

és megdrágítaná a húst Magyarországban épen úgy, mint

Ausztriában.

A magyar korona országainak tehát érdekében áll,

hogy ha nem is lehetne elérni, hogy az egész török keres-

kedelemre nézve érvényben maradjon a 3 százalékos vám,

a bosnyák, szerb és oláh kereskedelem a fennálló ideig-

lenes szerzdés értelmében mentessék meg a 9 százalékos

vámemeléstl.

Áttérve a második, a leiratban tulajdonkép els kérdés

megválaszolására, a szakvélemény mindenekeltt megálla-

pítja, hogy az orosz-török szerzdés az orosz alattvalóknak

csakis az ily árúknak vásárlását engedi meg, melyek tez-

kere, monrune, bidacet, ihtassab és más hason adókkal

nincsenek terhelve.

Mivel azonban az 1784. évi sened 2-ik pontja értelmé-

ben a cs. k. alattvalók mindezektl az adóktól és korlátozá-

soktól mentesek és e szerint ebben a részben elönyösebb

helyzetben vannak, helyesebb leend, hogy a lehetség

szerint az említett sened határozmánvai tartassanak fenn.
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Az orosz-török szerzdés 5-ik ,^-a megállapítja, hogy a

török árúkkal a török tartományokban keresked orosz

alattvalók nemcsak a bevásárlási és eladási adókat, hanem

ezen felül még épen tigy mint a török alattvalók, a keres-

kedésért még külön is tartoznak fizetni. Ezt a pontozatot

már csak azért sem lehetne helyeselni, mert a magyar és

osztrák, kereskedést üz alattvalók a területen vásárolt és

eladott áruk legtöbbjéért a fennálló szerzdések értelmében

semmiféle külön vámot sem tartoznak fizetni, hanem csakis

az üzleti adóval terheltethetnek.

Az orosz-török szerzdés 6-ik pontja azt határozza,

hogy az oroszoknak nem szabad Törökországban kiskeres-

kedést vagy kézmvességet folytatniok, sem mhelj'eket

nyitniok.

Ha a magas kormány ezt a pontozatot elfogadná, ez

súlyosan érintene számos magyar alattvalót, ki ideiglene-

sen török tartományokban tartózkodik. Nevezetesen Bosz-

niában és Szerbiában számos sziavon alattvaló van, ki ott

kiskereskedést tart, a kiskereskedésbl él, és attól vámot

nem, hanem csak török adót fizet. Vannak különféle kéz-

mvesek is, kik az évnek egy részét vagy hosszabb ideig

is a török tartományokban tartózkodnak és ott mestersé-

göket folytatják anélkül, hogy török részrl bármi akadá-

lyokkal találkoznának. Az orosz-török szerzdés 5. és 6-ik

pontjának elfogadása tehát jogvesztés lenne és sértené a

magyar alattvalók jogait.

Az orosz-török szerzdés 7. §-a egyebek közt megálla-

pítja, hogy azok az idegen árúkért, melyek Törökországba

vitetnek és onnan, mert el nem adathattak, ismét külföldre

vitetnek, a kivitel eltt 3 százalékos vámot kell fizetni. Az

osztrák-magyar kereskedelem érdekében pedig kivánatos,

hogy ez a pontozat ne alkalmaztassék, st ellenkezleg
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megállapíttassék, hogy a Törökországba vitt s onnan tovább

vagy visszaszállított árúkért épen úgy, mint az átviteli

árúkért, csak csekély illeték fizettessék és a netalán fize-

tett vám visszatéríttessék.

Az orosz-török szerzdés 9. §-ához megjegyeztetik, hogy

a gabonakivitelnek szükségessé váló megtiltása esetén,

errl a nagykövet a vonatkozó rendszabálynak hatályba-

léptetése eltt három hónappal elbb a hírlapokban való

közhírrététel végett értesíttessék, valamint hogy az a porta

által a nagyobb török városokban kihirdettessék, hogy a

cs. kir. alattvalók kötelezettségeiket a jelzett idn bell

lebon3''olíthassák.

Az orosz-török szerzdés 12. §-a szerint nem szabad a

Törökországban vásárolt selymet távoli, vámhivatalokkal el

nem látott kikötkbl kivinni. Mivel azonban selymet ide

a szomszédos török tartományokból is behoznak, kívánatos

hogy ezt a czikket illetleg a régi, korlátozásoktól mentes

szabályzatok fentartassanak és a cs. kir. alattvaló ne kény-

teleníttessék, hogy pusztán az elvámolás miatt az árúczik-

kel kerül utakat tegyen a távoli vámhivatalhoz.

Az orosz-török szerzdés 14. ,^-a megállapítja, hogy a

hajórakományokról az Oroszország és Törökország közt

megállapított szabályzatok szerint kell a nyilatkozatokat

megtenni. Ezeket a szabályzatokat a testületek nem ismerik,

de tudják azt, hogy eddigelé, ha a nyilatkozatok valótlan-

ságot tartalmaztak, ebbl a vámszedk más jogot nem

igényelhettek, mint hogy a szabályszer vámnak kétszere-

sét róhattak ki. Minden esetben ebben a dologban hatá-

rozott és világos intézkedéseket kell megállapítani.

Mi a többi a szerzdésben foglalt intézkedéseket illeti,

ezek a kereskedelmet nem fognák akadályozni.

A magyar kereskedelem érdekében a kötend vám-

Keresk. test. tört. 1°
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szerzdésben mindenek eltt és els sorban szabályozni

kellene a vámszedési módozatot. A portával kötött régi

szerzdések értelmében mindazokban az esetekben, melyek-

ben a felek a vámliivatalnokkal az árúk értékérl meg-

állapodásra nem juthattak, a 3 százalékos vámot tennészet-

ben kellett beszedni. De a vámszedésnek ez a módja a

török vámhivatalnokok által már a miílt században figyel-

men kívtíl hagyatott, jelenleg pedig, hogy a török tarto-

mányokban a vámok bérbe vannak adva, épen teljesen

mellztetik és a vám csakis az árúk értékétl szedetik, az

értéket pedig a török vámhivatalnok önkényesen állapítja

meg. Ha tehát a cs. kir. alattvaló árút akar elvámoltatni,

a vámszed minden hosszas gondolkozás nélkül 3—4-szeres

vámot követel. Az illet erélyétl függ, hogy mennyire

sikerül neki a szemtelen követelést mérsékelnie. Ha a vám-

szednek a fölöttes hatósággal imponálhat, a vám, bár

soha sem a jogos 3 százalékra, le fog szállíttatni. Ha a

vámszedt azonban megijesztheti azzal, hogy a vámfizetési

elismervényt más vámhivatalnál fogja megszerezni — mert

az elismervénynyel ellátott árú nem esik új vámfizetés

alá — és e szeiint a kérdéses árúkért a vámot nem

fogja megkapni, megeshetik az is, hogy a vámszed 3 száza-

lékosnál kisebb vámot is elfogad, mert a vámnak csak bér-

lje lévén, igyekszik legalább a bérösszeggel felér vámot

beszedni és így inkább kevesebbel elégszik meg, semhogy

semmit se kapjon. Ezeknek a viszontagságoknak kikerü-

lésére tehát szükséges, hogy tarifaszerzdés köttessék és a

vám, épen úgy mint a vámegyleti államokban, az árúk súlya,

ne pedig értéke szerint fizettessék és ezt a tarifát minden év-

ben meg lehetne újítani. Az angol-török szerzdés meg-

állapítja ugyan, hogy a fennálló tarifa csak minden 7-ik

évben módosíttathassék, de mivel a határtartományokra
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nézve az angol-török megállapodások el nem fogadtattak,

ezekre nézve a kisebb határid tanácsos, mivel iparunk

mai haladása mellett a hosszabb id hátrányossá válhatnék.

2. A magyar alattvalóknak a török tartományok közt

Boszniával jelentékeny forgalmuk van. De ebben az ország-

ban nagy a hajlam arra, hogy a cs. kir. alattvalókkal a

hihetetlenséggel határos önkénynyel bánjanak. Természe-

tes, hogy a vámszedt be lehet panaszolni a pasánál, ezt

a vezirnél és végre ezt a portánál, igen, de a legtöbb eset-

ben, midn gyors segélyre van szükség, nem lehet erre

a hosszadalmas és költséges útra lépni és pedig annál

kevésbbé, mert a török hivatalnokok önkényöket csak

akkor gyakorolják, midn az itteni alattvaló a vásárolt

árúkat már hajóra rakta és a hajót mindaddig zárlat

alatt tarthatják, míg törvénytelen követeléseik nem telje-

síttettek.

Nem kell hinni, hogy ha a törököknek nagyobb vámo-

kat fognak engedélyezni, hogy ezek a nagyobb vámok

beszedésével meg fognak elégedni, azokat az összegeket,

melyek jelenleg a zsebeikbe folynak, a jövben is be

akarják majd venni. A jövben is azok a cs. kir. vállal-

kozók, kik Boszniában eszközlik bevásárlásaikat, csak abban

az esetben érezhetik életöket biztosságban, ha török által

eszközöltetik bevásárlásaikat és az ily esetben a vámszed
jogosítva erezi magát arra, hogy a töröktl, kit a cs. kir.

alattvaló megbízottjának elismerni nem akar, magasabb

vámot szedhessen, a mely összeg azonban a cs. kir. alatt-

valót terheli, mivel a vámot a töröknek megtéríteni köteles.

Még a vezir is kénye szerint követ el zsarolásokat.

Boszniában minden vállalathoz, p. o. a hamuzsirgyártás-

hoz, az erdkben való gubacsgyjtéshez tle drága pénzen

kell buinintiát (engedélyokmányt) váltani. Ha a vezirrel

i8*
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meg lehetett egj'ezni, következik a kerület pasája vagy a

földesúr és további kifogásokat tesz, melyeknek csak pénz-

áldozattal lehet elejét venni.

Azt lehetne tehát hinni, hogy most az ügy a törökökkel

rendezve van és hozzá lehet fogni a hamuzsírégetéshez,

mely czélból a vállalkozók Szlavóniából hamuzsír-égetöket

hozatnak, kiket épen azért, mert töi'ök földön dolgoznak,

drágábban is kell fizetni. A vállalkozó a 30, 50— 100 ember-

rel a helyszinen megkezdeti a munkát, az erdben való

égetést, de alig fogtak abba, a vezir kijelenti, hogy a

magyar útlevelek hosszabb tartózkodásra elégtelenek, és

kényszeríti a vállalkozót, hogy minden munkás részére

török útlevelet vegyen és minden egyes ily útlevélért

27 peng forintnyi borzasztó összeget fizessen. Midn már

minden el van intézve, megeshetik, hogy a több éven át

tartó munka közben a vezirt fölváltják, a mely esetben az

új vezirtl új buruntiát is kell váltani, mert eldjének

engedélyét nem ismerí el érvényesnek stb.

Hogy ezeknek a hatalmaskodásoknak vége szakíttas-

sék, erre csak egy mód van, Boszniában kell consulatust

fölállítani, melyhez fördulni lehessen, mert a belgrádi

consul sokkal távolabb van, semhogy Boszniában segedel-

met nyújthasson.

3. Szerbia magát a vámügyekben a portától teljesen

függetlennek tekinti és ezért nem is tartja meg a portával

kötött szerzdést. A szerbeknek saját vámtarifájuk van,

mely szerínt a vámokat beszedik, és így p. o. a gubacsért

20 százalékos vámot fizettetnek maguknak. Ezen kívül

kényszerítik a cs. kir. alattvalókat, kik Boszniában vettek

és vámoltak el árúkat és ezeket Szerbián keresztül hozat-

ják, hogy ezeknek az árúknak pusztán csak az átviteléért

a szerb vámot is megfizessék.
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Belgrádban a fejedelemnek saját hajói vannak és a

cs. kir. alattvalók kényszeríttetnek, hogy árúikat loo occa-

kint (225 font) 5 piaszter (13 peng krajczár) vitelbér

ellenében ezeken a hajókon szállíttassák át Belgrádból

Zimonyba. Ha a cs. kir. alattvaló saját hajóján viteti árúit,

kegyesen megengedtetik ugyan neki, hogy ne kelljen

árúit átrakodnia és azokat saját hajóján tovább szállít-

hassa, de a vámot (valószínleg a viteldíjat) megveszik rajta.

Ezek mind oly hatalmaskodások, melyek gyors és eré-

lyes segedelmet igényelnek. Ha Szerbia önkényesen állapít-

hatja és változtathatja meg vámtételeit, ha tetszés szerint

szedhet átviteli árúkért vámokat, és ha végre még a Száva

sem szabad és minden a Száván leúszó és az egészségügyi

törvények miatt a török parton men hajó Belgrádban egy

teljesen önkényes skella vámot tartozik fizetni, ha tehát

Szerbia ily önkényesen járhat el, az e tartománynyal foly-

tatott magyar kereskedelem tekintetében a legrosszabbat

lehet várni.

A szakvélemény végi ismételve hangsiílyozza a con-

sulatusok szervezésének szükségét, mert csakis ezek, nem
pedig a porta szigorú rendeletei szüntetik meg a török

hatóságok önkénykedéseit és zsarolásait.

n.

A budapesti kereskedelmi és ipar kamara 1858. deczem-

ber 8-án kelt átiratával közli a testületekkel, hogy az osz-

trák örökös tartományoknak több gyárosa által Felségénél

a mai védvámok elégtelensége miatt elterjesztett panasza

folytán tárgyalások vannak folyamatban és a viszonyok

kiderítése végett adatgyjtés rendeltetett el.
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Tekintettel arra, hogy a szükséges adatok beszerzésé-

vel a budai helytartótanácsi osztálynál külön bizottság

mködik, melyhez a kamarának is több tagja meghívatott,

felkéri a testületeket, hogy neki összehasonlító adatokat

szolgáltassanak a selyem-, a gyapjú-, a pamtit- és a vas-

iparnak állapotáról az 1850-ik évben, mint a régi vámtarifa

utolsó évében, az 1853-ik évben, a jelenlegi vámtarifát meg-

elz tarifa utolsó évében és végre a most folyó évben.

A polgári kereskedk testülete bizottsági tárgyalás után

válaszolja, hogy pontos számadatokkal nem szolgálhat, mert

a törvényes úton bejött külföldi árúk adatait a hivatalos

vámkönyvekböl lehet csak megtudni, a jelenlegi vámtarifa

eltt pedig másfélekép behozott árúk mennyiségét senki

meg nem mondhatja. Jelentésében tehát csak általános

tapasztalatokra szorítkozhatik.

Megjegyzi továbbá, hogy a jelen tanácskozmányokban

az ííj vámszabályzatok hatásának megítélésénél a keresked

álláspontját foglalja el, kinek érdekét azok egyáltalában

nem érinthették, mert a keresked nyeresége egy és ugyanaz

marad, akár külföldi, akár belföldi árúkkal fedezi is a kö-

zönség szükségletét. A viszonyokat tehát egészen tárgyila-

gosan adja el.

A közönség érdekét nézve az új vámszabályzatok hatá-

rozottan kedvez befolyást gyakoroltak, mert nagyobb vá-

lasztékot nyújtottak és lehetvé tették, hogy jobb minség
és oly külföldi árúkat is vásárolhasson, melyeket a belföl-

dön el nem állítanak.

Tagadhatatlan ugyan, hogy a mostani gyárbirtokosok

ideiglenesen némi hátrányokat szenvednek, de minden új

intézmény sérti egyesek érdekeit és e szerint az egyesek

által szenvedett ily hátrányok nem is lehetnek mérvadók,

annál kevésbbé, mert a verseny által a gyárosok kénysze-
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ríttetnek, hogy gyártmányaikat tökéletesbítsék, inert csak

az oly árúk behozatala fizeti ki magát, melyek a ktilfóldön

szebben és a minségnek inkább megfelelen állíttatnak el.

S e kérdésnél arról sem szabad megfeledkezni, hogy

csak ily módon lehet a dugárúságnak véget vetni és az

ellenrzési költséget apasztani és a tényleg behozott árúk

vámját a kincstárnak biztosítani.

Magukról a tényleges viszonyokról a következleg nyi-

latkozik.

Selyemdrúk.

Sima selyemárúkban sokkal több vásároltatik a bel-

földi gyárakban, mint külföldön. A belföldi gyártmányok

a hason külföldi készítményekkel teljesen versenyképesek

és ezekben a belföldön épen annyi készíttetik, mint elbb.

Fényzési selyemárúkban a belföldön elbb is kevés

gyártatott és az ebben való szükséglet épen úgy, mint elbb,

a külföldrl fedeztetett.

A selyemárúkat illetleg a mostani vám teljesen elég-

ségesnek látszik.

Gijapjúárúk.

Sima belföldi közönséges és középfinom gyapjúkelmék-

ben a fogyasztás az utóbbi idben jelentékenyen emelkedett,

ellenben finom és igen finom kelmékben csökkent. Ezekben

most épen úgy, mint azeltt, csak keveset hoztak be kül-

földrl.

Garatolt nehéz belföldi gyapjú- és divatkelmékben szin-

tén több fogyasztatik. Nagyobb mennyiségben soha sem

hozattak külföldrl.

A sima gyapjú divatkelmék (középfinom gyapjúárúk)

a korlátolt forgalom ellen teljesen védve vannak. A vám-
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egyleti szerzdés folytán behozataluk növekedett, mert a

külföldi gyárosok mindig újabb és ízlésesebb árúkat hoz-

nak a piaczra.

Pamiüárúk.

Habár sima pamutszövetekben a fogyasztás jelentéke-

nyen emelkedett is, épen úgy mint a múltban, jelenleg is

csak igen kevés jön be a külföldrl.

Karton alig hozattatik a külföldrl, mert a belföldi

gyárosok ebben a czikkben a külföldiekkel teljesen verse-

nyezhetnek.

Más a viszony a finomabb vagy vékonyabb pamutszö-

veteket illetleg, mert ezekben, nem nézve a magasabb

árakat, már szebb kivitelök folytán is elnyben részesít-

tetnek a külföldiek, ezeknek a czikkeknek a legnagyobb

része külföldrl is hozatik be.

A legfinomabb árúk (csipkék stb.) csaknem kizárólag

külföldrl hozatnak be, mert ez a gyártási ág a belföldön

még messze visszamaradt.

Vasár lik.

Habár tagadhatatlan, hogy a belföldi vastermelés a

jelen viszonyok közt súlj^os küzdelmeket folytat, még sem

lehet megállapítani, hogy vájjon okát kizárólag a jelenlegi

vámtételekben vagy nem-e egyszersmind a haladástól való

elmaradottságban és a belföldi vashámorok kedveztlen üze-

mében kell-e keresni? A vashámorok jelenlegi nyomott

viszonyai közt minden esetben méltányos és igazságos lenne,

ha ezen gyártási ágat a teljes tönkretételtl megóvnák az

által, ha megszntetnék a vasutaknak kivételesen biztosí-

tott vámkedvezményeket, melyek túlzottan kedvezményezik

a külföldet.



KÜLKERESKEDELMI ÉS VÁMÜGYEK. 28 1

Sokkal részletesebb és kimerítbb a nagykereskedk

testületének véleménj^e, mely azonban csak az els három

iparágra szorítkozik. — Nem mozog általánosságokban, ha-

nem úgyszólva, belemegy a részletekbe. Véleményét különben

3 részre osztja. Az elsben vázolja az említett iparágaknak

fejldését, a másodikban felsorolja a behozott czikkeket, a

harmadikban pedig javaslatokat tesz. Le kell mondanunk

arról, hogy ezt a véleményt, különösen azt a részét, mely

tulajdonképen az osztrák ipar fejldését és jelen állását

vázolja, akár csak b kivonatban is bemutassuk. A tényle-

ges viszonyok vázolásánál meg kell elégednünk igenis rövid

kivonattal.

Selyemipar.

A selyemfonál készítésében a haladás élénk. Nemcsak

a filandák és filiaturák szaporodtak jelentékenyen, hanem

ez idszak alatt elbb ismeretlen javítások történtek. Még

1850-ben a selyemhulladékokat söpredéknek tekintették.

Jelenleg azokból egy 2-ik szövést készítenek, melyet nagy

mérvben használnak fel fülardok készítésére. A fonott

selyem ára 1850 óta átlag 60 százalékkal, a monarchiában

termelt mennyiség pedig 20 százalékkal emelkedett. —
A selyemnek kelmékre való feldolgozásában a haladás

jelentékeny, ez azonban csak a kurrens sima czikkekre vo-

natkozik. A szövöttes, mintázott, nyomott selyemárúk gyár-

tása hanyatlott. Ezért csökkent jelentékenyen a selyemipar

Bécsben, ellenben a háromszorosra emelkedett Comóban és

terjedt nagy mérvben Csehországban, mely 1850-ben gyárt-

mányainál selymet nem használt. — A selyemfogyasztás

1850 óta legalább a kétszeresre emelkedett. De a selyem-

ipar technikája távolról sem javult abban a mértékben, mely-

ben Francziaországban és a Svájczban ugyanezen id alatt.
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Gijnpjúipar.

Gyapjúból háromféle fonalat készítenek, ú. m. kártoly-

fonalat, gyaratolt fonalat és pamuttal vegyített fonalat. Gj^á-

raink szükségletét csak a gyaratolt fonalak fedezik, a másik

kétnem fonálnak nagyobb részét gyáraink külföldrl hozat-

ják. A belföldi fonógyárak által szállított gyaratolt fonalak

és kártolyfonalak nemcsak nem maradnak a külföldnek

hason készítményei mögött, hanem egyes nemek azokat

meghaladják, ügy hogy ezek külföldre is szállíttatnak.

A kártolyfonás 1853 óta roppant haladást tett. Ezeken a

fonalakon kívül van még egy kemény elasztikus fonál, mely

orleansz, merino éslaszting készítésére használtatik és Angliá-

ban állíttatik el. Ih'en fonál a monarchiában csak jelen-

téktelen mérvben készíttetik. Ha az ezekbl a fonalakból

készített árúkat vizsgáljuk, minden iránj^ban, úgy a terme-

lés tökéletesbítését mint tömegét nézve, roppant haladást

láthatunk. A gyaratolt fonálból készített posztó-, divat-,

kabát-, nadrág- és ni kelmékben, valamint a vastag téli ken-

dkben és longsálokban a belföldi ipar nemcsak a külföldi

versenyt tartja távol, hanem a külföldön versenyez. Ezek-

ben a czikkekben a legtöbb nagy telep a kétszeresre st

háromszorosra emelkedett és roppant sok új gyár keletke-

zett. — A kártolyfonalakból készíttetnek tibetek, kasmérok,

muszlinek, egész vagy fél gyapjúból, azonos kelméjtí ken-

dk és mindazok a vékony ruhakelmék, melj^ek finom szö-

vést igényelnek. Ezekben a czikkekben is, értve azokat,

melyek kevésbbé függnek a finom ízléstl, kevés tért

engedtek a külföldnek. Csehország a kártolyfonalakból

készített összes sima czikkekben és sok mintázott és nyo-

mott czikkekben nemcsak kiszorította a külföldi versenyt,

hanem kivitelét nagy mérvben fokozta. Ily czikkekben a
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termelés 1850 óta a háromszorosra emelkedett. — A pamut-

tal vegyített gyaratolt fonalakból lamaszok, téli kendk,

szatinglotsok és általában oly kelmék készíttetnek, melyek-

nél a tarka és elegy színek elfedik a besztt pamutot.

Ezekben a czikkekben a belföldi ipar oly haladást tett,

hogy azokban semmit sem hoznak többé a külföldrl. —
A kemény elasztikus fonalakból készített kelméket több-

nyire Reichenberg környékén gyártják. Ezt az ipart ezen

a vidéken Liebig Jan és társa czég honosította meg. Míg

a nagy gyárak is kelméiket kézi szövszéken állították

el, igen sok kis gyár foglalkozott ezen czikkek készí-

tésével. Mióta azonban a nagy gyárak a mvechanikai szöv-

székeket alkalmazzák, a kisgyárosok fokozatosan eltnnek.

Az egész ipar 4—5 kézbe került, melj^ek azonban sokkal

többet állítanak el, mint azeltt a nagygyárosok az ösz-

szes kisiparosokkal. De ezek a gyárak csak legfölebb közép-

finom czikkeket állítanak el és ezenfelül már nem verse-

nyezhetnek a külfölddel.

Pamiitipar.

A pamutfonálkészítésben a haladást nem is kell ecse-

telni. Rövid id múlva arról kell gondolkozni, hogy a fölös-

legnek a külföldön szereztessenek piaczok. Angliából csak

néhány oly czikkben van behozatal, melyet nálunk vagy álta-

lában nem, vagy nem oly jól készítenek. — Egyes pamut-

kelmékben, t. i. a kevésbbé finomakban roppant a haladás

1850 óta.

A külföldrl behozott, illetleg azoknak a czikkeknek

elsorolása eltt, melykeben az osztrák ipar hanyatlott, a

testület arra utal, hogy a verseny arra kényszerítette a gyá-

rosokat, hogy javításokat tegyenek. A mely készítmények-

ben azt tényleg megtették, a termelés fokozódott is.
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Ezek az iparágak egyes készítményeinek termelése való-

ban hanyatlott. Indokát a következkben fejti ki: A gyá-

ros ily nagy erfeszítéseket csak az 0I3' czikket illetleg

tesz, melyeknél tömeges eladást remél. Ha most a monar-

chia, különösen pedig Magyarország népességét vizsgáljuk,

mely ország pedig az osztrák iparczikkek fvásárát képezi,

találni fogjuk, hogy az jó 3 részben olj^anokból áll, kik

finom, finomabb és a magas rendek fényzésére szolgáló

czikkek fogyasztására képtelenek. Nem szabad tehát azon

csodálkozni, hogy ha az egyik oldalon az iparnak rop-

pant haladását látjuk, mely útjából kiszorít minden ver-

senj^t, ugyanakkor pedig a bécsi selj^emipart hanyatlani lát-

juk. «Ehhez vagy ahhoz a fényzési czikkhez szükséges

készülékek túlsókba kerülnek és az eladás túlbizonytalan

és túlcsekély. » — Ezek az indokok, melyek a gazdag bécsi

gyárost kiszorítják mhelyébl és a szegényebbet tönkre

teszik, és képtelenné teszik a Francziaország, Anglia és Dél-

Németország iparos készítményeivel való versenyre, mely

országokban ezek már régóta virágzanak és a melj^ orszá-

gok készítményei maguknak a világot meghódították. A rész-

letek ennek az általános tételnek igazolása körül forognak.

((Bizonyára kétségbe vonhatlan tény» — ezzel kezddik

a 3-ik rész — "hogy a verseny ösztönöz mindennem er-

kifejtésre, de nem kevésbbé kétségtelen tény, hogy a kelen-

dség nagysága mérvadó a gyártás kisebb vagy nagyobb

kiterjesztésére. Minél többet adhat el a gyáros készítmé-

nyeibl, annál többet is fordíthat tökéletesbítésökre, annál

kisebbek az üzemi költségek, annál olcsóbban dolgozhat.

A mint hogy kétségbe vonhatlan az elrebocsátott két

tény, ép oly bizonyos az is, hogy az ipar annál köny-

nyebben haladhat elre, mennél kevesebb akadálylyal kell

megküzdenie és bizonyára elmarad attól, a mely az ösz-
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szes akadátyokat elmozdította útjából. A monarchia ipara

a megbeszélt korszakban dupla erfeszítést tett a külföld

ellenében, mely a czélirendszabásokat és a korlátozó ipar-

törvényeket rég eltörölte, mégis azt végezte, hogy a f-

czikkekben a külföldnek versenyét távol tartotta és ki-

szorította, hogy ezt nem minden irányban tehette meg, abban

találja indokát (mint ez a 2-ik részben igazoltatott), hogy

az ily czikkek kelendsége nem volt kielégít és hogy oly

akadályok állnak útjában, a melyek minden mozgalmat

szk bilincsek közé szorítanak. » — « Dolgozhatik-e a belföld

színnyomója (kékfestje) oly olcsón, mint a külföldi, ha oly

munkánál, melynél ez utóbbi ingyenes inasokat alkalmaz;

jól fizetett munkásokat kell alkalmaznia? Lehet-e az daru-

sítás kielégít, midn minden kalmárnak meg van szabva

a kör, a melyen bell mozognia szabad, ha a szomszéd

község, st ugyanannak a városnak kereskedje a szomszéd

heti vásárt, st a saját helységéét sem látogathatja meg,

ha üzleti körébe csak a neki elszabott czikkeket vonhatja?

Ily korlátok közt nyerhetnek-e mindenfelé elterjedést az

összes czikkek? Ha az iparnak, az oly akadályok által fel-

tartóztatva, vissza kell maradnia mindazokban a czikkek-

ben, a melyekben kell kelendség hiányában erejét ki

nem fejtheti és ha mi kénytelenek vagyunk mindazokat

a czikkeket azok az osztályok számára, melyeknek azokra

mégis szükségök van, a külföldrl behozni, mit használnak

a felemelt vámok, st a teljes behozatali tilalom?! Csakis

a dugárúság fogna elmozdíttatni és az érte fizetett díj

emeltetni.

»

«A különböz politikai viszonyok Európában és így a

monarchiában is szokatlan élénkséget idéztek el, mely az

1850—57. években a nyers termények árát természetellenes

fokra emelte, a tkéket mindenütt ersen mozgásba hozta
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és e szerint Ausztriában az iparos termelvényeknek és né-

pességének rendes szükségletét messze túlhaladó kelend-

séget biztosított. Ez a természetellenes nagy fogyasztás az

átmeneti idben hasznára vált az iparnak, mert elmozdí-

totta fejldését. Most hog}'' minden a normális állapotra tért

vissza, a monarchia iparát oly ponton látjuk, a melyen,

berendezését nézve, sok czikkben a kétszeres fogyasztásnak

is eleget tehet és a termelést korlátoznia kell, hogy ne halmoz-

zon fel holt készleteket. Gyárosaink ennek a bajnak az okát

a külföld versenyében keresik, holott valódi oka a kell

elárüsítás hiányában rejlik. Az elárúsítás elmozdítására, nem

pedig a vámok emelésére kell, nézetünk szerint, töreked-

nünk az ipar és a kereskedelem érdekében.))

Utal ezután az iparnak egyes hiányaira, st visszaélé-

seire, melyek bizalmatlanná teszik és elriasztják a külföldi

vevket.

((Elssorban)) — ezzel kezdi javaslatait — ((kereskedelmi

törvényekre van szükségünk, melyek magát a kereskedel-

met szabályozzák és megakadályozzák a gyárosok, a termelk

és a kereskedknek a vevvel szemben a vásárlásnál gyako-

rolt minden csalárd üzelmét, hogy az idegen vevben meg-

legyen az a bizalom, a melyre feltétlenül szükség van, ha

azt akarjuk, hogy vásárainkat látogassa.)) Ezt a törvényt

szakértkbl álló vásári bíróság hajtsa végre, a mely ki-

terjeszti figyelmét mindenre, mi a szigorú szolidítástól egy

hajszálnyira is eltér és minden a törvénybe ütköz áthágást

gyorsan és röviden megbüntet, helyrehoz vagy eltávolít.

Továbbá ajánlja : i. az árúvédjegy törvényt; 2. a czéhkény-

szer megszüntetését mindenütt ott, hol arról van szó, hogy

a nagy kereskedelmi czikkekben való ipar fejlesztessék

;

3. a kereskedelmet korlátozó törvények megszüntetését;

4. az iparszabadságot
; 5. a házaló kereskedés szabaddá tété-
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lét; 6. a váltó- és csd és általában a törvénykezési eljárás

gyorsítását; 7. az országutak javítását Magyarországban

mindenütt ott, hol még nincsenek vasutak; 8. a gabona

vasúti szállítási díjainak mérséklését; 9. a vasutak és gz-

hajók kényszeríttessenek bizonyos szállítási id betartására;

10. kereskedelmünk nagyobb védelemben részesíttessék a

külföldön, különösen a Dunai fejedelemségekben, különösen

a künlevöségek behajtásánál; 11. a külföldi iparczikkek

részére Pesten közraktárak alapíttassanak, hogy a Dunai

fejedelemségek vevi ide csatoltassanak; 12. részesíttessenek

kiviteli díjakban oly belföldi termelvények, melyeknek más

országokba való kivitelét vámok akadályozzák, vagy a .me-

lyek hason külföldi termeivényekkel szemben drágák; 13.

alapíttassék egy hírlap az ipart érdekl consuli jelentések

közlésére. »

Ezektl a javaslatoktól várja a testület, hogy fogana-

tosításukkal az iparnak az fog nyújtatni, a mire tulaj don-

kép szüksége van.
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Az 1848. évi mozgalmak világszerte m.egrendítették a

hitelt. Megrendítették azt nálunk is, különösen pedig a

pesti piaczon. Fleg néhánj?' elsrend kereskedelmi czég

jutott zavarba az által, hogy hirtelen megvonatott tle a

Bécsben élvezett hitel. A kereskedelmi testületek az akko-

ron még Pozsonyban székel magyar kormányhoz fordul-

tak segedelemért. A kormány utasította is a már Pesten

idz Klauzál Gábor kereskedelemügyi minisztert, hogy

három milliót bocsásson a testületek rendelkezésére. De az

udvari kamara annyira szkében volt a pénznek, hogy az

országnak legszorgosabb szükségleteit is alig fedezhette s

így Klauzál Gábor a kereskedelmi testületeknek nem is

nyújthatott segedelmet.*

Miután tehát a kereskedelmi testületek a magyar kor-

mánytól nem kaphattak segedelmet, két millió forintnyi

kölcsönért, az osztrák nemzeti bankhoz fordultak, mely

azonban nekik a pesti magyar kereskedelmi bank sza-

vatossága mellett csak egy milliónyi kölcsönt engedé-

lyezett.

* Ez a részlet a Duschek pénzügyminiszterhez intézett alább emlitend

feliratból vétetett.
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Az egy milliónyi kölcsön csakhamar kimerült és azért

a kereskedelmi testületek 1848 június 28-án újabban folya-

modtak az osztrák nemzeti bank igazgatóságához, hogy

nekik még egy milliónyi kölcsönt engedélyezzen a keres-

kedelmi bank szavatossága mellett. Kérvényökhöz csatolják

a kereskedelmi bank nyilatkozatát, melyben kijelenti kész-

ségét, hogy ezt a kölcsönt is a régebb feltételek szerint

hajlandó átvenni és kezelni. De csatolják Kossuth Lajos

pénzügyminiszternek leiratát is, •— mely a kérvény tar-

talma szerint, ügy hangzik, hogy a testületeket nem kivánja

megakadál3^ozni abban, hogy legjobb belátásuk szerint cse-

lekedjenek és sikert kivan teend lépéseikhez.

Kérvényök végén a kereskedelmi testületek mondják,

hogy ((tudomásával vannak ugyan annak, hogy a szom-

széd-barátsági tekinteteket talán tülzottan is igénybe veszik,

de kecsegtetik magukat azzal, hogy mentik ket a körül-

mények és annál biztosabban remélik a kedvez elintézést,

mert tagadhatlan, hogy a helj'beli piacz a már kapott

segélynek köszönheti jó magatartását és hogy az azt ér
bajoknak nem jelentéktelen befolyást kell gyakorolniok

az összmonarchia, nevezetesen pedig Bécs érdekeire)).

Különben a tényleges hitelügyletnek részletei, a nehéz-

ségek, melj^ekkel törlesztése járt ismeretesek a kereske-

delmi banknak 1892-ben megjelent történetébl.

Fölösleges lenne tehát azokat mind itt líjabban el-

adni. Csak annyit kell e helyütt megjegyezni, hogy csak-

nem minden egyes fizetési halasztásért a kereskedesmi tes-

tületeknek kellett folyamodniok és kérelmök nem mindig

járt a kell sikerrel. így 1849 februárban kérték, hogy a

még fennálló 650.000 frt tekintetében hathavi fizetési

haladék engedélyeztessék. De az osztrák nemzeti bank

1849 febiniár 17-én kelt átiratában csak arra való hajlan-

Keresk. test. toit. I9
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dóságát jelentette ki, hogy a már február 8-án lejárt

200.000 frtot három hónapra, 200.000 frtot pedig négy hó-

napra, 250.000 frtot pedig hat hónapra hosszabítja meg.

Meglehet, hogy a kérelem megtagadásában része volt

a kési folyamodásnak. Legalább erre vall, hogy daczára

annak, hogy 650.000 frtnak els 200.000 frtos részlete még

csak 1849 május 8-án vált esedékessé, már április hó 14-én

kérték a 650.000 frtnak kifizetésére megállapított határ-

idknek hat hónapra való meghosszabbítását. Ebben a kér-

vénj^ökben hangsúlyozzák, hogy kedvezbb idket remél-

tek, és bíztak abban, hogy a februárban engedélyezett

határidk alatt leróhatják a kereskedelem felsegélésére

adott hitelt, de a viszonyok még kedveztlenebbek lettek

és a kereskedelemnek és forgalomnak teljes pangását okoz-

ták. Az eseményeket a bank is ismeri és ezek közül csak

utalni akarnak arra, hogy a magyar jegyekre vonatkozó

intézkedések és a harcztér közelsége véghetlen zavarokat

idéztek el.

A kereskedelmi testületek 1850 február 14-én, arra való

tekintettel, hogy az országnak szomorú pénzviszonyai még

mindig változatlanok, kérték a nemzeti bankot, hogy az

ekkor már 450.000 frtra leolvadt követelésbl a márcziusban

lejáró 250.000 frtot hosszabbítsa meg hat hónapra. Erre a

kérvényre az osztrák nemzeti bank márczius 7-én a keres-

kedelmi bankhoz intézett átirat közlésével válaszolt. Ebben

az átiratra kijelenti, hogy a 250.000 frtot meghosszabbítja

hat hónapra, de csak azzal a feltétellel, hogy a kereske-

delmi bank nemcsak mindenekben tegyen eleget az 1848

április 27-én kelt szerzdésben foglalt megállapodásoknak,

hanem hogy azonnal és ezután minden hónap végén a

nemzeti bank igazgatóságának kimutatást küldjön be az

üzlet állásáról, a tárczában a hó végén található váltók
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részletes jegyzékével együtt, melyben minden egyes váltó

felsoroltassék a kihoesátóoal, fizetvel (elfogadóval) és az

összes forgatókkal.

Ezen az egy milliós kölcsönre 1850 szeptemberben már

csak 239.725 írt volt hátralékban, mely ebben a hónapban is

járt le. Meghosszabbításáért csak a kereskedelmi bank folya-

modott. Mieltt a nemzeti bank a kért meghosszabbítást

engedélyezte, a kereskedelmi testületeket felhívta, hogy

nyilatkozzanak, hogy vájjon maguk is kívánják-e a jelzett

összeg kifizetésének elhalasztását,

A kereskedelmi testületek utolsó ízben 1851 február

20-án adtak be kérvényt az akkor már csak 233.225 frtban

hátralékos és márcziusban lejáró kölcsönösszegeknek meg-

hosszabbítása végett. A nemzeti bank február 27-én kelt

átirattal engedélyezett is háromhavi halasztást; de már

márczius 4-én értesíti a testületeket, hogy a 6-ikán és

7-ikén esedékessé váló részleteket a kereskedelmi bank

már is kifizette és kér ebben az ügyben nyilatkozatot.

Fölöslegessé vált, mert a kereskedelmi bank nem szándé-

kozott többé halasztást igénybe venni.

Itt lehet és kell megemlíteni, hogy Irányi Dániel kor-

mánybiztos az 1849 május 4-én kiadott rendelettel a keres-

kedelmi banknak megtiltotta, hogy a kormány jóváhagyása

nélkül bárminem változásokat eszközöljön a nemzeti bank-

hoz való viszonyaiban. A kereskedelmi testületek ezt a

rendeletet úgy értelmezték, hogy általa megtiltatott a nem-

zeti banktól felvett kölcsönnek visszafizetése. Ez ellenében

Duschek pénzügyminiszterhez folyamodtak, kérve a rende-

letnek hatályon kívül helyezését. Ebben a folyamodásban

hivatkoznak arra, hogy a nemzeti bank a kereskedelemnek

akkor nyújtotta a hitelt, midn a magyar kormány a leg-

jobb akarat mellett sem segíthetett rajta és ezt a hitelt

19*
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nem lehet úgy tekinteni, mint egy közintézet által köz-

intézetnek adott kölcsönt, hanem ezt, mint az egyik magán-

intézet által egy másik magánintézetnek adott kölcsönt

kell tekinteni. A kölcsön visszafizetésének megtiltása és

megakadályozása csak megrendítheti a magyar kereskedk-

ben való bizalmat és megronthatja az országnak hitelét a

nélkül, hogy lényeges kárpótlást nyújthatna a magyar

államnak, nézve azt, hogy a 650.000 frt fedezetére a nem-

zeti bank kezében van 400.000 frt névérték metallique.

11.

Klauzál Gábor miniszternek a kereskedelem szervezé-

sére vonatkozó terveirl némi, habár csak igen korlátolt

felvilágosítást nyújtanak a kereskedk körébl alkotott

bizottságnak hét ülésérl felvett jegyzkönyvei.

E bizottságnak Valero Antal elnöklete alatt tagjai

valának: Appiano József, Flesch Alajos, Fuchs Rudolf,

Jalics Ferencz, Jurenák Pál, Burgmann Károly, Liedemann

Frigyes, Malvieux C. J,, Pfeifer Szilárd, Pscherer Miklós,

Schiífner János, Wodianer Sándor és Kulmicz Ágoston. Az

1848 május 26 és június 6-án kelt rendeletek szerínt feladata

vala, hogy javaslatokat tegyen kereskedelmi kamarák és

kereskedelmi bíróságok szervezését, valamint a kereskede-

lem emelését czélzó intézkedéseket illetleg. Egy késbbi

1848 augusztus i2-én tárgyalt rendeletben azt az utasítást

vette, hogy szeptember lo-ig egy az osztrák örökös tarto-

mányokkal szemben alkalmazandó vámdíjszabályzatot dol-

gozzon ki.

Sajnos, hogy az els, egy albizottság munkálatai alap-

ján fbb pontozataiban július 8-án megállapított, Hoeslin
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Tivadar szerkezetében jiilius i8-án elfogadott felterjesztés

az iratok közt nincs meg, de az ab1)an foglalt tárgyakról

és megállapodásokról a jegyzökönyvek sem adnak semmi-

nem felvilágosítást.

A vámdíjszabályzatról is a jegyzkönyvekbl csak

annyit tudhatunk meg, hogy a fölött folyt a vita, hogy a

kérdés teljes ülésben vagy bizottságok által, más keres-

kedk bevonásával tárgyaltassék-e, továbbá, hogy általában

lehet-e a kérdést a kormány közelebbi szándékainak isme-

rete nélkül tárgyalni. ((Mindenekeltt)) — mondja a jegyz-

könyv szerint Appiano és Pfeifer — «tudnunk kellene azt,

hogy a minisztérium min alapon szándékozik eljárni, mert

ha csak a kereskedelem érdekeit nézzük és figyelmen kívül

hagyjuk az állam pénzügyi érdekeit, úgy a behozatali, mint

a kiviteli vámokat a lehet legalacsonyabban kellene meg-

állapítani. A nélkül hogy tudnók, hogy min vámpolitikát

akar a kormány Ausztria és Európa irányában követni,

bajos vámdíjszabályzatot kidolgozni)). Appiano egyébként

azt is kiemelte, hogy nem vámtarifa kidolgozásáról, hanem

csak általános elvek megállapításáról lehet szó. A bizott-

ságnak a meglev jegyzkönyvek szerint utolsó ülése azzal

záratatott be : Valero Antal megbízatott, hogy szerezzen

tájékozást a kormány terveirl.

Legtöbbször és legbehatóbban foglalkozott a bizottság

a testületek szervezésével, továbbá a mértékekkel és súlyok-

kal. Az erre vonatkozó 1848 augusztus 12-én elfogadott fel-

terjesztés másolata megvan a jegyzkönyvek mellett. A fel-

terjesztésében zárjel közt mondva azt, mert a tárgyalások

folyamán a testületek részletes szervezésérl megállapo-

dásra nem juthatott, mivel a nagykereskedk külön, a

polgári kereskedk is külön tervet terjesztettek el, a tes-

tületeket illetleg annak kijelentésére szorítkozik, hogy a
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kereskedelem felvirágzása érdekében szervezésöket tartja

elsrend feladatnak. A kereskedk valláskülönbség nélkül

tartozzanak a kereskedk testületébe belépni. Pesten, mint

a magyar kereskedelem fszékhelyén, két testület u. m.

:

a nagy- és a kis- (detail) kereskedk testülete, természe-

tesen valláskülönbség nélkül szerveztessék. Az illet tes-

tületeket kellene részletes szabályzatok kidolgozására fel-

hívni.

Sok bajjal és hátránynyal járnak a kereskedelemre

nézve az országban dívó külömböz mértékek és siílyok,

hogy csaknem minden egyes megyében, városban, mez-
városban, st faluban is más és más az rmérték és hogy

ehhez képest egyike a legfontosabb teendknek, hogy

Magyarországban és társországaiban a mértékek és siílyok

szabályoztassanak és egyenlvé tétessenek. A tizedes mér-

téket kellene alkalmazni, mint legczélszertíbbet, de míg ez

megtörténhetnék, legalább is meg kellene állapítani, hogy

rmértéki az egész országban a pozsonyi akó = 64 itezé-

vel és a pozsonyi mér = 72 itczével szolgál, valamint ki

kellene mondani, hogy vitás minség esetében a súly a

dönt.

Meg kell itt említeni, hogy a nagykereskedk testü-

lete az általa kidolgozott új szabályzatokat külön is fel-

terjesztette a miniszternek jóváhagyás végett. Lényeges

módosítást abban tett, hogy míg a szabadalomlevél szerint

tagul felvehetett minden alkalmas egyént «a honban tör-

vényesen bevett vagy türelmezett hitvallás minden különb-

sége nélkül », a szabályzat szerint felvehetett minden a

kellékeknek megfelel egyént valláskülönbség nélkül. —
A vagyont leszállította 20,000 frtra. Az elnökség állt az

elnök és hat tagból, kiket a testület minden két évben

tagjai sorából szavazattöbbséggel szabadon választ. Az új
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alapszabályok lényegileg a jogegyenlség követelményeinek

feleltek meg.

Egy albizottság vagy a polgári kereskedk testületé-

nek munkálata-e a kicsiben elárusító kereskedk által

alakítandó testület programmja, nem lehet megállapítani.

A programm a jogegyenlség elismerése mellett ers tes-

tületi szervezetet követel. A jogegyenlséget abban is

akarja érvényesíteni, hogy minden keresked 6000 frtnyi

tiszta vagyont tartozik kimutatni, hogy minden keresked

tartozzék czéget bejegyeztetni és szabályszer, hitelesített

könyvet vezetni. Keresked csak az lehet, ki szellemi,

erkölcsi és vagyoni képességének igazolásával a testületbe

felvétetett. A keresked csakis azt az árúczikket, illetleg

árúczikkeket árusíthatja, melyekre jogot nyert. Szabadon

kereskedhet azonban nyers hazai terményekben és szaba-

don köthet szállítmányi ügyleteket. Bizományt csak jogo-

sított czikkben vagy czikkekben vállalhat. Három évi

házasság után a n saját vagyonát (helyesebben hozomá-

nyát és hitbérét) illetleg ne élvezzen elsbbséget, kivéve,

hogy ha azt a testületnek elleges értesítése után el-

jegyeztette.

A kereskedelem, tüzetesen a pesti kereskedelem javára

intézkedik a miniszternek 1848 június 5-én l,^ sz. rende-

lete, melynek alapján a gzhajózási társaság felhivatott,

hogy ((árúszállítmányait ügy intézze, hogy azok Bécsbe ne

halmoztassanak felettébb fel és egyszerrei ideszállításuk

által rakodási zavarokat, melyek az áruk kiadását késlel-

tetik, ne okozzon)), a harminczadi hivatal pedig utasíttatott,

hogy mivel a harminczadi raktárak idközönkint fleg azért

nem elégségesek, mivel azokban nagy mennyiség vám-
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mentesen behozott árúk hosszabb ideig hagyatnak, az ily

árúkra nézve 1848 jiilius i-töl csak három napi raktárdíj-

mentesség engedélyeztetik.

IIL

Kiegészítésül még közlünk néhány felterjesztést.

Az els 1848 deczember 13-án kelt és «A tisztelt hon-

védelmi bizottmányhoz') intéztetett. Ebben a testületek fel-

hozzák, hogy november i6-án a postahivatal értesítette a

helybeli kereskedket, hogy levelek Bécsbe s tovább ismét

elfogadtatnak és hogy ezen értesítés folj'tán számos keres-

ked ismét küldött Bécsbe és tovább is leveleket, melvekre

nézve Bécsbl jött utazóktól értesültek, hogy nem kézbe-

síttettek, habár «azok nagy része fontos üzleti és pénzbeli

intézkedéseket" tartalmazott. Kéri tehát, hogy azok a leve-

lek Pesten az illetknek visszaadassanak és intézkedés tör-

ténjék arra nézve, hogy a pecsét nélkül feladott üzleti

levelek Bécsbe és a külföldre elküldessenek. — Az e fel-

iratra hozott végzés szóról szóra így hangzik : 102 R.P.K.

A Honvédi Bizottmány részérl rendeltetett, hogy a külföld-

rl Magyarországba jöv és Magyarországból külföldre

men levelek szabadon bocsáttatnak kell áttekintés után.

Pesten 1848. Decz. 13-án. Madarász László orsz. honvéd,

bizottmánj'i tag.

Foglalkoztatta a kereskedelmi testületeket grófBatthánjd

Kázmér ideiglenes kereskedelmi miniszternek, Pest város

közönségéhez intézett, Debreczenben 1849 május 29-én kelt

leirata, melylyel, — közölvén az ellenség által kirabolt

maros-vásárhelyi kereskedknek fol^'amodványát, melj^ben

tartozásaikra nézve a l^elzavarok lecsillapultáig vagy leg-
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alább is három évig tartó haladékot kérnek, — felhívja,

hogy a kereskedelmi testületek meghallgatásával adjon

véleményt ügy az itt kért, valamint az esetleg más városokra

is kiterjesztend fizetési haladék nem volna-e kedveztlen

hatással a hazai kereskedelemre. — A kereskedelmi testü-

letek Pest város tanácsához intézett véleményekben lígy

Maros-Vásárhely kereskedinek, mint minden más város ke-

reskedinek netaláni hasonló kérelmét, nem nézve azt, hogy

törvény szerint nem is engedélyeztethetik, megtagadni

kérik, fleg azért, mert az ily haladékok a kereskedésre

és a hitelre nagyon is károsan hatnának, minthogy «a

kereskedés, hitel- és forgalom fleg a kölcsönös kötelezések

pontos teljesítésén alapszik, úgy hogy ha egyik adós keres-

ked a maga hitelezje irányában kötelezésének teljesítése

alól hosszabb idre felmentetnék, amaz sem lészen képes

íigybarátai iránti kötelezéseinek eleget tenni s így egészen

megakadna a hitel és forgalomé. — Lényegileg nem is

annyira a fizetési haladékot, mint hosszúságát kifogásolják,

a három éves fizetési haladékot teljesen szokatlannak jel-

zik, minthogy fizetési haladékokat átmeneti zavarok kiegyen-

lítésére I— 2 hónapra szokás engedélyezni. A belzavarok

megszntéig való fizetési haladéknak kevés az értelme,

minthogy a törvénykezés úgy is szünetel. Utasítani kell

tehát az illet kereskedket, hogy hitelezikkel magán-

egyességekre jussanak, kik úgy is tekintetbe szokták venni

adósaiknak súlyos helyzetét.

Figyelmet érdemel a polgári kereskedk testületének a

pénzügyminiszterhez 1849 június i6-án intézett felirata is,

melyben ((elterjeszteni bátorkodik, miszerint a nagyobb

érték a kisebb érték bankjegyeknél számosabb kibocsátása

folytán amazok felváltása napról-napra mindinkább nehe-

zíttetik, melynek következménye, hogy a 100 pfrtos bank-
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jegj^eknek kisebbekre való felváltásáért immár 3—4 pfrtnyi

díj fizettetik és ebbl származik, miszerint a 100 pfrtos

bankjegyek szivesen el nem fogadtatnak, miután azok fel-

váltása nehézséggel és költséggel járna » és ez a tény a

kereskedelmet, mely különben is szenved a behozatal és

kivitel nem eszközölhetése miatt, egészen megrontja. Tekin-

tettel még arra is, hogy wa kis vagyis rézpénz pedig annál

inkább szükségeltetik, minthogy az az élelmi szerek adás-

vevésénél nem nélkülözhet és miután annak hiánya leg-

inkább a szegényebb sorsú honpolgárokra hat nyomasztóan))

kérik, hogy a bankjegyek felváltása körüli nehézségek

czélszertíen orvosoltassanak.

Duschek Ferencz pénzügyminiszter 1849 júniusban a

pesti harminczadi hivatalnak rendeletet adott, hogy a Pestre

érkez árúkat csak térítvény mellett szolgáltassa ki, a mely-

ben is az árú átvevje kötelezi magát, hogy a kormány

kivánatára a fogyasztási vámot utólag és ismét meg fogja

fizetni. Ez ellen a rendelet ellen a nagykereskedk testü-

lete 1849 június 27-én magához a pénzügyminiszterhez

folyamodott, eladva azt, hogy az osztrák örökös tartomá-

nyokon keresztül a fogyasztási vám megfizetése nélkül

áritkat nem lehet behozni, az ország alsó részein pedig az

árúk vámmentesen hozatnak be, a jelzett térítvények pedig

másutt sehol az országban nem követeltetnek s ez által

csak a helybeli kereskedk versenyképessége akadályoz-

tatik meg. Kéri tehát a térítvények megszüntetését és az

árúk szabad forgalmát.

Mindezek a most közölt okmányok kereskedelmi bajok-

kal foglalkoznak. Ezek kapcsán talán szabad és lehet

Losoncz város kereskedinek sorsáról is megemlékezni.

Ismeretes, hogy Losoncz városát az orosz csapatok 1849-ben

három napon át vagyis augusztus 8, 9 és lo-én fosztogat-
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ták és végre felgyújtották. Kevésbbé ismeretes az a tény,

hogy a losonczi kereskedelmi testület, 1850 márcziusban,

a vizsgálat foganatosítása után, mely teljesen alaptalannak

bizonyította a gyanút, mely a város lakosságát tönkre tett

fosztogatásra és pusztításra ürügyül szolgált, nyomtatott kör-

levelekben könyöradományokért fordult az összes magyar-

országi kereskedelmi testületekhez. Ezekben a körlevelek-

ben a kereskedk helyzetét valóban kétségbeejtnek mondja.

Okát pedig nemcsak a fosztogatásokban és gyújtogatások-

ban, hanem a magyar pénzjegyeknek érvényen kívül helye-

zésében és a kereskedelemnek teljes pangásában találja.

Fölösleges mondani, hogy a pesti kereskedelmi testületek

is siettek társaik baját enyhíteni és maguk is gyjtöttek

tagjaik körében könyöradományokat.



kisegít pénztár es a magyar pénz-

jegyek.

Windischgrátz herczeg az 1849 niárczius 8-ikán kiadott

rendelettel megtiltotta a magyar államjegyek, köznyelven

Kossuth-bankók elfogadását. Ennek a rendeletnek befolyása

alatt a kereskedelmi testületek felirtak a herczeghez, hogy

a pesti kereskedknek a márcziiis hó közepétl ápr'ú hó

végéig helyben és Bécsben fizetend váltókra nézve hat-

heti haladékot engedélyezzen, illetleg az osztrák minisz-

térium által engedélyeztessen, Felterjesztésökben különösen

hangsúlyozzák, hogy a pesti kereskedelmi kar eléggé be-

bizonyította, hogy mily szentnek tartotta kötelességeinek

teljesítését, mert eddigelé még a legkedveztlenebb viszo-

nyok közt is pontosan teljesítette fizetéseit és kötelezettsé-

geinek még áldozatok árán is eleget tett, mert az osztrák

bankjegyeket vesztességgel kellett megvásárolnia és azokat

részint személyesen vitte, részint pedig saját embereivel

küldte Bécsbe, midn az azzal való közlekedés nem csak

akadályokkal, hanem életveszélylyel is járt.

Havas József kir. biztos 1849 oiárczius 21-ikén 1536.

sz. a. kelt átiratával értesítette a kereskedelmi testületeket,

hogy herczeg Windischgrátz Alfréd tábornagy 1849 márcziiis

i8-án kelt rendelettel a márczius hó közepétl ápril hó

közepéig helyben fizetend váltókra nézve négy heti fize-
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tési haladékot engedélyezett, a bécsi váltókra nézve elter-

jesztett kérelmöket pedig a cs. kir. igazságügyminiszteritim-

hoz tette át. Márczius hó 30-án pedig ugyancsak Havas

felsbb helyrl vett utasításnál fogva Pest város tanácsá-

val a kereskedelmi testületeknek értesíttetése végett tudatja,

hogy kérelmök a Bécsben lejárandó váltókat illetleg nem
teljesíttetett és a herczeg Windischgrátz magassága által

engedélyezett négy heti moratórium egyedül csak a pest-

budai helyre szorítkozik.

Ezzel a kérvényükkel a kereskedk tehát lényegileg

semmit sem értek el.

Márczius 26-án az osztrák összminiszteriumhoz intéztek

feliratot, melyben a Bécsben szervezett kisegít pénztár

mintájára egy millió forinttal ellátott segély-pénztár felállí-

tását kérik.

Nem kívánjuk, — mondják feliratukban — részletesen

vázolni azokat a bajokat, melyek a magyar királyságot,

különösen pedig a termel, gyáros és fogyasztók közt való

érdekek közvetítjét, a kereskedelmi kart általában, különö-

sen pedig a pestit sújtották, hiszen ezek úgy is általáno-

san sokkal ismertebbek, semhogy azok felsorolásával az

összminiszteriumot fárasztaniok kellene. Szorítkoznak tehát

arra, hogy felemlítik a tényt, hogy az 1848. évi júniusi vásár-

kor Délmagyarországon a polgárháború fáklyája már ma-

gasan lobogott és hogy az errl a vidékrl különben meg-

jelenni szokott nagyszámú vev elmaradt, hogy a késbbi

hónapokban a zavarok mind tovább terjedtek és szszel a

külföldre való minden kivitel és a külfölddel való minden

közlekedés elzáratott, újabb idben pedig a belháború

folyományakint a belföldön való közlekedés részben teljesen

eltiltatott, részben pedig nagy mérvben megszakíttatott és

akadályoztatott, úgy hogy az itteni kereskedelmi kar nagy
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részének nevezetesen pedig azoknak, kik az osztrák, cseh

és morva gyárosok és a magyar vidéki kereskedk közt a

forgalmat közvetítik, teljesen lehetetlen vala követeléseiket

behajtaniuk vagy ártikészletöket elárúsítaniok. Ezekhez a

bajokhoz újabban még a magyar pénzjegyek kérdése is

járult, a mennyiben Windischgrátz herczeg f. év. márczius

hó 8-án kiadott rendelettel azoknak a közpénztáraknál való

elfogadását megtiltván, árfolyamuk csökkését okozta, miáhal

pedig a közforgalomnak és egyszersmind a kereskedelem-

nek mintegy az életereje vágatott el, mert a magyar király-

ságban a cs. kir. szab. osztrák nemzeti bank jegyei már

számos hónap óta eltntek a kereskedelmi forgalomból,

minthogy egyrészt a magyar kereskedk pénzbeli kötele-

zettségeiket Bécsben osztrák bankjegyekben teljesítték (úgy

hogy az osztrák bankjegyekben való nagyobb szükséglet

azoknak már oly idben biztosított árfolyamot, midn a

magyar pénzjegyek legalább bent az országban még teljes

érvénynyel birtak) és ekkép az osztrák bankjegyek az

országból kivándoroltak, holott másrészt már hosszú id
óta csaknem semmi termény sem ment a monarchia többi

államaiba és a külföldre és így a pénzbefolyás forrása el-

apadt, végre még mindennem fizetések úgy a magánfor-

galomban, mint az összes köz- és országos pénztárak által

úgy szállítmányok, mint fizetés és zsold fejében egészen

márczius hó elejéig magyar pénzben teljesíttettek, mely

tény okozta fleg, hogy az abba helyezett bizalom fentarta-

tott és épen ezek miatt a különben fizetésképes keresked

sem teljesítheti fizetéseit abban a valutában, melyet tle

követelnek. Habár ez a zavar nemcsak a kereskedelmi

kart sújtja, melynél, mint a mindenféle érdekek közvetít-

jénél, a forgalom összegei mint fizetési eszközök központo-

sulnak, hanem a társadalomnak minden rétegét, le a leg-
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szegényebb családokig érinti, épen azért nem is foghat

helyet kebleikben az az aggodalom, hogy ez a kérdés, a

melynél nemcsak egész Magyarország, hanem az osztrák,

cseh és morva gyárosok is egyformán vannak érdekelve,

nem fogna az összminiszteriiim által kedvezen elintéztetni.

De nézve azt, hogy ez a kérdés nem egyhamar fog

megoldatni, valamint azt is, hogy a kereskedelmi bank épen

a pénzzavarok miatt lényeges segedelmet nem nyújthat és

a Windischgrátz herczeg magassága által engedélj'ezett

és a bécsi váltókra nézve kért moratórium csak pillanat-

nyi szükségnek kifolyása és a pesti piacznak csak pillanat-

nyi enyhülést hozhat, de nem segíthet az osztrák, cseh és

morva gyárosokon, kérik, hogy Pesten is épen úgy, mint

Bécsben egy millió forinttal kisegít pénztár létesíttessék.

Szabadságharczunk leveretése után a kisegít pénztár

kérdése újra napirendre került.

Szent-Iványi kerületi biztos az 1849 augusztus 24-én

KoUer Ferencz ideiglenes polgármesterhez intézett leiratá-

ban megengedte, hogy a kereskedelmi testületek a polgári

biztosul kirendelt Szekrényessy András ideiglenes városbíró

jelenlétében augusztus hó 25-én és 27-én d. u. 3 órakor a

kereskedelmi csarnokba gylést tarthassanak.

Az augusztus 25-én tartott gylésen az az indítvány téte-

tett, hogy tekintettel arra, hogy az adósoktól fizetésteljesítést

várni nem lehet, s e szerint az itteni kereskedk sem tehetnek

eleget Bécsben és egyéb osztrák piaczokon teljesítend íizetési

kötelezettségeiknek, a minisztériumtól legalább is három havi

fizetési haladék engedélyezése kéressék. Ezen a gylésen,

miután több tag az id rövidsége miatt meg nem hívatott,

határozat nem is hozatott. A 27-én tartott gylésen az in-

dítvány ismételtetett, de mellztetett, mert a pénzbajok

megszüntetésére alkalmatlan eszköz és különben sincs arra
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kilátás, hogy felsbb helyen engedélyeztessék. Szavazattöbb-

séggel a gylés abban állapodott meg, hogy kész egyes,

különösen súlyosan szenvedett osztályoknak fizetési hala-

dékért beterjesztett kérelmeit támogatni, de megújítja a ki-

segít-pénztár felállításáért már márczius végén elterjesz-

tett kérelmet azzal, hogy a kisegít-pénztár két millió

forinttal láttassák el. A kérvényt a testületek küldöttei,

illetleg alelnökei nyújtsák át.

Feliratukban a testületek hivatkoznak arra, hogy már

márczius végén folyamodtak kisegít-pénztár felállításáért,

melyre kegyes választ bizonyára az egymást gyorsan követ

események miatt nem kaptak. Mivel az idközben lefolyt

események : a háborús viszonyok, a Kossuth-bankók for-

galmának eltiltása a kereskedelmi karnak még mélyebb

sebeket ütöttek, kérelmöket ezennel megújítják azzal, hogy

a kisegít-pénztár két millió forinttal állíttassék fel.

Az indokokban kiemelik, hogy a minisztérium eltt

nem lesz ismeretlen dolog, hogy az osztrák bankjegyek

csaknem teljesen eltntek a forgalomból, mivel egy év óta

a régebb kötelezettségek és az osztrák örökös tartományok-

ban tett újabb bevásárlások mind osztrák hangjegyekben

egyenlíttettek ki, kivitel pedig, mely ilyeneket az országba

hozott volna, nem volt. Maga a forradalmi kormány is min-

dent elkövetett, hogy ily 1)ankjegyeknek birtokába jusson.

Másrészt a forradalmi kormány roppant mennyiség Kossuth-

jegyet hozott forgalomba, melyeknek elfogadását terroris-

tikus intézkedések, st halálbüntetéssel való fenyegetés és

rögtönítél bíróságok felállítása által is kikényszerítette.

Bízvást lehet mondani, hogy ezidszerint az egész készpénz

vagyon Kossuth-jegyékbl áll, melyeknek teljes elértéktele-

nedése okvetlen el fogja az országot szegényíteni. Igaz, hogy

ezek a jegyek kezdettl fogva törvénytelen fizetési eszközt
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képeztek, de ha a magas minisztérium megfontolni méltóz-

tatik, «hogy azok a törvényesen elismert és a törvénye-

sen egybehívott országgylés által, habár elsietve is, de mégis

az Ö Felsége a császár és király utólagos szentesítésének

reményében bocsáttattak ki, hogy késbb midn az ország-

gylés a forradalom útjára lépett »,* hogy az ország lakosai

azok elfogadására kényszeríttettek, hogy azok ellen Win-

dischgrátz herczeg magassága részérl egészen márczius

elejéig semminem intézkedés sem történt, st ellenkezleg

trettek és az összes magán- és közfizetések, még a cs. kir.

kincstári és hadi pénztárak által is mindaddig az ideig csak-

nem kizárólag magyar jegyekben teljesíttettek, hogy késbb

a forradalmi kormány az erhatalomnak minden eszközét

felhasználta, hogy azoknak érvényt és elfogadást biztosítson,

lehetetlen, hogy abban a biztos reményben ne éljünk, hogy

a magas minisztérium jelen esetben méltányosságot fog gya-

korolni és a szerencsétlen országtól el méltóztatik majd for-

dítani a legnagyobb nyomort, minthogy a forradalom le-

verése után a jegyek különben is megszntek eszközei lenni

és ha azok országos utalványokra cseréltetnek fel és vál-

tatnak be, mégis csak Magyarországot és nem egyszersmind

Ö Felsége többi országainak pénzügyeit fognák terhelni.

Ez a mvelet annál inkább lenne helyén, mert eleje vétet-

nék a rögtönös elszegényedésnek és a teher aránylag oszol-

nék meg az ország lakossága közt, melynek ekként módjá-

ban állana az adósságot lassankint törleszteni, holott hir-

telen értékvesztésök fleg a földmíveseket, kiknek birtokában

van legtöbb jegy, fogná sújtani, általános elszegényedést,

st fizetésképtelenséget fogna elidézni, mi által az örökös

* A zárjel közt lev sorok csak a fogalmazványban vannak meg, a

tényleg beadott feliratban azonban érthet okokból útim foglaltatnak.

Keresk. test. tört. 20
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tartományoknak ipara is úgy közvetve, mint közvetlenül a

legnagyobb hátrányokat szenvedné, míg másrészt az ily

eljárás igen alkalmas lenne a szíveket a kormánynak meg-

nyerni. Végre bocsánatot kérnek, hogy bátorkodtak ezt a

kérdést érinteni és ismétlik abbeli kérelmöket, hogy a ki-

segít-pénztár mielbb szerveztessék.

A felirat a küldöttség által szeptember elején adatott

át az összminisztenumnak, mely azt, különösen pedig Krausz

pénzügyminiszter és Bímck kereskedelmi miniszter, a kül-

döttség elnöke : Appiano Józsefnek a testületnek 1849 szep-

tember i8-án tartott ülésén elterjesztett jelentése szerint,

nagy kegyesen fogadta és a legkedvezbb nyilatkozatokat

és ígéreteket tette, úgy hogy a kért kölcsön engedélyezésé

a legközelebbi idben várható.

Látni fogjuk azonban, hogy a kölcsön engedélj'ezése jó

ideig váratott magára, habár a testületek idején gondoskod-

tak arról, hogy báró Gehiinger Károly cs. kir. udvari biz-

tosnak az ügyrl tudomása legyen. Hozzá is folj'amodtak és

az összminiszteriumnak beterjesztett kérvény másolatának

közlésével az pártfogásáért is esedeztek.

Szent-Iványi cs. kir. biztos 1849 október 27-én, 2351.

sz. a. kelt leiratában értesítette az ideiglenes polgármester:

KoUer Ferenczet, hogy a minisztertanács ajánlatára O Fel-

ségének október ii-én kelt határozata alapján a kereske-

delmi kar támogatására egy millió forinttal ellátott kisegít-

pénztár fog felállíttatni azzal a rendeltetéssel, hogy igazán

segélyre szoiniló kereskedknek árúik elzálogosítása mellett

értékök kétharmad része erejéig két évet meg nem haladó

idre ellegeket adjon. «Hogy azonban » — folytatja a le-

irat — «a kincstár veszteségektl megóvassék és a vissza-

éléseknek eleje vétessék, annak a kérdésnek az elbírálására,

hogy tényleges szorultságukat és biztosítéknyújtási képessé-
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göket nézve, mely kérelmezknek engedélyeztessenek el-

legek, egy kormányhivatalnok alá rendelt, a pesti kereske-

delmi testületek kebelébl választott bizottságot kell alakí-

tani és a kért ellegeknek kiadása eltt az erre nézve alkal-

mas hivatalos helyiségben leteend árúkat hites szakértk

által kell lelkiismeretesen és pontosan felbecsültetni)).

Felhívja ezek után a rendelet a polgármestert, hogy

értesítse mindezekrl a kereskedelmi testületeket azzal,

hogy az intézkedésnek gyors kivitele érdekében a tárgya-

lások a cs. kir. kamarai intézséggel (Kamerái-Verwaltung)

folyamatban vannak és hogy errl, mihelyt befejeztettek,

értesíttetni fognak, továbbá, hogy jelöljön ki a cs. biztos

báró Gehringernek a testületek kebelébl 12 egyént, kik

közül a bizottság tagjai megválasztathassanak, végre pedig

terjeszszen fel véleménj't, mely kormányhivatalnokokat le-

hetne állandóan vagy ideiglenesen a bizottság élére állítani

és tegyen javaslatot a netalán szükségessé válandó helyiség

és bére fejében szedend illeték tekintetében.

Ezt a leiratot a polgármester a testületekkel közölte,

melyek erre a polgármesterhez hosszabb elterjesztést intéz-

tek, melynek sajnos, csak össze nem függ részletei vannak

meg a nagykereskedk testületének irományai közt. Az el-

terjesztésnek lényege az, hogy egyrészt javaslatokat tesz-

nek arra nézve, hogj^ miként lehetne a már engedélyezett ki-

segít pénztárt gyorsan életbe léptetni, másrészt azonban ki-

jelentik, hogy a felajánlt alakban czéltalan és hogy hasz-

nossá csak úgy válhatik, ha egy millió forint abban az

alakban bocsáttatik a kereskedelmi kar rendelkezésére, mint

1848-ban az osztrák nemzeti bank által nyújtott egy millió-

nyi kölcsön, hogy t. i. az átadatik a pesti magyar keres-

kedelmi banknak és ez azt saját szavatossága mellett egy

erre kirendelt bizottság felügyelete alatt külön kezeli.

ao*
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Már a gyors életbeléptetést illetleg a tett javaslatban

is ajánltatik, hogy helyiségül használtassanak fel a kereske-

delmi bank helyiségei, az elzálogosítandó árúk felbecslésére

alkalmaztassanak a kereskedelmi bank birálói, mivel azok

az összes kereskedelmi ágakból választott szakavatott és

jóhitel helybeli kereskedk, kik ezt a feladatot a közjó

érdekében ingyen végeznék és így ebbl az üzletre teher

nem hárámlanék, mint állandó kormányhivatalnok a banknál

mköd kormánybiztos mellé csak egy titkárt kellene alkal-

mazni, ki a kinevezend bizottság mködését, valamint a

pénztárkezelést és könyvvitelt folytonos ellenrzés alatt tart-

hatná. Raktározási illetékben pedig épen úgy, mint a keres-

kedelmi banknál egyharmad százalékot lehetne felszámítani.

De — folytatja az elterjesztés — ha a kisegít pénz-

tár csupán ezeken az alapokon és ily módozatok mellett léte-

síttetik, az itteni kereskedelemnek lényeges könnyebbség

nem nyújtatik, mert nem a felhalmozott árúkészletek nyom-

ják a kereskedelmi kart, hanem a ktinnlev cselekv köve-

teléseknek a szerencsétlen pénzviszonyok által eléggé indo-

kolt behajthatlansága okoz neki zavarokat. Egyes ritka

esetekben fognának ugyan árúkra való ellegek is igénybe

vétetni, de könnyítést mégis csak az fogna nyújtani, ha a

még le nem járt, helyben fizetend három, legfölebb hathavi

vidéki váltókra ellegek adatnának, vagy három, legfölebb hat-

havi lejáratú helybeli piaczi váltók leszámítoltatnának. — Ha
a nemzeti bank a gyárvárosnak tekintend Bécsben, hol a

gyárosoknak legnagyobb része az egész éven át egy fczikk-

ben dolgoznak, tehát készleteiknek egy részét könnyebben

zálogosíthatják el, az általa alkotott kisegít-pénztárban a

fsúlyt a Bécsben fizetend tartományi váltók leszámítolá-

sára fektette, hogyan lehetne itt Pesten a kisegít-pénztár

mködését árúkra való ellegezésre korlátolni ? ! Segélyre
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leginkább a kézmárúkereskedök szorultak, kik sokféle,

többnyire divatczikkeket tartanak. Ha ezek az árúknak egy

részét is elzálogosítják, a választékot (Assortissement) ront-

ják és maglikat oly árúktól fosztják meg az általuk vissza-

fizetend háromnegyed értékért, melyeket valószinleg id-

közben teljes értékben eladhattak volna jó vevknek néhány

havi hitelre. A kapott váltókat leszámítolva új bevásárláso-

kat és eladásokat eszközölhetnek és üzletöket haszonnal és

rendszeresen folytathatják. Világos tehát, hogy a kereskedk-

nek csak a személyes hitel elnyös, nem pedig az eladás

végett beszerzett árúk elzálogosításával nyert hitel.

Ajánlják tehát a kereskedelmi testületek, hogy a se-

gélypénztár azon a módon szerveztessék, mint 1848-ban

berendeztetett a nemzeti bank által a kereskedelmi karnak

adott egy milliónyi kölcsön. S épen úgy, mint a kereskedelmi

kar becsületbeli kötelességének tartotta és tartja a nemzeti

bank kölcsönének visszafizetését, becsületbeli kötelességé-

nek fogja ismerni az ekként nyújtandó és a kereskedelmi

bank kezelésére bízandó kölcsön visszatérítését is.

Mikor adatott át a polgármesternek a most említett

kérvény, nem lehetett az iratokból megállapítani. Tény az,

hogy a testületek Rollerhez és általa báró Gehringerhez

1850 február 27-én intézett kérvényben arra való tekintet-

tel, hogy a nemzeti banknak még hátralékos követelésébl

250,000 frt márczius elején, 200,000 frt pedig április elején

jár le, azért folyamodnak, hogy azok kifizethetésére 450,000 frt,

árúkra való ellegekre pedig 200,000 frt a kilátásba helye-

zett egy millióból mielbb utalványoztassék a kereskedelmi

bank kezeihez, hogy József-vásárkor a pesti piacz ne legyen

minden pénz nélkül. Egy 1850 márczius 20-ikán kelt kér-

vényben ismét sürgetik az egy millió forintnak a bank kezei-

hez való kiutalását. Erre az utóbb említett kérvényre már
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gyorsan, márczius 23-án érkezett meg a válasz, a melyben

a kereskedelmi testületek értesíttetnek, hogy mivel kijelen-

tették, hogy megelégesznek azzal, hogy ha a kisegít pénz-

tár helyett a kereskedelmi banknak adatik megfelel ösz-

szeg kölcsön, a pénzügyminisztertl 1850 márczius 22-én

5083. sz. a. nyert meghatalmazás alapján utasíttatott a budai

kamarai hivatal, hogy a kereskedelmi banknak 550,000 pfrtot

magyar kincstári utalványokban a szükséglethez képest szol-

gáltasson át. Errl egyidejleg a kereskedelmi bank is érte-

síttetett azzal, hogy az 550,000 frtot a 630,000 frtot tev adós-

leveleinek elzálogosítása mellett, váltóelfogadványai ellené-

ben felveheti, azt az alapszabályok értelmében felhasznál-

hatja, de els sorban azonban tekintettel kell lennie azok-

nak a kereskedknek váltóira, kik árúkkal kereskednek.

Ezt a nagy gyorsaságot azonban aligha lehet a testü-

letek sürget kérvényének köszönni. Ez idtáj t járt vala

a kereskedelmi bank elnöke : Havas József Bécsben és alig-

ha nem az befolyásának lehet tulajdonítani, hogy a bank-

nak 550,000 frtnyi kölcsön adatott a kilátásba helyezett egy

millióval ellátott kisegít-pénztár helyett.

A kereskedelmi testületek még egyszer 1850 június

lo-én bolygatták a kilátásba helj^ezett egy millió forint köl-

csön kérdését. A jelzett napon felírtak báró Gehringer

Károlyhoz, hogy folyósítsa az igért egy millióból még hi-

ányzó 450,000 frtot. Elterjesztik, hogy annak idején meg-

nyugodtak az 550,000 frtos kölcsönben, mert hitték, hogy

az osztrák nemzeti bank meg fogja hosszabbítani a még hát-

ralékos 450,000 frtnjd követelését és így a pesti piacznak teljes

egy millió forint fog rendelkezésére állani, de a bank csak

a márcziusban esedékessé vált 250,000 frtot hosszabbította

meg hat hóra, de a késbb lejárt 200,000 frtot már nem
hosszabbította meg, és azt a kereskedelmi bank már is
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visszafizette, s így a pesti piacz ismét pénztelenségben

szenved.

Erre a feliratra KoUer miniszteri biztos aláirásával csak

1850 szeptember i6-án 12.216. sz, a. jött meg a válasz, hogy

a pénzügyminiszter további hitelnek folyósítását egyelre

sem szükségesnek, sem megengedhetnek nem tart, miután

a pénz- és kereskedelmi viszonyok tagadhatatlanul lénye-

gesen javultak. Általában nem lehet elfogadni, hogy a pesti

kereskedelmi testület, mely részben az 550,000 frtnyi el-

leg, részben pedig az osztrák nemzeti bank váltó meghosz-

szabbítása által oly jelentékeny támogatásnak örvendhetett,

még a jelen ismert üzleti viszonyok közt is tényleg rászorulna

arra, hogy az állam által oly jelentékeny pénzbeli segély-

lyel támogattassék.

Nem akarták ugyan a testületek az indokok helyességét

elismerni, de fölöslegesnek tartottak minden további lépést.

II.

A kisegít pénztárra vonatkozó tárgyalások közben

érkezett a testülethez Koller Ferencz polgármesternek 1849

deczember 23-án kelt átirata, melyben elrebocsátva azt,

hogy miután az év zártával az eseményekrl általában,

különösen pedig a kereskedelemrl is kimerít jelentést

kell tennie, felszólítja ket, hogy a következ kérdésekre

adjanak neki felvilágosítást:

1. Az ipar és kereskedelem jelen állapota: mely ág

virágzik ezidszerint leginkább és melyik hanyatlott a

mostani események folytán?

2. Melyik üzem vagy kereskedi üzlet vett változott

irányt ?
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3. A pénzviszonyok és bajai?

4. Mik okozták a kereskedelem hanyatlását és mik len-

nének a teendk a kereskedelem fellendítésére? és végre

5. Az általában tudomásra méltó kereskedelmi közle-

mények, melyek a magas kormány elé terjeszthetk.

A nagykereskedk testülete 1849 deczember 29-én

adott terjedelmes válaszában az els két kérdésre eladja:

Magyarországban a kézmves és gyári ipar eddigelé még
a tökéljenek csak bizonyos fokát sem érte el soha. A ter-

mészettl nem lévén arra utalva, hogy kézi ügyesség,

fáradság és szorgalom által szerezzenek maguknak kere-

seti ágakat — hiszen a földmivelés, állattenyésztés, mint

általában a nyers termények elállítása sokkal több haszon-

nal járt — még a hazai ipar felvirágzását czélzó ügyneve-

zett ((Védegylet') idejében is, a midn minden kézmnek
rendkívüli költségekkel gyárakat is emeltek, csak a kezd
stádiumba léptek.

Ekkor részben az aránytalaniil magas munkabérek, a

sok nehézség, a melylyel a nyersanyag meghozatala járt,

de fleg az utóbbiakra rótt magas vámok valának azok a

tényezk, melyek az újonnan alapított gyáraknak lehetet-

lenné tették a monarchiának már tapasztaltabb és gyakor-

lottabb gyáraival való versenyt, és eredményezték, hogy az

így keletkezett vállalatok legtöbbjének, a rendkívüli nagy

költségek által okozott roppant veszteség miatt meg kellett

sznnie. Mindezekhez még járul a termelésre nézve vészes

két év, midn a forradalom láza a belföldi munkásokat

elragadta és a honvédekhez való csatlakozásra bírta, kül-

földi iparos munkásokat pedig be nem bocsátottak és abban

a kevés esetben, melyben mégis beeresztettek, sem váltak

az ipar hasznára, mert ket csakhamar megszállta a forra-

dalom láza. Másrészt azonban a hadi események és az
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ország határainak elzárása folytán lehetetlenné vált még

a legszükségesebb nyers anyagok szállítása és behozatala

is s így a megmaradt gyárak is kénytelenek voltak a

munkát beszüntetni.

Csaknem teljesen bizton lehet tehát állítani, hogy

Magyarország kézmves és gyári ipara a sempont alá

szállt, mert csak egyes nagyszer vállalatoknak sikerült

végerejök megfeszítésével a közös sorsot kikerülniök.

Magyarország vagyonossága eddigelé nyers termé-

nyeiben, juh- és szarvasmarha tenyésztésében állott. Hogy

fejldtek azok a termények, melyeket tlünk a külföld

vásárol, különösen pedig a gyapjú, ezt nemcsak a növe-

kedett belföldi szükséglet, hanem az is indokolja, hogy a

termelés nem szolgáltatja az elbbi mennyiségeket, mert a

forradalom alatt sok nyers termény el sem állíttatott és

különösen sok juhnyáj részint teljesen elfogyasztatott vagy

haszontalanul elpusztíttatott, részint pedig sok juhtenyésztö

takarmányhiányból volt kénytelen nyájait a mészárosnak

átengedni. Ennek folytán természetesen a termelésnél

jelentékeny hiány mutatkozik. Ehhez még hozzájárul az

ezüst árának 12— 28 százalék közt való ingadozása, mely

a külföldieknek még nagy árak mellett is elnyöket biz-

tosít a bevásárlásnál és igen sok olyan találkozott, ki

ezt a tényt üzérkedésre és tkebefektetésre használta fel

és e szerint a növekedett kereslet által eléggé volna indo-

kolva az áremelkedés.

Ellenben Magyarország fkincsérl : a gabonatermelés-

rl, sajnos, nem lehet ugyanazt mondani. Tapasztaltatott,

hogy más években mintegy 1.500,000 mér búza, 2,500,000

mér zab és ebben az arányban a többi gabonanem is

adathatott el Ausztriában és könnven ki lehet számítani,

hogy mérsékelt átlagos áraknál is mily jelentékeny tkék
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folytak vissza az országba. Hogy vagyonosságunknak ez a

fforrása más irányt vett, ennek több oka van, els sor-

ban is az iparviszonyoknál már említett az a tény, hogy

Magyarország határai elzárattak. Lehetetlen volt a meg-

lev, a kereskedelemnek szánt gabonamennyiségeket a

megszokott líton kivinni, a készletek azért még sem szapo-

rodtak, mert a forradalmi kormány az utolsó két év ter-

mésének legnagyobb részét részben minden fizetés nélkül

requirálta, részben pedig a most már teljesen értéktelenné

vált jegyekért vásárolta meg a tulajdonosoktól és ezen

készleteknek jelentékeny részét meg is semmisítette. S ha

a legutóbbi idben ez az akadály meg is sznt, a keres-

kednek kevés kilátása van arra, hogy gabonánál sikert

arasson, mert a hadi események által csaknem járhatlanná

tett országutak, hidak és csatornák, az elhamvasztott vagy

hasznavehetetlenné tett hajók, a közlekedés elé arány-

talan költségekkel járó ol}^ jelentékeny nehézségeket gör-

dítenek, hogy a kereskednek nyereségre csak kevés

kilátása van. Továbbá a külföldrl behozott gabonára rótt

behozatali vámoknak Ausztriában idközben történt meg-

szüntetése a létez nehézségek mellett a magyar kereske-

dknek épen lehetetlenné teszi, hogy a megszokott eladási

piaczokra számítson, mert épen a vámnak eltörlése folytán

a külfölddel, melj^nek olcsóbb és könnyebb közlekedési

eszközök állanak rendelkezésére, nem versenyezhet és más

eladási helyek eddigelé még nem állanak rendelkezésére.

Hogy ez tényleg így van, abból is kitnik, hogy Magyar-

országnak összes kivitele daczára igen gyakran lehetett

gabonát olcsóbban vásárolni Bécsben, mint Ausztría élés-

kamrájában: a gabonatermel Magyarországban.

A midn a 3-ik, a pénzviszonyokat illet kérdésre

vonatkozólag mondjuk el nézeteinket, csak a már mondót-
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takat kell összefoglalni s azokból könnyen be lehet látni,

hogy a két vészes év alatt, miután a forgalom Ausztriával

és többi országaival részben, st egészben is lehetetlen

vala és mivel a nélkülözhetlen és csak ott beszerezhet

árúkat a közlekedési nehézségek daczára is onnan kellett

hozatni, minden jó pénz oda folyt, Magyarország pedig

csak törvénytelen jegyekkel árasztatott el.

Ennek a 60 milliót kitev jegynek hatályon kívül

helyezése az országra oly bajt hozott, melj^et nem lesz

képes elviselni, mert nemcsak az országnak egész gazdag-

sága, hanem lakosainak összes vagyoni viszonyai, melye-

ket az események a nélkül is súlyosan megingattak, tétet-

tek ki a teljes tönkrejutásnak és az ország a teljes elpusz-

tulás örvényébe sodortatott. Ha pillanatnyilag nem is

volnának még érezhetk az ebbl szükségkép elálló követ-

kezmények, végre mégis csak felszínre fognak kerülni.

Most még kivétel nélkül mindenki igyekszik erejének

végs megfeszítésével magát az elszegényít viszonyok alul

kivonni, de a kereskedelemnek és forgalomnak teljes szüne-

telése mellett nem fog czélt érni. Mennyire át van hatva

az alulírott testület ezeknek a viszonyoknak fontossága

által, kifejtette, midn herczeg Windischgrátz Alfréd tábor-

nagy magasságához, késbb a cs. kir. összminiszterium-

hoz és a legutóbbi idben magához Ö Felségéhez terjesz-

tette be ugyanabban a dologban alázatos kérését.

Hogy mennyire helyesen ítéli meg az alulírott testület

azokat a viszonyokat, kitetszik a mellékelt levelekbl,

melyekben nemcsak egyesek, hanem még városoknak összes

kereskedi nyomtatott körlevelekben kijelentik, hogy az

ártatlanul reájuk zúdított vész miatt képtelenek kötelezett-

ségeiket teljesíteni.

Mi végre a 4-dik kérdést illeti, els részére elégséges
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válasziíl szolgálnak az eddig eladottak, a mennyiben

abból könnyen meglehet magyarázni, hogy az általános

elszegényedés folytán szükségkép minden kereskedelem-

nek szünetelnie kell, minden hitelnek lehetetlenné kellett

válnia és nem lehet mérlegelni, hogy ezek a viszonyok

min súlyos és mélyreható következményeket fognak ered-

ményezni, ha nem jön gyors segély és mivel Magyarország-

nak kereskedelmi és hitelviszonyai szoros kapcsolatban

állanak Ausztria egyéb országainak ebbeli viszonyaival, a

káros romboló következmények ott sem maradhatnak el.

A kérdés második része tekintetében mi csak az uralkodó

kegyéhez fordulhatunk. Ö Felsége kegyeskedjék országát,

mely tévedéséért úgy is siílyosan bnhdött, a teljes elsze-

gényedéstl megvédeni s azt, a 60 milliónak bár csak rész-

ben való kárpótlása által, arra képesíteni, hogy eleget

tehessen úgy állami, mint polgári kötelezettségeinek, hogy

ismét a szép és gazdag Magyarország lehessen.

Az 5-ik kérdést illetleg. Ide számítjuk els sorban

azt az általános kívánalmat, hogy végre valahára sznje-

nek meg a Magyarország és Ausztria közt fennálló terhes,

a kereskedelem felvirágzását akadályozó vámsorompók,

továbbá a közlekedési eszközök általános javítását, neve-

zetesen új vasutak építését, valamint az építés alatt álló

központi vasútnak a lehet leggyorsabb befejezését, a melj^-

nél még kívánatos lenne a gabonára nézve fennálló szál-

lítási díjak mérséklése, mivel ez a külfölddel való verseny-

zést lehetvé tenné, ezzel pedig az összmonarchiára még

az az elny hárámolhatnék, hogy abból a külföldrl való

behozatalnak hanyatlása folytán nem is vonatnék ki oly

nagy mennyiség ezüst, új csatornák építése és a Ferencz-

csatonia mielbbi helyreállítása, a folyamok, különösen

pedig a Szávának és Tiszának szabályozása és végre az
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összes országutak kijavítása. Nem kevésbbé kívánatos, hogy

mielbb felállítassanak a tervezett kereskedelmi bíróságok

a kereskedelmi és csdügyekben követend gyors eljárás-

sal, és hogy épen úgy, mint a monarchia egyéb fvárosai-

ban: Prágában, Triestben stb., Pesten is, mint Magyar-

ország fvárosában, alapíttassanak hitelintézetek. így lehetne

a kereskedelmünkre nézve ismét kedvez viszonyokat

remélni és csakis ily módon válnék lehetségessé, a most

gyógyíthatlanoknak látszó, az utóbbi két év által ütött

sebeket behegeszteni és tökéletesen meggyógyítani.

A most közölt elterjesztésben felemlített felségkérvény

1849 november 20-án kelt és deczember elején nyújta-

tott át a kereskedelmi testületek által.

Eladják abban, hogy az összes pénzviszonyok sajnos

szétrombolása és ezen minden tekintetben elpusztított ország

lakosainak általa elidézett tehetetlensége, az összes válla-

latok és a kereskedelem pangása, mely a rákbántalomhoz

hasonlóan naponkint fenyegetbb mérvben terjed, szorgos

kötelességünkké teszi, hogy Felséged eltt hódoló tisztelet-

tel azzal a kérelemmel jelenjünk meg, hogy méltóztassék

a Kossuth-jegyek megparancsolt elértéktelenedése által oko-

zott általános elszegényedés elhárítását legkegyelmesebb

atyai megfontolás tárgyává tenni.

Ha a czélra való tekintetbl — ezzel kezdik az indo-

kolást — Felséged trónja elé a valódi tényállás vázolását

bátorkodunk juttatni, azon feltevés alól menteseknek érez-

zük magunkat, mintha mi abból legalázatosabb esedezésünk

érdekében valamely jogot formálnánk, st ellenkezleg,

csakis az a szándékunk, hogy Felséged atyai kegyének

eszközt szolgáltassunk arra, hogy szíve sugallatát követ-

hesse és jog helyett kegyelmet gyakoroljon.

A kamatos utalványok és a magyar i és 2 frtos bank-
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jegyek létesítése, mely a teljhatalmú föherczeg nádor szen-

tesítésével eszközöltetett, az országnak minden lakosában

azt a gondolatot kellett ébresztenie, hogy ezt az országot

a Felség akaratából külön pénzforgalommal akarják ellátni.

Nem sokára az országgylés felhatalmazást adott negy-

venkét milliónyi magyar pénzjegy kibocsátására és ezen

határozatát szentesítés alá is terjesztette.

Habár az 1848 október 3-án kelt manifestum ezektl

a jegyektl meg is tagadta a szentesítést, mégis a hatalom

birtokosai ennek a legmagasabb parancsnak szerkezetében

és formájában és a viszonyok kényszerében, különösen

pedig a rögtönitél bírósággal való fenyegetésben hatályos

eszközt találtak arra, hogy azoknak a kormánynál általá-

nos elfogadást biztosítsanak.

Midn a cs. kir. hadak 1849 január 5-én Budapestre

bevonultak, egy lépés sem történt az u. n. Kossuth-j egyek

érvénytelenítésére, st azok Felséged teljhatalmú megbí-

zottja szeme láttára nemcsak a magánforgalomban marad-

tak kifogástalaniíl érvényben és elfogadtattak teljes név-

értékben az összes köz- és királyi pénztárakban, hanem

azokat a kir. pénztárak cs. kir. szállítóknak, cs. kir. hiva-

talnokoknak, röviden mindennem kincstári fizetések telje-

sítésére ismét kiadták. Ezeknek a tényeknek azt a gondo-

latot kellett ébreszteniök, hogy Felséged az illet pénz-

jegyeket hallgatag szentesítette. S ez a gondolat annál

inkább helyt foghatott, hogy az újonnan szervezett polgári

bíróságok Felségednek sok h alattvalóját, kik ezek-

nek a jegyeknek elfogadását megtagadták, szabályos íté-

lettel kötelezték azoknak fizetéskép való elfogadására. Ez

természetesen idézte el azt is, hogy a jegyek a kereske-

delmi forgalomban is elfogadtattak, habár az osztrák bank-

jegyekhez mérten 4—6 százalékkal kisebb értékben. De



KISEGÍT PÉNZTÁR ES A MAGYAR PÉNZJEGYEK. 319

ezt az a tény okozta, hogy azokat nem lehetett az

Ausztriában teljesítend fizetések kiegyenlítésére felhasz-

nálni.

A magyar pénzjegyekben való bizalmat megingatta az

alsó-ausztriai kormánynak 1849 február 34-én kelt rende-

lete,* de ismét emelte a Budán 1849 márczius 2-án kelt

intézkedés és újra megingatta az 1849 márczius 8-án kelt

rendelet, mely ezeknek a jegyeknek a közpénztárak által

való elfogadását megtiltotta, de azokat a magánforgalom-

ban meghagyta.

Mellzhetnek tartjuk a folyamodásnak további rész-

leteit, melyek lényegileg azon állapotoknak ecsetelésére

szorítkoznak, melyeket a Kossuth-bankók hatályon kívül

helyezése elidézett és bemutatjuk még röviden a tervet,

melyet a kereskedelmi testületek Ö Felsége megfontolása

alá terjesztettek.

A terv lényege az, hogy a Kossuth-bankók 60 millió

forint erejéig magyar kincstári kamatmentes utalványok elle-

nében váltassanak be. Az utalványok 60 év alatt, tehát éven-

kint egy-egy millió forinttal, az országnak összes lakosaira e

czélból kivetend külön azonos összeg adó felhasználásá-

* Ezen kelet alatt az osztrák pénzügyminiszter intézett rendeletet a

bécsi, brünni, lembergi, gráczi, laitachi és triesti országos elnökökhöz,

melyben hivatkozással az osztrák nemzeti banknak 1841 július i-én jóvá-

hagyott alapszabályainak 14. §-ára, mely szerint is a szabadalom tartama

alatt az osztrák monarchiában csakis a banknak van joga bankjegyeket
készíteni és forgalomba hozni, a miniszteri tanács határozata alapján kijelen-

tetik, hogy a magyar rebellis-kormány által forgalomba hozott bankjegyek

épen úgy, mint nem fogadtathatnak el a közpénztárakban, a forgalomban és

fizetésként való elfogadást illetleg is eltiltatnak és a mennyiben ily bank-

jegyek a forgalomban találtatnának, a birtokosoktól elkobzandók és a leg-

közelebbi állami pénztárba beszolgáltatandók, mely azokat az állami központi

pénztárnak tartozik hasznavehetetlenné tétel végett beküldeni. (Ez a rende-

let a Reichsgesetz und Regierungsblatt 1850. évi 140. számában vétetett fel

utólagosan.)
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val törlesztessenek. Az egész tervben tulajdonkép legérde-

kesebb részlet az, a mely körülírja, hogy miként kell a

míveletet az utolsó pillanatig titokban tartani és megaka-

dályozni, hogy a jegyek becserélése beváltásuk eltt üzér-

kedéssé ne fajuljon és hogy a becserélés tényleg csak azok

javára eszközöltessék, kik az illet jegyeknek hatályon

kívül helyezésök idejében birtokában voltak. A második

érdekes részlet a kárpótlás aránya. Erre szükség volt azért,

mert a ténj^eg forgalomba hozott pénzjegyek összegét a

testületek nem ismerték, csak feltételezték, hogy az

60 millió vala, és ehhez képest állapították is meg a kár-

pótlási összeget 60 millióban. A mennyiben tehát a bevál-

tandó jegyek a kárpótlási összeget meghaladták volna,

föltétlenül aránylagos levonást kellett volna tenni és épen

erre való tekintettel nem is lehetett volna a becserélést

azonnal eszközölni, hanem czak bizonyos határid letelté-

vel, midn az összes jegymennyiség már megállapítható

volt. A rögtönös segély pedig igényelte, hogy azokra a

részletes kárpótlás legalább részben azonnal megadassék.

Résztörlesztéstíl azoknak, kik még a királyi kegyelem ki-

hirdetése eltt a cs. kir. hatóságoknak adták át jegyeiket

50 százalékot kellett volna kapniok, kik azonban jegyeiket,

már csak a királyi kegyelem kihirdetése után szolgáltatták

be, 25 százalékot.

A felségfolyamodásra a 864. sz. a. kelt válasz igen

rövid: A belügyminiszter úr értesítése szerint a magas

minisztertanács határozata szerint ennek a kérvénynek

hely nem adatott. Pest, 1850 február 5-én. Felsbb meg-

hagyásból. Christen, titkár.
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Az osztrák nemzeti bank, habár a monarchiában egye-

dül volt jogosított bankjegyek kibocsátására, szorosan véve

mégis csak bécsi bank vala egész az ötvenes évek elejéig,

mert alapszabályai szerint csakis a bécsi piacz hiteligényei-

nek szolgálhatott. Csak az 1850-ben Bécsben tartott szak-

értekezlet jelentette ki, hogy a bank a monarchiának

minden fontosabb kereskedelmi helyén állítson fel fiók-

intézeteket.

Egy ily bankfióknak Pesten való felállítása ellen a

kereskedelmi bank 1850. évi szeptember 29-én tartott köz-

gylésén óvást emelt, st elnökét Havas Józsefet Bécsbe

küldte, hogy igyekezzék azt meggátolni.

Meglehet, hogy ez a tény kapcsolatban azzal a körül-

ménynyel, hogy Prágában és Brünnben a bankfiók már

szerveztetett, a pesti kereskedk és iparosok körében azt a

gondolatot ébresztette, hogy a nemzeti bank felhagyott az

itteni fiók felállításának tervével. S az e miatt való aggo-

dalom okozhatta, hogy itteni tekintélyes czégek — a ke-

reskedelmi testületek s magának a kereskedelmi és ipar-

kamarának is mellzésével — egyenesen a kereskedelem-

ügyi miniszterhez folyamodtak.

Ebben az 1851. évi márczius 31-én aláírt, de csak

április 27-én benyújtott kérvényökben bizonyítják a bank-

Keresk. test. tört. 21
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fiók felállításának szükségét. Hivatkoznak arra, hogy Pest

városa kereskedelmi tekintetben épen nem marad az

osztrák monarchia egyéb országainak fvárosai mögött, st

ellenkezleg azokat felülmúlja, mert itt van az ország

kiviteli terménykereskedésének és behozatali ipar keres-

kedelmének központja. Mégis a magyar kereskedelem ha-

ladásának sok nyomasztó akadálya van, melyeket fokoza-

tosan el kell hárítani, hogy az utolsó éveknek pusztító

háborúja által oly sokat szenvedett ország ismét fellendül-

jön. A kereskedelmet és ipart nagy mérvben sújtották a

magyar jegyek által szenvedett károk, melyeket a hosszas

üzletpangás alatt és az olcsó hitel hiányában nem is lehe-

tett kiegyenlíteni. Két bajra bátorkodnak különösen figyel-

meztetni : a pénzerök és az olcsó hitel hiányára. A magyar

kereskedelmi bank sokkal kevesebb anyagi eszköz fölött

rendelkezik, semhogy képes lenne tulajdonképi czéljának

megfelelni és ezért csak kevesen is élvezhetik jótétemé-

nyeit. A kereskedelmi bank kamatlába hat százalék, holott

a nemzeti bank, valamint a prágai és brünni fiókjainak kamat-

lába négy százalék, tehát ötven százalékkal drágább. De

a keresked, ki magának nem szerezhet hitelt a kereske-

delmi banknál, ugyan megszerzi azt más módon, de már

csak 8— lo százalékos kamatra. Ha még tekintetbe vétetik

a magas munkabér, könny megtalálni az okát, hogy mi-

ért nem virágzik ebben az országban a kereskedelem és

az ipar úgy, mint más országokban.

Mindezeken a bajokon segíthet a kell üzemi tkével

és az ország és üzleti viszonyainak megfelel alapszabá-

lyokkal ellátott itten felállítandó bankfiók. Kérik tehát

felállítását a kereskedelem elmozdítása és a magyar ke-

reskedelmi bank egyoldalúsága ellen való védelem érde-

kében.
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Ez a kérelem, valószínleg tévedésbl, a polgári keres-

kedk testületéhez került a helytartó tanácsnak azzal a

határozatával, hogy nem igényel elintézést, mivel a pénz-

ügyminisztériumnak június 17-én kelt intézvénye szerint a

pesti fiókintézet felállítása a május hó ii-én hozott leg-

felsbb határozattal már elrendeltetett.

A bankfiók tényleg szerveztetett és 185 1 október 20-án

két millió forintnyi a váltóleszámítolásra szánt ellátással

kezdte mködését.

Ez az ellátás, ha pillanatnyilag meg is felelt az igé-

nyeknek, csakhamar elégtelennek bizonyult. A nagykeres-

kedk testületében Kern Jakab 1852 október 2-án azt az

indítványt tette, hogy tekintve azt, hogy a helybeli piacz

érezhet pénzszükségben szenved, a bankfiók ellátásának

három millióra való emelése kéressék a bank igazgató-

ságánál és a pénzügyminiszternél.

Az indítvány elfogadtatott és Kern maga bízatott meg
a pénzügyminiszterhez beadandó kérvény szerkesztésével.

Magában a kérvényben, melyet az október 8-án tartott

közgylés fogadott el és a melynek átnyujtásával és a

bankkal másolatban való közlésével Kern Jakab és Fuchs

Rezs bizatott meg, nincs semmi határozott összeg mondva.

Benne a pénzügyminisztert csakis arra kéri a testület, hogy

ennek a hasznos intézetnek szánt tkét gyarapítsa, hogy

megfeleljen a legszorgosabb szükségnek. Az indokolásban

hangsúlyoztatik, hogy igaz ugyan, hogy megelzleg a pesti

kereskedelemnek nélkülöznie kellett a támaszt, melyet a

bankfiók nyújt, de tekintetbe kell venni, hogy az 1842-ben

alapított és sok terhes uzsorának véget vetett kereskedelmi

bank egész 1849-ig tetemes, két és fél millió forintra men
tke fölött rendelkezett, mely azonban ez id szerint az

idegen tkék visszavonása folytán tetemesen leszállt. A ke-

21*



324 AZ OSZTRÁK NEMZETI BANK FIÓKINTÉZETE.

reskedelmi testületek kérelmére a bank és a kincstár is

nyújtott ellegeket, melyeket azonban legközelebb vissza

kellett fizetni. Elnyére váltak a pesti kereskedelemnek azok

az összeköttetések, melyekben az itteni kereskedk bécsi

bankárokkal álltak. Ezeknek a banknál való hitele azon-

ban a pénzügyminiszternek bizonyára üdvös intézkedése

folytán korlátoltatott, mi ismét ket az általuk nyújtott

hitel megszorítására kényszerítette. Különösen súlyosan

nehezedett ez Pestre, a monarchiának második keresked

városára, mivel oly idben történt, midn a kereskedelem

közvetítésével értékesíteni kellett az országnak termését.

A Pestnek adott két milliónyi dotatiót határozottan cse-

kélyének kell elismerni, ha tekintetbe vétetik, hogy Prága

is azonos dotatióban részesült, holott kisebb országnak f-

városa, benne dúsgazdag bankárok és gyárosok laknak, és

tényleges kereskedelme csekély, míg Pestet inkább csak

jómódú középosztály lakja és az ország maga még csak a

fejldés küszöbén áll, mely nagyarányúvá válhatik, ha hitel

által kellleg támogattatik. Pest városa pedig ily támoga-

tással a kereskedelem fszékhelyévé lehetne, mint vált

Bécs az által, hogy ott a nemzeti bank kisegít pénztárt

rendezett be. Különösen a jelen pillanatot kell valóban

kényszeresnek elismerni. A bankfiókban a tkék csaknem

teljesen ki vannak merítve, már is elállottak azok a káros

hatások, melyek mindig elidézik a kereskedelem tönkre-

jutását, a kamatláb fokozatosan érzékeny, st uzsorás magas-

ságra emelkedik és jelentkeznek általában mindazok a tüne-

tek, melyek a nyomasztó pénzszükségbl szoktak elállani.

Felsbb helyen a kérelem teljesítése megtagadtatott.

S úgy látszik, hogy a nagykereskedk testületében az ered-

ménytelenséget annak tulajdonították, hogy csakis ö maga

folyamodott a dotatió emeléseért.
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Midn tehát kérelmének megtagadásáról az országos

pénzügyigazgatóságnak 1852 október 25-én 1763, sz. a. kelt

jegyzékével értesíttetett, a pénzügyminiszterhez beterjesz-

tett kérvény másolatának közlésével a kereskedelmi és

iparkamarát kérte meg, hogy ebben az ügyben érvényesítse

hathatós befolyását. Felkérte a polgári kereskedk testületét

is az ügy támogatására. Ezzel egyetértésben határozta el,

hogy Albrecht fherczeghez, mint helytartóhoz is intéz-

tessék kérelem az ügynek pártolása végett. A folj^amodás

átnytijtásával a két testület Appiano Józsefet és Aigner

Ferenczet bizta meg.

A polgári kereskedk testülete 1852 november ii-én

kelt átirattal* fordult a kamarához, melyben kérte, hogy

tekintettel arra, hogy a nagykereskedk testülete az itteni

bankfiók tkéjének emelése érdekében a pénzügyminisz-

ternél tett lépések czélra nem vezettek, a pénzviszonyok

azonban az itteni piaczon napról-napra komolyabbakká

válnak és már nem csak egyeseknek állapotát, hanem a

közérdeket teszik kérdésessé, tegye az ügyet magáévá és

eszközölje ki az ellátás szaporítását. Kiemeli az indokolás-

ban, hogy a dotatió elégtelen, mert Pest kereskedelme na-

ponkint emelkedik és mert a fiókintézet felállítása óta,

ügy látszik, részben új alapokra is van fektetve. Különös

figyelmet érdemel az a tény, hogy Pest a hazai keres-

kedelemnek központja lévén, a fiókintézetet nemcsak

Pest, hanem az egész ország veszi igénybe. A bank-

fiók felállítása azt a reményt keltette, hogy az itteni piacz

magát a külpiaczoktól függetlenítheti és abban a meggy-

zdésben, hogy a bankfióknál mindig lehetséges lesz olcsó

pénzt kapni, nem is vették igénybe a külhitelt. Az itteni

* Keresk. kamara levéltára 741 852. sz.
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piacznak fökereskedelmi ága a nyers terménj'ekk el való

kereskedelem, mely azonban a legnagyobb pénzbeli eszkö-

zöket igényli, mivel kevés kivétellel a készpénz vásárláson

alapszik. Épen ez a tény különbözteti is meg az itteni

kereskedelmi piaczot Ausztria egyéb kereskedelmi piaczai-

tól és teszi aránylag nagyobbá az itteni piacz pénzszük-

ségletét. A bankfiók felnye nem abban állt, hogy két

milliót négy százalékos kamattal bocsátott a helybeli piacz

rendelkezésére, hanem abban, hogy mindenki számíthatott

arra, hogy szükség esetén kaphat hitelt, de ez az elny

legújabban tetemesen megcsorbult az által, hogy kell

készlet hiányában a bankszer váltók tömegesen visszauta-

síttattak. A jelen szk pénzviszonyokát még szkebbé teszi

az a tény, hogy a kereskedk üzletök terjedelméhez ké-

pest késbbi fizetések teljesítésére vagy új esetleg kínál-

kozó üzletek köthetése végett kénytelenek kisebb-nagyobb

összegeket visszatartani, nem számíthatva arra, hogy fel-

merül szükség esetén maguknak a megkívántató összege-

ket megszerezhetik. A bankfiók dotatiójának emelése a

forgalomtól elvont összegeket szabaddá tenné. De hogy

nem pusztán a monarchia minden részében érezhet pénz-

szükség okozta a bank dotatiójának kimerülését, hanem e

nélkül is bekövetkezett volna, ezt bizonyítja az a tény,

hogy a bankfiók váltótárczája, felállítása óta, hónapról-

hónapra emelkedett, holott a prágai fiók váltótárczája

daczára annak, hogy már négy év óta áll fenn, átlag soha

sem haladta meg az egy és fél milliót és csak a legutóbbi

hónapokban emelkedett nagyobb arányokban.

Ezek a megkeresések folytán a kereskedelmi kamara

hosszabb feliratot intézett a kereskedelmi minisztériumhoz,

kérve, hogy a bankfiók dotatiója azokból az összegekbl,

melyeket az állam a banknak újabban visszafizetett, leg-
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alább is három millióra és majdan a valódi szükséglet

mérvéig emeltessék. Hivatkozik arra, hogy az 1851 július

lo-én 5049. sz. a. kelt leiratban, melylyel a bankfiók felállí-

tása tudomására adatott, világosan meg van mondva, hogy

a dotatió csak egyelre állapíttatott meg két millió forint-

ban, de emeltetni fog a pénzügyminiszter jóváhagyásával,

ha a viszonyok az emelést megkívánják és a bank hely-

zete azt megengedi. A viszonyok ma olyanok, hogy a fiók

dotatiójának emelése szükséges. A dotatió elégtelenségét

bizonyítja, hogy az intézet megnyitása óta a tekintélyes

czégektl származó jó váltók naponkint szaporodtak, és az

ily váltók immár hosszabb id óta naponkint visszautasít-

tatnak. Hogy a bankfiók készlete már az els hónapokban

ki nem merült, ezt csakis annak lehet tulajdonítani, hogy

tavaly (185 1) az országban b termés vala, holott a szom-

szédos országokban a termés szk vala, minek folytán az

itteni kereskedelemnek a szomszéd országokból bven juttat-

tatott pénz. Az idei termés azonban keveset juttatott a ke-

reskedelemnek, de a kívülrl való kereslet sem különös.

Ha tehát a kereskedelmet hitel sem támogatja, akkor tel-

jesen pang, mit megérez úgy az ipar, mint a mezgazda-

ság is, kivált az oly pénzsztík országban, min Magyaror-

szág. Ha Magyarországban a volt földesurak az úrbéri

kárpótlást már megkapták volna, ezek abban a helyzetben

lennének, hogy azoknak a szükségleteknek, melyeket bir-

tokaik mívelése igényel, önállóan felelhessenek meg, de

míg ez meg nem történt, a jelzálog és hitelintézeteknek az

országban való teljes hiánya mellett, terményeik forgal-

mára és e szerint az ebben legjelentékenyebb piaczra

vannak utalva, mert a bankfiók tkéje nem csak a pesti

kereskedknek áll szolgálatára, hanem közvetve az egész

ország mezgazdáinak ós iparosainak. Mi különösen az
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itteni kereskedket illeti, az itteni piaezon már hosszabb

id óta mind jobban csökken az árúk és a gyártmányok

keleté és már is oly üzletpangás állt el, mely aggodalom-

mal tölt el minden kereskedt, nevezetesen a mostani pesti

vásár a kereskedelemben oly feltn, mondhatni elijeszt

pangást mutatott, min még közveszélyek idején is ritkán

fordult el. Ezt pedig fleg a kereskedelemnek szükséges

tke hiánya okozta. Hogy a bécsi bankárok a helybeli

kereskedknek adott hiteleket korlátolták vagy megszün-

tették, a banfiók felállítása óta nyugodtan viselték, mert

bíztak abban, hogy a szükséges tkéket nála fogják meg-

szerezhetni, de ebben a várakozásukban csalódtak.

Albrecht fherczeg tényleg pártfogásába vette a keres-

kedk ügyét, mely azonban még sem nj^ert kedvez elin-

tézést. Az indokokat a pénzügyminiszter az Albrecht f-

herczeghez intézett válaszában fejtette ki, mely a pest-budai

kerületi fispánnak Pest város ideiglenes polgármesteréhez

1853 január 15-én 321. sz. a. intézett átiratával közöltetett a

kereskedelmi testületekkel.

Kijelenti abban, hogy nagy sajnálatára nincs abban a

helyzetben, hogy a kereskedelmi kamara és a kereske-

delmi testületek által a íiókintézet dotatiójának emelése

végett elterjesztett kérelmet illetleg az O Fensége által

17992 852. sz. a. jegyzékében kért befolyást gyakorolja.

Már elbb is nyújtattak be a bank igazgatóságánál

hason kérvények, melyeket azonban helyes indokból, abból

a törekvésbl mellzött, hogy apaszsza a bankjegy forgal-

mát és ezzel a valuta-viszonyok javulására hasson. Nem
lehet ugyan félreérteni azokat a nehézségeket, melyek en-

nek az elvnek következetes foganatosításából származnak,

de ilyen a közérdekben végrehajtandó rendszabálynál az

egyeseknek is kell áldozatot hozniok.
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De ha fontolóra vétetik, hogy Magyarország hitelviszo-

nyai a politikai zavarok eltt még oly kedvezk sem valá-

nak, mint jelenleg és hogy azok a koronaországok, me-

lyekben az iparosság van fleg kifejldve, sokkal nagyobb

mérvben igénylik a hitel által való támogatást, továbbá,

hogy Prágának csak egy bankfiókja van 2.500,000 frtnyi

dotatióval, a lembergi és linczi bankfiókok és a bríinni

leszámítolási pénztár jelentékenyen kisebb összeggel vannak

ellátva, holott Pesten két bankintézet van, a nemzeti bank

fiókja két millió forint és a kereskedelmi bank egy millió

forint betét (részvény) tkével és 330,000 frtnyi kincstári

elleggel, tárgyilagos felfogás mellett el kell ismerni, hogy

Pest a többi helyekhez mérten még a legkedvezbb hely-

zetben van.

Különben a nála járt küldöttség kijelentette vala, hogy

vagy a bankellátás emeltessék fel, vagy a kincstári köl-

csön visszafizetésének határideje hosszabbíttassék meg. Ez

utóbbi kérelem felsbb engedéljdyel teljesíttetett is.

Másrészt azonban nem lehet elvitatni, hogy a pesti

piacz is a forgalomnak abban a korlátozásában szenved,

melytl a jelen átmeneti idben a birodalomnak egy ke-

reskedelmi helj'C sem kimehetett meg, a mennyiben tehát

a bankjegyforgalomnak szemmel tartása mellett, az állam

által teljesítend visszafizetések által a bank abban a hely-

zetbe fog jutni, hogy a pesti kereskedelmi karnak a kért

támogatást megadhatja, a pénzügyminiszter a fherczeg

különös szószólása folytán nem is fogja elmulasztani, hogy

a bank igazgatóságánál a kérelem teljesítésére hasson.

A kérelemnek ez az újabb megtagadása sem riasztotta

vissza a most már együttes mködésre elhatározott keres-

kedelmi testületeket és 1853 ápril hó 13-án megállapították

a pénz- és kereskedelemügyi minisztériumhoz, valamint
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Albrecht föherczeghez intézend líjabb kérvények szövegét

és Appiano József és Aigner Ferencz elnököket bízták meg

a benyújtással.

Ebben a fotyaniodásukban különösen hangsúlyozzák,

hogy a jegyforgalom már is jelentékenyen leszállíttatott

és e szerint tehát a hitelviszonyoknak mérsékelt tágítása a

magas kormány által bölcs következetességgel követett

üdvös rendezést (t. i. a valutarendezést) sem meg nem

zavarhatja, sem meg nem változtathatja, továbbá, hogy a

kereskedelmi bank a 330,000 frtn}^ államkölcsönt május hó

i-töl fogva részletekben visszafizetni tartozik és ez az ösz-

szeg épen a nyirás idején vonatik el a forgalomtól. Pedig

épen a gyapjú tartozik ahhoz a kevés terményhez, mely

mint határozottan kiviteli czikk pénzt hoz be a külföldrl

és a melyet egyszersmind Ausztria legelhaladottabb ipara

mint elsrend nyers anyagot nem nélkülözhet, s Pest,

különösen pedig az itt letelepedett kereskedk folytatják

ebben a világczikkben a kereskedelmi forgalomnak túl-

nyomó nagy részét és pedig oly mérvben, hogy a legszor-

gosabb igények kielégítésére tágasabb hitelviszonyok annál

inkább válnak szükségesekké, a mennyiben az utolsó id-

ben a bécsi bankárokkal való összeköttetések érezheten

és jelentékenyen hanyatlottak. Prágának is engedélyezte-

tett a kormány kegye folytán dotatiójának 500,000 frttal

való emelése, holott Pestnek nyers terményekben, mint

gyapjúban, gabonában, borban, repczében, olajban, brök-

ben stb. stb. való forgalma jelentékeny arányokat ölt, az

osztrák kézmipart illetleg pedig Bécs után feltétlenül

Pest a legjelentékenyebb elárusító piacz. Ez az elárúsítás

azonban többnyire hitelezésen alapszik. Kétségtelen tehát,

hogy piaczunk forgalma Prágáét sokszorosan felülhaladja.

Annál inkább remélik a kérelemnek teljesítését és a
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dotatiónak egy millióval való emelését, mert lényegesen

csökkentené a készpénz szükségletet és eleje vétetnék an-

nak, hogy a kereskedk készpénz szerzése és biztosítása

végett sokkal elbb értékesítik hever váltóikat, semmint

arra valóban szükségök van. Számos keresked pénztárá-

ban jelentékeny összegek hevernek felhasználatlanul, mert

mindenki igyekszik a késbb szükségessé váló pénzeket

már 2— 3 héttel elbb beszerezni, hogy mentve legyen

attól a jogos aggodalomtól, hogy a tényleges szükség be-

álltakor nem lesz képes azt elteremteni.

Már hogy a folyamodásban érvényesített indokoknak

vagy Albrecht fherczeg újabb elterjesztésének volt-e az

az eredménye, kinek pártfogását újabban is kikérték, tény

az, hogy az 1853 ápril 29-én 2219 26. sz. a. kelt átiratban

Pipitz bankkormányzó értesíti a testületeket, hogy c«a bank-

igazgatóság méltányolva az ottani piacznak a tekintetes

testületek által vázolt forgalmi viszonyait, a magas pénz-

ügyi kormányzat jóváhagyásával elhatározta a pesti fiók

leszámítolási intézet ellátásának 500,000 frttal való emelését

és az egész ellátásnak 2.500,000 frtban való megállapítását.

A kereskedelmi testületek a bankfiók ellátásának ezt

az emelését köszönettel vették tudomásul, és ennek újabb

május i2-én kelt kérvényökben kifejezést is adtak abban a

reményben, hogy a a már szorgosan szükségesnek elismert

további ellátási szaporítás csakhamar következni fog, mert

a leszámítolási intézet irányában tett nagy igények mellett

a piacz szükségletének ma sem lehet eleget tenni.))

Ezt a köszönet nyilvánítást a testületek felhasználták

arra is, hogy a leszámítolási ügyrend 51. §-ában foglalt,

Ullmann Károly által a nagy kereskedk testületének

1853 január 25-ikén tartott ülésében szóba hozott sérelmes

intézkedés orvoslása magánál a banknál kérelmeztessék.
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A kérdéses intézkedés így hangzik: "Ha a pesti fiók-

intézetnél leszámítolt váltó a intézvénj^ezett által a lejárati

napon déli 12 óráig be nem váltatnék, a leszámítoló köte-

les azt rögtön beváltani. Ennek a közvetlen megtérítésnek

megtagadása, az illet czégnek a bank leszámítolási üzle-

teibl való kizárását vonja maga után. » Sérelmesnek talál-

ták nem azt, hogy a benyiijtó legyen köteles a váltót

kifizetni, hanem azt, hogy ha rögtön nem teljesíti a fize-

tést, a további leszámítolási üzletbl kizáratik. Csakis azt

kérték, hogy a benyiijtónak 24 órai haladék engedélyeztes-

sék, mi, tekintve azt, hogy a törvény értelmében a váltót

48 órán belül kell csak megóvatolni, a bankra nézve sérel-

messé nem válhatik. Kérik ezt a testületek puszta óvatos-

ságból, mert eddigelé ügy sem fordult el eset, hogy váltó

idején ki nem fizettetett volna.

Ez a kérelem, melj^et elbb a bankfiók igazgatósága

azzal utasított vissza, hogy hatáskörét meghaladja, a bank

által is elutasíttatott azzal az indokolással, hogy ugyanez

az intézkedés van érvényben a prágai, linzi és lembergi

bankfiókoknál is. Nem járt sikerrel a bank igazgatóságá-

hoz intézett ttjabb elterjesztés sem.

De az itt érintett kérdés inkább mellékes vala. A f-

dolog a bankfiók ellátásának emelése vala, melyet a testüle-

tek 1853 június i8-án ismét szóba hoztak, átírva a kereske-

delmi és iparkamarának, hogy tekintettel arra, hogya keres-

kedelmi bank a 330,000 frtnyi állami elleget már kifizette

és ez az összeg a pesti piacztól elvonatott, itt az ideje, hogy

a bankfiók ellátásának szaporítása ismét kérelmeztessék.

Miután ez nem járt a kívánt eredménynyel, a testüle-

tek maglik fordultak 1853 október 4-én közvetlenül a bank

igazgatóságához, valamint a bankfiók igazgatóságához is

kérelmök támogatása végett.
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Felterjesztésökben hivatkoznak arra, hogy már május

i2-iki kérvényökben hangsúlyozták az ellátás további eme-

lésének szükségét és ez az emelés most, hogy az szi

idény beállott, égetvé vált. Hogy a fiók ellátása elégtelen,

annak legszembeötlbb bizonyítéka, hogy az 50,000 frtnyi

hitelmaximumot egyáltalában nem lehet alkalmazni és hogy

15—20,000 frtos hitelek engedélyezése is a ritkaságokhoz

tartozik. Ha az ellátás nem emeltetnék, a fogyasztásra és

feldolgozásra szánt nyers anyagokat nem is lehetne össze-

vásárolni, és tartani lehet attól, hogy a téli, de még inkább

a tavaszi id beálltával teljes üzleti pangás fog beállani.

Jele ennek az is, hogy a pénz már most igen megdrágult

és hogy itt a legels bécsi házakra szóló váltókat 8— 10

százalékon alul nem lehet értékesíteni. Remélik tehát, hogy

a bankigazgatóság nem fogja megtagadni az ellátásnak

három millióra való emelését, ha tekintetbe veszi, hogy a

330,000 frt a kincstárnak visszafizettetett, a helybeli piacz-

nak kipróbált szilárdságát és végre, hogy mily nagy elny-

nyel jár az iparra a nyers terményekben és iparczikkek-

ben való akadálytalan kereskedelem.

Egész 1854 szeptemberig nem találtunk nyomot, hogy

a kereskedelmi testületek sürgették volna a bank leszámí-

tolási fiókja dotatiójának emelését. Az említett hó elején

azonban megkeresték a kereskedelmi és iparkamarát, hogy

a kereskedelmi minisztériumnál eszközölje ki a sokszor

kért emelést. De maguk is folyamodtak úgy a bank igaz-

gatóságához, mint a pénzügyminiszterhez és Bécsbe külön

küldöttséget menesztettek.

A bank igazgatóságához beadott kérvényben kiemelik,

hogy fölöslegesnek tartják azon általános indokok felsoro-

lását, melyek a leszámítolásnak szolgáló dotatió emelését

szükségessé teszik, minthogy azok a régibb kérelmekbl
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és elterjesztésekbl ismeretesek. Szorítkoznak tehát csak

az újabb tények felsorolására. A kereskedelmi kar élénk

részt vett, az új nemzeti kölcsön jegyzésében. Aláírásai

meghaladják az egy millió forintot. De az aláírásban részt

vett úgy polgár mint földmíves is és mindenki megfosz-

totta magát a készpénztl. A keresked honnan szerezze

meg tehát a forgalomban szükséges készpénzt, ha nem a

monarchia els és fhitelintézetétl ? A kereskedelmi bank

még mindig az úrbéri váltság kiszolgáltatásáig a bekebe-

lezett követelésekre nézve adott moratórium hatása alatt

áll, és nem hajthatja be betáblázott követeléseit és nem

fordíthatja azokat a kereskedelem támogatására. A Pes-

ten és Budán lev takarékpénztárak pedig jóformán

semmit sem fordíthatnak a váltóleszámítolásra, mert a

takarékbetétek, a nemzeti kölcsön miatt, visszavétetnek

és e szerint tehát csak a bankfiók az egyetlen inté-

zet, mely a kereskedelemnek hitelt nyújthat. Ha már

régebben, készpénz hiányában nem szolgáltattatott ki teljes

mérvben még elkel czégeknek sem a nekik megszava-

zott hitel, újabban a helyzet még inkább rosszabbodott,

hogy a bankhitelben az ipar nagyobb mérvben részesítte-

tik. A benyújtott váltóknak csaknem három negyed része

pénz hiányában visszautasíttatik. Annál súlyosabb ez a

helyzet most, hogy a termények értékesítése küszöbön áll.

Terjedelmesebb a pénzügyminiszterhez intézett kér-

vény. Hivatkoznak arra, hogy a bank felállításakor a hitel-

maximum 50,000 frtban állapíttatott meg, de még soha senki

sem kaphatta meg ezt a hitelt és rendesen megtörténik,

hogy készlet hiányában a legjobb váltókat is visszautasít-

ják. Hivatkoznak arra, hogy a takarékpénztárak betét-

visszafizetések által terheltetnek, a kereskedelmi bank a

moratórium alatt szenved és anyagi eszközeiket még az
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által is csorbították, hogy tetemes összegeket jegyeztek a

nemzeti kölcsönre. Megjegyzik, hogy a nemzeti kölcsön

jegyzésében való általános részesedés és azon nagy köny-

nyebbítések, melyek az aláírásnál nyújtattak, meggyzdé-
sök szerint nem fogják megakadályozni, hogy az aláírt

kötvények már a közel jövben piaczra kerüljenek. Ha
a kereskedi karnak feladataihoz tartozik, hogy lehetvé

tegye azoknak, kik készpénz hiányában papírjaikat eladni

kénytelenek, hogy azokat megfelelleg értékesíthessék, úgy

lehetvé kell tenni, hogy az erre szükséges eszközöket a váltó-

leszámítolás által szerezhesse be. «Azoknak a kötelezett-

ségeknek szabályos lebonyolítását, melyeket a nemzeti köl-

csön aláírói Magyarországban vállaltak, lényegesen elmoz-

dítaná, ha a pesti bankfióknak a váltóleszámítolásra szánt

tkéje megfelelleg emeltetnék.)) Végre hivatkoznak, hogy

épen most kezddik a tetemes készpénzt igényl termény-

értékesítés.

Ezeket a lépéseket, melyekhez még egy a belügy-

miniszterhez intézett kérvény is járult, siker koronázta.

A bankfiók leszámítolási dotatiója tényleg már szeptember

végén másfél millió forinttal négy millió forintra emelte-

tett, a mely mérven azután egész 1867-ig megmaradt.
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Oszwald Antal a nagykereskedk testületének 1852

július i2-én tartott választmányi ülésében azt az indítványt

tette, hogy Pest városa kereskedelmének elmozdítása

végett kérelmezni kellene Felségénél, hogy itt a külföldi

árúk számára átmeneti (transito) raktár létesíttessék.

Indítványát, mint a jegyzkönj^v mondja, részletes

adatokkal is támogatta, melyek azonban, sajnos ! a jegyz-

könyvbe föl nem vétettek. Külömben az indítványt elfogad-

ták és a felségkérvény szerkesztésével Rós'a Lajos ügynö-

köt bizták meg. Egyszersmind elhatározták, hogy azt

Felségének egy küldöttség nyújtsa át. A felségkérvény,

mely hosszas tárgyalásokra adott alkalmat, következ

:

((Felséges urunk! Az ország anyagi jólétének emelé-

sére tett és Felségednek áldásos kormányzatát jellemz

nagy engedmények bátorítják fel a mély hódolattal alólirt

nagykereskedk testületét, hogy Felséged trónja elé oly

esedezéssel jáiniljon, melynek kegyes teljesítésében a leg-

hathatósabb eszközt látja, hogy a hanyatló kereskedelem

új életre ébresztessék, de a mely nélkül az és vele együtt

a város jólétének leghatalmasabb emeltyje az enyészet

felé siet. Esedezik pedig azért, hogy Pesten külföldi árúk

számára egy átmeneti (transito) raktár létesíttessék.

«Bár csak egy futólagos pillantás vettessék is a város fej-
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ldésének történetére, még is arra a meggyzdésre kell

jutni, hogy nagyságát és jelentségét csakis a kereskede-

lemnek köszöni, mely benne az országnak legkülönfélébb

nyers terménj^ei mellett a cs. kir. örökös tartományok

gyártmányait forgalomba hozta és értékesítette.

«Az utolsó éveknek örökké sajnos eseményei nemcsak

ezreknek jólétét ásták alá, hanem Pest kereskedelmét is

nagy mérvben csökkentették, és kereskedelmi tevékenysé-

gének csekély maradványát még lényegesen apasztani fogja

a magyar-osztrák vámvonal megszüntetése és a bécsi

vasútnak megnyitása. Mindkett a kereskedelmi forgalom-

nak máskülönben igen is kívánatos emeltyje, de eszkö-

zölheti, hogy Pest közbens állomássá lesz, holott ezeltt,

mint az ország központja, egész elárúsítási és vételi for-

galmát közvetítette.

((Pedig az egész monarchiában nincs egy pont sem,

mely annyira alkalmas volna, mint Pest, a dunai fejede-

lemségek, a Fekete tenger és a Kelet kiköt helyei árúszük-

ségletének a legkényelmesebb és a leggyorsabb fedezésére

és az országban és a dunai fejedelemségekben elállított

nyers terményeknek a többi koronaországok és a külföld

iparos czikkeivel való legelnyösebb kicserélésére.

«Ha itt Pesten az átmeneti kereskedelem által az évnek

minden szakában felajánlanák a lipcsei sokadalom látogatói-

nak az említett országok mindazon czikkeit, melyeket

azok Lipcsében szoktak beszerezni, bizonyára ezzel az alka-

lommal nagyobb figyelemben fognák részesíteni az itt nagy

mennyiségben található osztrák termeivényeket és itt a

legkönnyebben fejldhetnének ki mindazok a mérhetlen

elnyök, melyeket a változatlan vámtarifa eredményez.

((Ez által válnék csak reánk nézve a vasút, mely Pestet

Bécscsel és a külfölddel összeköti, valóságos jótéteménynyé.

Keresk. test. töit. 88
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«Ha beteljesedik, mit szárnyaló hirek már többször is

említettek, hogy a szerb kormány külföldi árúk számára

Belgrádban szándékozik átmeneti raktárt felállítani, úgy

máris elállott a végs idpont an'a, hogy megelöztessék,

ha általában megakadályoztatni szándékoltatik, hogy a

napról napra mindinkább hanyatló keleti kereskedelem az

osztrák kereskedelemre nézve egészen veszendbe menjen.

((Mi az elérni óhajtott kedvezmény megvalósítását illeti,

további elhatározásnak kellene fentartani, hogy vájjon Lipcse

példájára annak, a ki az itteni vásárokat idegen árúkkal

látogatja, a vámösszegek a vásár befejezéséig hiteleztes-

senek-e, tennészetesen kell biztosíték mellett vagy hogy —
mi kívánatosabbnak látszik — valóságos átmeneti raktár

létesíttessék-e, melyben a külföldrl érkez összes javak

megfelel idtartamra vámmentesen felvétetnének, vám-

hivatali ellenrzés alatt tartatnának és csak a kivitelkor

vámoltatnának meg és terheltetnének mérsékelt raktár-

díjjal, mely a reá fordított tke kamatát térítené meg.

(*Kegyeskedjék Felséged a megelz indokok méltatá-

sával a könyörgött kedvezményben ezt a várost részesí-

teni és általa a kereskedelemnek és eredményes mködé-

sének új életet biztosítani. Uj korszakot fogna ez alkotni

úgy erre a városra, mint az egész országra nézve és Felséged

dics nevét h alattvalóinak kiapadhatlan hálája fogja

övezni ».

Ezen egész terjedelmében közlött felségkérvény foly-

tán, melyet egyébkint a városnak külön folyamodása is

támogatott, a tárgyalások folj^amatba tétetvén, a cs. k.

kerületi pénzügyi igazgatóság 1852 augusztus 24-én kelt

átiratában felkéri a kereskedelmi testületet a javaslatba

hozott tervnek részletesebb kifejtésére.

Erre a felhívásra a testület 1852 szeptember 9-én tar-
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tott választmányi ülésébl elterjeszti : a kérelmezett ked-

vezménynek az összes külföldi czikkekre, nyers termé-

nyekre épen úgy, mint iparczikkekre ki kellene terjesz-

kednie.

Mi azonban a kedvezménynek életbeléptetési módoza-

tát illeti, erre nézve különösen kett jöhet szóba. Az

egyiket Lipcse példájából lehetne venni, a hol nemcsak

minden a sokadalmakat külföldi árúkkal felkeres keres-

ked a szabályszer feltételek teljesítése után kap vásári

számlát a sokadalom tartamára, hanem az egyes nevesebb

nagykereskedknek a sokadalmi idn kívül még úgyneve-

zett folytatólagos vásári számlákat nyitnak. A másik módo-

zat lenne egy nagyobbszer közraktár (Entrept) felállítása

zárt területen, a melyben az összes külföldrl jöv árúk

egy bizonyos ideig vám nélkül beraktároztatnának, osztá-

lyoztatnának és csak a kivitelkor esnének a szabályszer

fogyasztási vagy átmeneti vám alá. Ez a terület az ország

belsejében mintegy külföldi területet képezne és elég nagy-

nak kellene lennie arra, hogy abban minden keresked

külön raktári készletet tarthatna és eszközölhetné egyszers-

mind nagyban való eladásait.

Egy ily raktár lényegéhez tartoznék, hogy vele kap-

csolatba hozassék a cs. kir. harminczadi hivatal. Mivel

azonban a mostani, tekintve a rendelkezésére álló helyisége-

ket, a kereskedelem igényeinek többé egyáltalában meg

nem felel, igen is czélszernek látszik, ha a magas állam-

kormány a kért átmeneti raktárt a saját eszközeivel állít-

tatná fel. De ha az bármi okból ily módon nem létesíttet-

hetnék, a testület fog arról gondoskodni, hogy a vállalat

megvalósításához szükséges tke beszereztessék.

Mindezekbl kiderül, hogy min nagy a külömbség az

említett jegyzék szerint az itteni kereskedknek a hivata-

22*
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los raktárakban fekv árúk behozatalánál illetleg kivite-

lénél már hosszabb id óta engedélyezett kedvezmény és

a kért egyik vagy másik módozat szerint teljesítend ked-

vezmény közt. Azt hiszszük tehát, — mondja a testület, —
hogy nem kell a külömbség részletezésébe bocsátkoznunk

és végezetül csakis azt bátorkodunk megjegyezni, hogy

abban az esetben, ha az alulirt testületnek és az itteni

hatóságnak legalázatosabb kérelme Felsége által kegy-

teljesen teljesíttetnék, egy szakértkbl alkotott bizottság-

nak lenne feladata ennek az áldásos intézménynek gya-

korlati kivitelét a vámot biztosító eszközökkel együtt a

legmesszebb men részletekig kidolgozni és magas jóvá-

hagyás alá terjeszteni.

A nagykereskedk testülete, ügy látszik, tagjai által

személyesen is közbenjárt az ügynek kedvez és gyors

elintéztetése végett. Kern Jakab 1853 január 13-án figyel-

meztette a választmányt, hogy magas helyen az átmeneti

raktár engedélyezése ajánltatott és hogy egy magasabb

állású hivatalnok (Keszlerffy pénzügyi tanácsos) a raktár-

nak kiválasztott helyrl emlékirat kíséretében egy kisebb

vázrajzot szeretne kapni, hogy ebben az irányban is tájé-

kozva legyen. A választmány rögtön elhatározta úgy a

vázrajz, mint az emlékirat készítését és átadásukkal Appiano

József és Oszwald Antal tagokat bizta meg.

Ez az emlékirat, a mely a cs. kir. pénzügyi kerületi

igazgatóságnak 1853 augusztus 26-án kelt megkeresésére

1853 szeptember i-én hivatalosan is beterjesztetett, a köz-

raktár helyéül a fels Dunaparton elterül, a város tulaj-

donát képez u. n. tömtért ajánlja, mint olyant, mely a

Dunán és a cs. kir. délkeleti (késbb osztrák állami, ma
pedig nyugoti) vasúttal egyenes irányban fekszik és a mely

mintegy rendeltetve látszik lenni arra, hogy oly raktárt
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fogadjon be, a melyben a legnagyszerbb két közlekedési

utón megérkez árúk a legnagyobb könnységgel közpon-

tosíttathatnak. A vasútat, a mely már ma is az indóháztól

a Ferdinánd-tér szélén a henger gzmalom és a Valero-féle

kincstári épület közt a Dunáig halad, vagy a folyam part-

ján vagy az új gáton a raktár falai közé lehetne vezetni

és így az árúknak az a könnyebbúlés nyújtatnék, hogy

közvetlenül a vaggonokból lehetne azokat felhalmozni.

Hason elnyt biztosítana ez a raktár a vizi utón érkez és

elszállítandó árúknak, minthogy a tér a parton fekszik.

Eladja továbbá, hogy a mennyiben ez a térség nem lenne

elegend, hozzá lehetne még venni a közvetlen szomszéd-

ságban lev cs. k. hajóhivatalt és a szekeres raktárt,

melyek területe a töm-terénél kétszer oly nagy.

Az emlékiratnak hivatalos beterjesztése után a pénz-

ügyi kerületi igazgatóság 1853 november i6-án --f,-- sz.

jegyzékében értesíti a testületet, hogy a töm-tért a magas

kincstár már 1846-ban egy új fvámház helyéül szemelte

ki és újabban ismét erre a czélra vette igénybe, ezt a

helyet átmeneti raktár emelésére csak annyiban lehetne

felhasználni, a mennyiben a fvámház és az átmeneti rak-

tár építését egyesíteni lehetne. Arra az esetre tehát, hogy

ha a terület elégtelen lenne a két épület emelésére, jelöl-

jön ki a töm-tér közvetlen közelében egy másik alkalmas

térséget vagy felhasználható épületet.

Erre az átiratra a testület 1853 deczember 3-án tartott

közgylésébl válaszolt. Kifejezi mély köszönetét, hogy a

kormány megvalósítani törekszik a testület kérelmét. Magára

a kérdésre pedig kijelenti, hogy már a szeptember r-én

beterjesztett emlékiratban megjelölte azokat az épületeket,

melyeket, mint a töm-tér közvetlen szomszédságában lev-

ket, raktári czélra fel lehetne használni. Ezek a cs. kir. hajó-
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hivatal és a szekeres raktár, melyeket a kincstár könnyen

pótolhat más helyütt emelend épületekkel. Bevonásuk

annál kívánatosabbnak látszik, mert így az átmeneti rak-

tárt közvetlen összeköttetésbe lehet hozni a harminczadi

hivatallal.

Az orosz-török háborií a további tárgyalásokat meg-

akasztotta. A közeli békekilátások a kérdést ismét felszínre

hozták. Kern Jakab az 1856 febiniár 26-ikán tartott választ-

mányi ülésben hozta azt ismét szóba, rámutatva arra, hogy

a keleti kereskedelem érdekei megkövetelik e régi tervnek

megvalósítását és természetesebb, hogy nem a kedveztle-

nebb fekvés Bécs, hanem hogy Pest hozassék szorosabb

kapcsolatba a kelettel, melylyel a természetes útvonal a

Duna, de az immár teljesen kiépített vasutak is összekötik.

Megvalósítására pedig ma kell pénzerk is állnak rendel-

kezésre. A választmány örömmel fogadta az ügy felele-

venítését czélzó indítványt, szükségesnek tartotta azonban,

hogy els sorban a kell anyagi eszközök megszerzése

biztosíttassék és hogy a további lépések megtétele eltt a

közgylés határozata kéressék ki.

Márczius 5-én Kern Jakab a választmánynak báró

Barkóczynak néhány levelét mutatta be, melyek az osztrák

hitelintézetnek a vállalatban való részvételét kilátásba

helyezték. A választmány most már szükségesnek tartotta,

hogy a tanácskozásokba a polgári kereskedk testülete is

bevonassék és megkérte, hogy ez ügyben közös tanácsko-

zások tartására képviselket küldjön ki.

A közös ülés márczius 8-án tartatott, melyben a terv

általános helyesléssel találkozott és határozatba ment, hogy

az ügy az illet testületek közgylése elé terjesztessék

határozathozatal végett.

Fölösleges mondani, hogy a testületek közgj'lései is
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helyeselték a tervet, az ügyet magát átterelték a keres-

kedelmi és iparkamarához, hogy ez a raktár létesítését a

kereskedelemügyi miniszter útján eszközölje ki, és azonnal

meg is választották a megbizottakat, kik ket a kamaránál

folytatandó értekezletekben képviseljék.

A testületeknek a kamarához intézett kérvénye utal

arra, hogy a kamara, mint az ipar- és kereskedelemnek

hivatott képviselje, eszközölheti ki leginkább a kereske-

delemügyi minisztérium útján, hogy a csatolt kérvény

szerint Felségénél már kérelmezett raktár engedélyez-

tessék. Külömben az indokolásban lényegileg azok az érvek

hozatnak fel, melyeket Kern Jakab is hangsúlyozott és

csak azzal egészíttetnek ki, hogy alapítására a jelen id-

viszonyok kedvezbbek, a mennyiben abban az osztrák

hitelintézet is részt veend s e szerint, ha azt nem akarná

a kormány létesíteni, megvalósítható lesz részvénytársaság

útján és a kormánynak csak az engedélyt kell megadnia.

Fölösleges részletesen ismertetni a kamarának felter-

jesztését.* Kiemelve azt, hogy most harmadszor intéz fel-

terjesztést az átmeneti raktár (Transito-Depót) érdekében,**

* Közöltetett a Pester Lloydban 1856. évi május 8-án 108. sz. Megjegy-

zem, hogy az ezután közlendknél túlnyomólag a kamara levéltárát hasz-

náltam, miután a további tanácskozások szálai itt foljtak össze.

** Nem épen érdektelenek azok az indokok — mit a kamara második

1854 július 17-én 7G1. sz. a. tett felterjesztésében — arra az önmaga által

felvetett kérdésre, hogy miért állíttassék fel Pesten az átmeneti raktár ?

adott válaszában felhoz. xA felelet közel és kézen fekszik. Magyarországot

eddigi különállása a kereskedelem és ipar és mindazon elnyök ell, melye-

ket mindkett a népek jólétének kinálnak, csaknem elzárta ; egy országnak

sem kell annyit pótolnia, mint Magyarországnak ; nemcsak természetes tehát,

hanem a méltányosságnak is megfelel, hogy most, — hogy az állami intéz-

ményekben való összes külömbségek megszntek — els sorban ez az ország

részesíttessék oly elnyökben, melyek segélyével a jólétnek arra a fokára

emelkedhessek, a melyet a többi koronaországok már rég elértek. A poli-

tikai központosításnak vannak szószólói, — de az ipari vagy kereskedelmi

központosítás mellett, az önzésen kivül, még senki sem szólalt fel. Kereske-
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hangsúlyozza az érdekeket, melyeket a monarchiának a

Keleten megóvnia kell ; az ers versenyt, melyet a nyugoti

államok támasztani fognak. Ellensúlyozásának egyik esz-

köze lenne az átmeneti raktár. «Ha — úgymond — a szerb,

a moldva, a román keresked ezen raktár helyiségeiben

megtalálná mindazokat az árúkat, melyeket jelenleg a távol

külföldön kell keresnie, a helybeli piacznak a közelség és

az olcsó vizi szállítás miatt szivesen elnyt adna és ezzel

az alkalommal figyelembe venné az osztrák gyártmányo-

kat is, melyeket egy külföldi vásáron se láthat. S így ez

a raktár ahhoz is hozzá fogna járulni, hogy az osztrák

államoknak a dunai fejedelemségekkel szemben való ked-

veztlen mérlegét fokozatosan ellensúlyozná és Ausztriának

ama befolyást biztosítaná, melyet a polgáriasult államnak

a kevésbbé mveltre természetszerleg kell gyakorolnia.))

Nem elégedtek azonban meg a kereskedelmi testüle-

tek azzal, hogy ügyüket a kamara vitte a kormány elé,

hanem küldöttséget is menesztettek Bécsbe a pénzügyi és

kereskedelemügyi miniszterekhez, kik megígérték, hogy a

kérelmet kell figyelembe fogják venni. A kereskedelemügyi

miniszter 1856 június 20-án i584i'586. sz. a. kelt leiratában

értesítette a kamarát arról, hogy a tárgyalások folyamatba

tétettek és a pénzügyminiszter az országos pénzügyi igaz-

gatóságot bízta meg, hogy bizottsági tárgyalásokat foly-

tasson arra nézve, hogy a töm-téren az ott tervbe vett

fvámház mellett építend átmeneti raktár min területet

igényelne.

Ez a bizottsági tárgyalás 1856 deczember i-én tarta-

delem és ipar csak ott jár az állam részére jótékoay eredményekkel, a

hol ezeket az államnak minden része élvezheti, az anyagi jólétnek nagy

folyamából annyi folyót és patakot kell lebocsátani, a mennyi csak szüksé-

ges arra, hogy áldásait az államtestnek legtávolabb részeibe is elvigyék".
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tott meg. Látszik, hogy az emberek akkor még kényel-

mesen dolgoztak és engedtek maguknak idt. A felvett

jeg3'zökön}^ a maga nemében szintén érdekes. Mindenek-

eltt megállapítja a raktár felállításának szükségét. A rész-

letes indokolást, tekintettel az elbbi beadványokra, mellzi

és csak sürgsségét emeli ki, tekintettel arra, hogy a párisi

béke a Dunát szabaddá tette. Megállapítja, hogy a raktárt

a töm-téren a kincstári épületek területének felhasználásá-

val, tehát azon a helyen kell építeni,, melyet a nagykereskedk

testülete kijelölt, felemlítve azt, hogy a hajóhivatalt a téli

kikötnek megszerzett pesti szigetre, a kincstári pékmühelyt

pedig a város által a tábori kórház mellett átengedett terü-

letre lehetne áthelyezni. Az épület emelésének módját és

minségét czélja szabályozza és megállapítása egy késbbi

tanácskozásnak lesz feladata, melyen az építészetben jár-

tas férfiakon kívül kereskedelmi és forgalmi szakemberek

is részt fognak venni — alapelvekül kellene szolgálni:

szolid építkezés, tzbiztonság, — könny közlekedés az

épületek és az emeletek minden részében és oly beosztás,

melj-nél az árúk be- és kiraktározása a vevt ne zavarja

és módjában álljon, hogy minden ánít a legkedvezbb

világításnál és zavartalanul nézhesse és vizsgálhassa meg,

végre a lehet legkönnyebb és legkényelmesebb bejárat

az összes eladási és raktári helyiségekbe. A lényeges dolog

magának az épület tervrajzának és költségeinek megálla-

pítása késbbi tanácskozásoknak hagyatott fenn és mégis

a bizottság belemegy annak a kérdésnek vitatásába, hogy

kinek költségére építtessék az az ismeretlen közraktár. De

nem is mond határozott véleményt, csak megjelöli, hogy

építheti az állam, a mely esetben minden további tanács-

kozás fölösleges vagy magánvállalkozó. Az utóbbi esetben

határozott és indokolt javaslat csak akkor tétethetnék, ha
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ismeretesek lennének az elnyök, melyeket a magas kor-

mány és maga a város a telkek átengedése vagy egyéb

építési kedvezmények által nyújtani fognak? továbbá, hogy

a kilátásba helyezett elnyök és térítmények állandóak

vagy csak 60 vagy 80 évre korlátoltak lesznek-e ? és végre

hogy általában és min vámkezelési kedvezményekre lehetne

számítani. Minden esetben — mondja ezután, ha a vállalat

a magániparnak engedtetnék át — egyrészt ingyen vagy

legalább igen olcsón kellene átengedni a szükséges telke-

ket, másrészt pedig a vállalkozónak 5—5 ^ százalék kama-

tozást kellene biztosítani.

A kamarához erre a jegyzkönyvre válaszkint a fvám-

hivatal igazgatójától egy 1857 márczius hó 20-án 1066. sz.

a. kelt átirat érkezett, melyben értesíti a kamarát, hogy a

pénzügyminiszter készségesen támogatja az átmeneti rak-

tárt, ha a hozzá szükséges épület magáneszközökbl emel-

tetik és a pénzügyigazgatóság részérl bízatott meg, hogy

szakértk meghallgatásával részletes programmot mutasson

be. A szakértkkel a kamara is ellegesen tanácskozhatik

és ebbl a czélból közli a közraktáraknál követend vám-

kezelési eljárást, megemlítve azt is, hogy a kért átmeneti

raktár nem felel ugyan meg egészben a vámeljárásban

szabályozottnak, a menüidben abban minden egyes berak-

tározónak külön helyisége lenne, de ez kifogás alá nem
eshetik és ebben a részben akadályok fel nem merülhetnek.

Erre a kamarában a két kereskedi testület közre-

mködésével megindultak a bizottsági tárgj^alások, melyek

eredményekint egy részletes programm dolgoztatott ki és

nyújtatott át az egyes pontozatokat igazoló átirat mellett

május elsején a fvámigazgatónak.

Nem lesz talán fölösleges, ha ezt a tervezetet részlete-

sen ismertetjük, kiemelve fleg azokat a pontokat, melyekre



KÖZRAKTÁRI ÜGY. 347

a kereskedi testületek az átirat szerint különös süljét

fektettek.*

A külföldi áruk számára Pesten berendezend szabad

raktári a pesti kereskedelmi testületek részvénytársaság

által kivánják létesíteni.

Ebbe a szabad raktárba minden berakodó a külföldi

áníkat a vámszabályzatokban megszabott nyilatkozat és

felülvizsgálat ellenében vámmentesen hozhatja be. Az árúk

teljes csomagokban (koUikban), közös helyiségekben rak-

hatók be; de minden berakodó kizárólagos rendelkezésére

elkülönített helyiséget is kaphat. Minden berakodó árúit a

szabad raktár helyiségeiben, a vasár- és ünnepnapokat ki-

véve, naponkint kicsomagolhatja, kirakhatja, felmutathatja,

osztályozhatja, ismét becsomagolhatja és eladhatja, vala-

mint azokból mintákat is adhat. A kikészítési eljárásra

jelenleg fennálló vámszabályok a szabad raktárban berak-

tározott árúkra nézve érvényben fentartatnak. Mindenkinek,

ki a szabad raktárt külföldi árúi számára igénybe veszi, a

vámkönyvekben külön lap njdttatik, a melyen az árúk be-

hozatala és kivitele feljegyeztetik és az t terhel vámok

elszámoltatnak. Kétszer egy évben, a tavaszi és szi vásár

után, vámhivatali felülvizsgálat tartatik és a kincstár és az

árúbirtokosok közt fenforgó kölcsönös viszonj- rendeztetik.

Épen úgy, a mint egyrészt a vámilletékek megszabásánál

nem lehet tekintettel lenni a szabad raktárban lev árúk-

nál bekövetkez természetes apadásra, szintúgy másrészt

az oly esetekben, midn többlet vagy apadás folytán kisebb

készlet mutatkoznék, a vámügyi büntet szabályok nem

* Meg kell jegj'eznem, hogy az átirat mellett három tervezet fekszik.

Elfogadottnak a tisztázatot kell tartanom, melyhez, úgy látszik, késbbi

tanácskozások alkalmával mindenféle megjegyzések tétettek. Ennek szövege

egyezik meg a leginkább a késbb beterjesztett emlékirattal.
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alhalmáztathatnak. A vámkezelésre külön helyiség rendez-

tetik be. Szintúgy gondoskodva leend azon közegek elhelye-

zésérl, kik az árúk behozatalára és kivételére felügyelnek

és a kik a helyiségek pontos elzárásáról gondoskodni tar-

toznak,

A bels helyiségek árúnemek szerint fognak beosz-

tatni úgy, hogy hasonló árúk lehetleg bizonyos elhatárolt

helyiségekben legyenek elhelyezve. A beraktározásból ki

vannak zárva a tzveszélyes és robbanó árúk. A belföldi

fogyasztás számára a beraktározott árúk csak nagyban

árúsíttathatnak el. A társaság egy táblázatos összeállítást

fog készíteni, a melyben minden árúra nézve a legkisebb

mennyiség meg lesz állapítva és a melyhez a beraktározók

magukat szigorúan tartani kötelesek.

A részvénytársaság alaptökéje egy millió forintban

állapíttatík meg, mely njdlvános aláírás útján kibocsátandó

200 frt névérték részvények által szereztetik be. A rész-

vények fele a testületek tagjainak tartatik fenn. Joga van

a beraktározandó árúkra adandó ellegek, illetleg ezekre

vonatkozólag kötend mindennem bankügyletek, u. m.

folyó számla, váltó-leszámítolás, bizományi eladás, szállít-

mányozás stb. miatt az alaptke fele összege erejéig

vagy kölcsönt fölvenni vagy új részvényeket kibocsá-

tani. A társaság jövedelmét fogják alkotni az épületbl

befolyó bérjövedelmek és a bankügyletek után felszámí-

tandó járulékok. A jövedelem, levonva abból a kiadásokat

és egy bizonyos százalékot a tartaléktke javára, a részvé-

nyesek közt évenkint osztalékul fog elosztatni.

Igényel a raktár számára a megnyitástól számított 50 évre

kizárólagos szabadalmat, az épületre nézve teljes adómen-

tességet, úgy az állami, mint a községi adókat illetleg, vala-

mint a katonabeszállásolás alól való mentességet.



KÖZRAKTÁRI TGY. 349

Az alapszabályok, az ügyrend a jelen tervezet jóvá-

hagyása után fognak kidolgoztatni.

Fsúlyt a kereskedelmi testületek a vámkezelési szabály-

zatokra, a kizárólagos szabadalomra, az adómentességre és

a katonai beszállás alól való mentességre fektettek. A ter-

vezetet kísér átiratban világosan kijelenti a kamara, hogy

a vámokat illetleg a tervezetben felvett pontozatokat

azért kívánják a testületek az engedélyokmányba felvétetni,

mert azokat állandóknak, törvény és rendelet által érint-

hetetleneknek akarják tudni, mert azok a rendelkezések

a raktár jövedelmezségének egyik föltételét képezik. Biztos

jövedelemre való kilátás nélkül pedig nem lehetne a

szükséges tkét megszerezni. Ezzel indokoltatik a ki-

zárólagos szabadalom, valamint a mindennem tehertl

való mentesség kérése. Még csak azt kell megjegyezni,

hogy az átiratban a kamara kiemeli, hogy a tervezetben

foglaltak elfogadása után fognak az épületi tervek elkészít-

tetni és a lépések a részvénytársaság megalakítására meg-

tétetni.

Felsbb meghagyásból, vagy saját indításból történt-e,

nem lehet megállapítani, tény az, hogy a fvámhivatali

igazgató, vonatkozással a neki átadott tervezetre, 1857 j^^-

7-én átír a kamarának, hogy mivel az líj épület emelése

sok kedvezménynyel kapcsolatos, melyek hosszas tárgyalá-

sokat igényelnek, melyek pedig az intézmény megvalósí-

tását a távol jövre halasztanák, nem lenne-e sokkal czél-

szerbb ha ez alatt ily szabad raktárak másutt létesít-

tetnének, nem lenne-e sokkal czélszertíbb a szabad raktár

számára egy már létez épületet kibérelni és így az intéz-

ményt mielbb megvalósítani. A kamara már július lo-én

válaszolja, hogy a kereskedelmi testületek csak úgy haj-

landók külön részvénytársaságot alakítani, ha a kamara
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által beterjesztett tervezet elfogadtatik és a szabad raktár

számára megfelel új épület emeltetik.

Ezekre a beadványokra a fovámhivatali igazgató az

1858 február 3-án kelt jegyzékben közli a pénzügyi, bel-

ügyi és kereskedelemügyi minisztériumoknak együttes hatá-

rozatát.

Mi a kizárólagos szabadalmat illeti, az üzlet és a szaba-

dalom birtokosa nem a kamara, hanem csakis a részvénv-

társaság lehet. A részvénytársaság alakításának feltételei

pedig szabályozva vannak az egyleti törvényben és e

szerint az illet alapítók részérl az elleges engedély ki-

nyerése végett be kell mutatni az alapszabályokat. Csak

ezek bemutatása után lesz a belügyminisztérium abban a

helyzetben, hogy a kért szabadalomról és terjedelmérl

nyilatkozzék. Egyébként már ezúttal megjegyzi, hogy a

belügyminisztérium hajlandó lesz, bár nem is ötven éves,

de mégis hosszabb idej szabadalmat engedélyezni. E szaba-

dalom nem terjedhet ki az egész monarchiára, hanem

csakis Budapestre. Másrészt a kizárólagos jogosítvány lénye-

gileg csakis a tervezetben említett elleg és szállítmányo-

zási ügyletekre vonatkozhatnék, mivel a tervezetben emlí-

tett követelménj'ek nagyobb részének a vámszabályzatok

már is eleget tesznek és érvényesek a pesti fvámhivatalba

beraktározott árúkat illetleg is. Épen ezért a kizárólagos

szabadalom terjedelmét és körét szabatosan kellend meg-

állapítani.

Kifogás alá nem esik az a kikötés, hogy a raktár és

berendezése a szabadalom leteltével is a részvénytársaság

tulajdona marad; de a kért adómentességet nem lehetne

O Felségének ajánlani, mivel ilyen eddigelé egy intézetnek

sem engedélyeztetett.

Magát a programmot illetleg, meg kell jegyezni, hogy
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a részvénytársaság szervezetére vonatkozó szabványokat el

kellene különíteni a raktár berendezésére és kezelésére

vonatkozó szabályzatoktól és az utóbbiak az alapszabályok-

hoz csatolt külön utasításban vétethetnének fel.

A kereskedelmi minisztérium nélkülözi a tervezetben

a lényeges intézkedéseket arra nézve, hogy miként fog

a feltételezett jövedelmezség eszközöltetni. Valószínleg

raktári és egyéb díjak szedése által. Az alakítandó rész-

vénytársaság ebben a részben is megfelel javaslatokat fog

tenni. Egyébként a tervezet azon államok határozatainak

ismerete nélkül készült, melyekben ily szabad raktárak

léteznek és ebben a részben teljes átdolgozást, illetleg

kiegészítést igényel.

A pénzügj^miniszterium a programmnak hatáskörébe

nem tartozó részleteirl nem kíván nyilatkozni. Mi azon-

ban a hatáskörébe tartozó részt illeti, erre vonatkozólag

egy átdolgozott programmtervezetet küld, megjegyezve azt,

hogy a fennálló vámszabályzatoktól lényegesen eltérni nem

lehet, de azért nem zárkózik el egyes kívánalmak ell, a

melyek, ha vámügyi szempontból nehézségekbe nem ütköz-

nek, teljesíttetni is fognak. Különben semmi nehézségbe

sem ütköznék, ha a szabad raktár addig is, míg a saját

épület emeltetnék és berendeztetnék, egyelre bérházban

helyeztetnék el.

Mivel a jegyzék szerint a kereskedelemügyi minisz-

térium azt a kifogást tette, hogy a tervezet az ily szabad

raktárra vonatkozólag fennálló külföldi szabványok isme-

rete nélkül készült, a kamara a lipcsei consulhoz fordult

felvilágosításokért, illetleg az ottani vásári rendtartás be-

küldéseért. A lipcsei consul a megkeresésnek eleget is tett

és beküldte a szász 1833 deczember 4-én hozott törvényt,

illetleg rendtartást a vásári árúkkal való kereskedésrl
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Lipcse városában és az 1835. évi deczember 30-án kelt

pénzügyminiszteri rendeletet a lipcsei nagykereskedknek

a vásári árúkról nyitott folyószámlákról, megjegyezve, hogy

hasonló rendelkezések vannak érvényben az oderai Frankfurt

braunschweigi és majnai frankfurti sokadalmakat illetleg

és hogy bvebb felvilágosítást nyújt Philippinek csak rö-

viddel ezeltt megjelent, a német sokadalmakat tárgyaló

mve, melyet a szabad raktár berendezésénél haszonnal

lehet tanulmányozni.

így felkészülve a kamara, természetesen az érdekelt

kereskedelmi testületek hozzájárulásával, a jegyzékre 1858

ápril 20-án terjedelmes emlékiratban válaszolt. Kijelentve,

hogy a kamara nem maga akarja a szabad raktárt felállí-

tani, a maga számára tehát mit sem követel és az ügyet

azért karolta fel, mert nem egy alakítandó részvénytársa-

ság magánérdekérl, hanem közügyrl van szó. Eladja

továbbá az ügynek összes elzményeit. Kifejti, hogy a keres-

kedelmi testületek a szabad raktár létesítésénél és beren-

dezésénél lényegileg a lipcsei sokadalmat tartották szem

eltt, melyet a tagok saját tapasztalatból ismernek s rész-

letesen vázolja is az intézményt. Miután eladta, hogy

miért nem javasol a lipcseivel egészen azonos intézményt,

hanem szabad raktárt, ismételve hangsúlyozza, hogy miért

kell épen Pesten a szabad raktárt létesíteni.

Ezek után áttér a szabad raktár feladatára és a beren-

dezésnél követend alapelvekre. Az emlékiratnak ez a

része bírhat e helyütt csak érdekkel, annál is inkább,

mert az elzmények az eladottakból ismertek.

Alapélvkint kell hogy szolgáljon, hogy a szabad raktár

elzárt, vagy egyébként elhatárolt részeiben az árúknak

nagyban való eladásánál a forgalom teljesen szabad legyen

és semmi más határozatoknak, mint a szabad raktári rend-
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szabályokban foglaltatnak, alávetve ne legyen. E rendsza-

bályoknak lényeges tartalma lenne

:

1. hogv a beraktározandó árúk a vámszabálvzatokban

körülírt nyilatkozatban ott megvámolandóknak jelentet-

hessenek ki és csakis a raktárban vétetnének szabályszer

szemle alá;

2. hogy minden beraktározó kereskednek vagy ipa-

rosnak forgalma nyilvántartása végett az erre rendelt

könj^vben folyó számla nyittassék, magától értetdik azon-

ban, hogy mindenki a vámokért, nem csak a beraktáro-

zott, vámügyi zárlat alatt tartott árúival, hanem egész

vagyonával szavatolna

;

3. hogy minden beraktározónak a mindenkori leszá-

molásig, mely évenkint kétszer, tavaszszal és szszel foga-

natosíttatnék, tekintet nélkül arra, hogy végeredményben

átmeneti vagy behozatali vámot kellend-e fizetni, vám-

hitel eneedélveztessék. A leszámoláskor természetesen a

vámot azonnal készpénzben kell lefizetni;

4. hogy a vámhitel kezesség mellett is engedélyez-

tessék
;

5. hogy vámszabályzatszeiní elbánás az árának a szabad

raktárból való kilépésénél következzék be. Azoknak a berak-

tározóknak árúiért, a kik nem ajánlhatnak kell kezessé-

get, a kiknek tehát folyó számla nem engedélyeztetett, a

kivitelnél kellene a járuló átviteli vagy behozatali vámot

készpénzben lefizetni.

Egyéb részletek az ügyrendben fognának kidolgoztatni

és az alapszabályokkal együtt fognának jóváhagyás végett

bemutattatni.

Nem egyeztethetk azonban össze a szabad raktár fel-

adatával, st azzal határozottan ellenkeznek a pénzügy-

minisztérium által átdolgozott tervezetben foglalt egyes

Keresk. test. tört. 23
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intézkedések, melyek a szabad forgalomnak akadályául

szolgálhatnak. Ide tartozik az az intézkedés, hogy csak

oly tartályok (kollik) raktároztathatnak be, melyekben ugyan-

azon árúk vannak berakva. Az árúk a raktárban úgy is

kirakatnak, eladásra berendeztetnek, az elvámolás a raktár-

ból való kivitelnél történik, közömbös tehát hogy a tartályok-

ban azonos vagy különböz nem árúk foglaltatnak-e,

továbbá a nyilatkozatban foglaltnál kisebb súly vagy mér-

ték megállapítása esetében a követelt vámügyi eljárástól

el kellene tekinteni, mert csak írásbeli vagy mérési téve-

désrl lehet szó és a beraktározót fel kell menteni a köte-

lezettségtl, hogy a vámot nagyobb súly vagy mérték

után fizesse, mint a min a beraktározáskor találtatott.

Káros az a korlátozás, hogy az árú két évnél tovább

beraktározva nem maradhat. Minden beraktározó úgy is

igyekszik árúját minél elbb eladni; ha ez neki két éven

belül nem sikerült, már úgyis kárt szenvedett. Nem forog

fenn indok t arra kényszeríteni, hogy az áriít nagy költ-

séggel ismét kivigye vagy pedig elvámolja. A beraktározás

tartamát általában nem kell megállapítani, vagy annak leg-

alább öt évet kell szabni.

Hivatalos zárral csakis a küls bejárati kapukat kellene

ellátni, a bels, a közös vagy elkülönített helyiségekbe

vezet ajtóknak azonlmn a hivatalos zártól menteseknek

kellene maradniok, hogy azokban a kezelés teljesen szabad

legyen.

Az eladható legkisebb mennyiségeket tartalmazó táb-

lázatot a részvénytársaság igazgatósága a vámhivalal hozzá-

járulásával tartoznék megállapítani.

Ezek az észrevételek után az emlékirat kiemeli, hogy

a pesti kereskedelmi testületek erélylyel kivannak a mun-

kához látni s habár nem kételkednek is abban, hogy a
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m sikerülni fog, viszont tisztában vannak azzal is, hogy

a vállalat csak évek multán válik jövedelmezvé. Az

50 évre, de legalább 30 évre, a monarchia határán belül

a Duna egész területére engedélyezend kizárólagos szaba-

dalmat, valamint az adómentességet épen az okból kérték

és kérik, hogy a kezdetben elálló veszteségekért a jöv
nyújtson kárpótlást. Az elengedett állami adóért b kár-

pótlást fog nyújtani a növekedett forgalomból ered nagyobb

vámbevétel.

Az emlékiratra a választ a fvámhivatali igazgató az

1858 november i-én 3105. sz. a. kelt jegyzékkel közölte.

Mi a vámkezelési szabályokat illeti, a kormány lénye-

gileg csakis ahhoz ragaszkodott, hogy a szabad raktárból

kilép árúkért a vámot azonnal meg kell fizetni, hogy a

nyilatkozatban foglalt mennyiségért (súlyért, mértékért) a

beraktározó szavatol és ha ez áthágásért nem is büntettet-

nék súlyosan, feltétlenül bírság alá esnék és ezt az intéz-

kedést a raktártulajdonos érdekében levnek is találja és

végre, hogy a küls kapukra, mint a bels ajtókra ketts

zár alkalmaztassék.

Engedékeny volt tehát a kormány a kevésbbé lénye-

ges vámkezelési ügyekben, de épen a lényegest és azt, a

mire a kereskedelmi testületek a legtöbb súlyt fektették:

a vámhitelezést határozottan megtagadta. De megtagadta

az adómentességet is és a kizárólagos jogot csakis Buda-

pestre és pedig 20, esetleg azonban 30 évre is volt haj-

landó megadni. A szélesebb kör kizárólagos szabadalmat

a Dunahajózási szerzdés XXVI. czikkébe ütköznek és

épen ezért meg nem adhatónak jelentette ki.

Ügy látszik, hogy a most említett jegyzékben foglalt

leiratnak a testületek által való örvendetes tudomásul

vételével a közraktári ügy hosszií idre lekerült a napi-

23*
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rendrl. Hivatalosan a testületek kebelében nem. tárgyal-

tatott. Valószínnek kell azonban tartani, hogy a szüksé-

ges töke beszerzését tárgyazó magánértekezletek folytak

ebben az ügyben. Erre mutat az a tény is, hogy a kamara

a további teendk végett az értekezletet csak deczember

végére hívta össze. Az 1859-ik év a politika egén mutat-

kozó fellegek és a tényleg kitört háború miatt nem volt

kedvez új vállalatok alakítására. Midn a háború kitört,

Budapesten valódi pénzszükség mutatkozott. A nagykeres-

kedelmi testület az osztrák nemzeti bankhoz folyamodott

a leszámítolási dotátiónak egy millió forinttal való emelé-

séért, m'ely azt a jelenlegi nehéz viszonyok tartamára fél

millió erejéig emelte is.

A közraktári ügy további fejleményei és lényegileg

más alapon történt megvalósítása már a testületek törté-

netének keretén kívül esik.
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A kereskedelmi testületek igen gyakran foglalkoztak

a forgalom körébe tartozó ügyekkel, különösen magával a

Dtinagözhajózási társaság dolgaival is. Sajnálatunkra azon^

ban ez irányban kifejtett mködésével nem foglalkozha-

tunk behatóan. Hogy ebben az irányban legalább valamit

bemutassunk, eladjuk azt a kérdést, mely a nagykeres-

kedk testületét röviddel megalakulása után foglalkoztatta.

A Dunagözhajózási társaság itteni ügynöksége két rendbeli

átiratot intézett a testülethez. Az els, 1846 október hó

31-én kelt átiratban a testületnek tudomására hozza, hogy

a társaság november i-tl fogva nem vehet át többé szál-

lítmányt azzal a kötelezettséggel, hogy azt minden körül-

mények közt rendeltetési helyére fogja juttatni, st a fel-

adó köteles a szállítólevélre azt a záradékot rájegyezni,

hogy « abban az esetben, ha fentemlített árúk elemi vagy

más akadályok miatt a cs. kir. szab. Dunagzhajózási tár-

saság gzhajói által a rendeltetési helyre nem szállíttathat-

nának, alólírott kötelezi magát arra, hogy azokat arról a

helyrl, a melyen ki fognak rakatni, a saját költségére és

veszélyére fogja tovább szállítani, ellenben a társaságnak

meg fogja téríteni a viteldíjat a kirakodási állomásig."

A másodikban mely 1846 november 4-én kelt, értesíti a
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testületet, hogy néhány tagjának szóbeli elterjesztése foly-

tán eláll a követelt záradéktól, de egyebekben az átiratot

fentartja.

Habár az els átirattal követelt nyilatkozat tárgy-

talanná vált, a testület a társaságnak bécsi igazgatóságához

november 5-én intézett panaszában az ellen is fordult.

Sérelmesnek találja ezt az intézkedést különösen azért,

mert abban az elemieken kívül, még másnem akadályok

is említtetnek és túlmegy a szállítási feltételek 17. ,^-ának

b) pontján,* de még azért is, mert «a feladó soha sem

tudhatja, hog}' a rakodási helyre vitt árúja mikor fog

hajóra rakatni, és különösen, hogy ténjeg mikor rakatott

be és indult meg az illet hajó és egyfolytában teszi-e meg

rendeltetési helyére az lítat. St, sajnos, igen gyakran

megesik, hogy az itt p. o. Bécsbe feladott árií csak 2—

3

hét miílva érkezik meg, hogyan lehet tehát feltételezni,

* A 17. ,^, mely az akkori idt jellemzi, következleg szól : "A társaság

a lehet leggyorsabban szállítja az árúkat és gondoskodik a helj'es átadás-

ról a nélkül azonban, hogy í/' határozott szállítási idt (bele nem értve a

gyorsárükat) elvállalna, vagy b) szavatosságot vállalna károkért és veszte-

ségekért, melyek zátonyrajutás, tz, hajótörés és vis major által elállnak.

A hajójáratoknak elemi események által való megszakítása esetén a társaság

jogosítva van a már megtett útért es viteldíjat követelni és az árutulajdono-

sok a továbbszállításról önmaguk kötelesek gondoskodni.' Ennek folytatása-

kint a 18. § megállapítja, hogy a károkat, kivéve a 21. §-ban említetteket,

ha az árúcsomagon küls sérülés mutatkozik, vagy ha kétségtelenül bebizo-

nyíttatik, hogy az átázás által való károsodást a társaság alkalmazottjainak

hanyagsága okozta), mehekért a társaság szavatol, a fél tartozik viselni, de

a felek kényelmére megállapodott az Assicurazioni Generáli, Els osztrák,

Riunione Adriatica di Sicurta és Azienda Assiciiratrice biztosító társaságok-

kal, melyek minden hajón minden tetszés szerinti összeget biztosítanak és a

19. §-ban kijelenti, hogy minden szavatosság nélkül Linczben, Steinban,

Bécsben, Pozsonyban, Komáromban, Pesten, Tolnán, Mohácson, Apatinban,

Eszéken, Yukovárban, Újvidéken, Kai'Ióczán, Szegeden, Csurgón, Titelben,

Nagy-Becskereken, Új-Becsén, Temesvártt, Zimonj'ban, Mítroviczban, Bi'ódon,

Sziszeken, Pancsován, Kubinban, Baziásban, Orsován, Giurgevoban és Gala-

czon közvetíti az árúk biztosítását a felek számlájára, ha a feladó vevényen

a biztosítási összeget följegyzik.
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hogy valaki ebben az idszakban ily hosszú idtartamra

ilyen záradékot irjon alá.))

Mi a fentartott rendelkezést illeti, kéri az igazgatósá-

got, hogy attól november havára (ha csak rendkívüli hidegek

miatt jégzajlás be nem állana) álljon el, mert ily feltétel

alatt bajos valamely szállítmányt feladni. St ezzel az alka-

lommal arra kell kérnie az igazgatóságot, hogy a feltételek

17. ^-ának módosításával akkép intézkedjék, hogy a tár-

saság az árúk, különösen az egyes csomagok és kisebb

küldemények továbbszállításáról maga gondoskodjék a felek

költségére. Nem hagyhatja említetlenl, hogy a társaság

felvirágzását jelentékenyen elmozdította a helybeli piacz,

mely méltányos tekintetbevételt igényel. Számos évek

óta csaknem összes szállítmányait a gzhajókra bízta és

ez által lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy nem csak

majdnem az egész másnem hajózás fokozatosan megsznt,

hanem hogy a fuvarosok is, kik elbb nagj^ számmal jelen-

tek itt meg, távol maradnak, miért is a fuvarokban való

váratlan szükség azoknak elteremtésében csak zavart

okoz.

A Dunagzhajózási társaság igazgatóságának válasza

nem késett sokáig. Már 8-án kelt átiratában kijelenti, hogy

a testület a kivánt záradékot ne tekintse olyannak, mintha

azzal a társaság a kereskedk ellen az önkénykedések

sorát akarta volna megnyitni, ez inkább csak figyelmez-

tetés akart lenni. Nem teljesítheti a testületnek azt a

kívánságát, hogy november hóban még fentartás nélkül

fogadja el az árúkat, sem azt, hogy az esetleg kirakott

áníkat maga szállítsa tovább, de utasította a hajókapitá-

nyokat és ellenröket, hogy lehetleg intézkedjenek és

felügyeljenek, hogy a kirakott árúk a felek költségére a

rendeltetési helyre a lehet legolcsóbban szállíttassanak.
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Ezzel a válaszszal a testület nem volt megelégedve és

líjabban is^ de már csak 1847 február 20-án kérte az igaz-

gatóságtól az ügynek újabb megfontolását és a 17. ^-nak

hatályon kívül helyezését és az elvállalt szállítmányok-

nak a rendeltetési helyre juttatását, inkább számítsanak

l—l krral vagy november i-tl fogva mázsánkint 3 krral

nagyobb vitelbért. Az indokok közt még kiemeli, hogy a biz-

tosító társaságok is szeretnének november i-én szaba-

dulni koczkázataiktól és mégis deczember 15-ig tartják

érvényben a biztosításokat. Pedig a biztosítók sokkal keve-

sebbet vesznek be, mint a gzhajózási társaság. De a f-

súlyt arra fekteti, hogy az intézet hasznossága a magyar

kereskedelemre nézve csak akkor emelkednék ki teljes

mérvben, ha nem hagyná cserben épen akkor, midn
csakis a szállítási eszközök sokasága és gijorsasdga moz-

díthatja el, st ellenkezleg, épen akkor támogatná teljes

mérvben. A magyar kereskedelem természetében fekszik,

hogy a nyers termények bevásárlása és hajóba rakása

november végéig, st deczember els feléig kihúzódik, mert

bennök sok, késn arattatva, csak ekkor válik szállitásképessé.

Elég nagy szerencsétlenség a magyar kereskedelemre,

ha a tél korán beáll. Mi szükség van még arra is, hogy

az Önök által megállapított 17. |:i-szal azt már elre is aggo-

dalmassá és zavarossá tegyék? Általában pedig kifejezést

ad annak a reményének, hogy az igazgatóság igyekezni

fog a szállítást megbízhatóbbá tenni és bátorkodik meg-

jelölni néhány hiányt, mely a kereskedelmet zavarólag

és hátrányosan befolyásolja. Ide tartozik az a visszásság,

hogy a berakott és elindult árúk útközben gyakran hete-

ken át is egy helyütt maradnak. így történt, hogy uszálj^ok

itteni, Bécsbe szóló rakományaikkal Gönyn visszahagyat-

tak, mert a vontató hajó csak kevesebb hajóval mehetett
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tovább s a helyett, hogy késedelem nélkül felvontatták

volna vele a Gönyön visszamaradt uszályokat, más rendel-

tetést kapott, st az ily uszályokat még a legközelebbi

vontatók sem viszik föl Bécsbe és megesett, hogy csak

3—4 hét múlva kerültek oda. Kivánatos lenne tehát, hogy

az egyszer elindult hajók sem itt, sem útközben meg ne

állíttassanak és ha mégis megesnék, sorrendben indíttassa-

nak tovább és ne elöztessenek meg mások által.

Erre az elterjesztésre a társaság igazgatósága 1847

márczius 6-án válaszolt, kijelentve azt, hogy a maga részé-

rl is igyekszik eszközökrl gondoskodni, melyek a keres-

kedk aggodalmait megszüntessék, habár egyelre határozott

lépést nem is tehet. A szállítási díjak emelése tekintetében

aggodalmai vannak, különben megállapítávsuk nem tlük

függ. Másrészt igyekezett akkép eljárni, hogy a szállítmá-

nyok akadály nélkül jussanak rendeltetésök helyére és

épen azért a szállítmányfelvételt elbb a távolabbi helye-

ken szüntette meg és minden erejét és eszközt a Pest és

Bécs közti való forgalomra központosította. Különben a

szállítási eszközök is szaporíttatnak és már a folyó évben

négy vontató hajó (kett 200 és kett 120 lóervel), a jöv
évben pedig szintén négy vontató hajó (kett 160 és kett

200 lóervel) és megfelel vasárúhajó fog szolgálatba

lépni és ezzel a hajópark oly mérvben fog szaporodni, hogy

az még jelentékenyen növekedett szükségletnek is meg-

fog felelni. Különben a múlt év tapasztalatai is bebizonyí-

tották, hogy kés szszel bajos biztos határidt a szál-

lítmány teljesítésének szabni. Már november elején a

személyforgalmat a kis vízállás miatt csak úgy lehetett

fentartani, hogy Göny és Bécs közt sekély járatú hajó

alkalmaztatott és a már november közepén beállott nagy

fagyok ajánlatossá tették a hajózás beszüntetését és habár
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az enyhébb idjárás és a kedvez vízállás a gzhajózást

élénkebbé tette, ezt mégis rövid id múlva, a hirtelen be-

következett jégzajlás miatt végleg be kellett szüntetni.

Végre felhozza azt, hogy csak kivételes esetben történhe-

tett meg, hogy uszályok 3—4 hétig is hevertettek Gönyn
és rendszerint az uszályok elindulásuk sorrendjében szállí-

tatnak tovább.



TÖRVÉNYALKOTÁS.

I.

Többször kellett sajnosán kijelentenünk, hogy nem ad-

hatjuk el a testületeknek egész mködését. A súlypontot

már a testületeknek kifejezett óhajához képest is a kevésbbé

ismert múltra kellett fektetnünk s így szükségkép el kel-

lett hanyagolnunk a jelent. Pedig a jelenben, az új alkot

-

mánj^os id alatt is fejtettek ki nem egy irányban érdekes

tevékenységet. Hogy csak néhány, az új alkotmányos kor-

szaknak els idejére es fontosabb kérdésrl emlékezzünk

meg, fölemlítjük a vasúthálózat megállapítását, a Reitter-

csatornát, a vámházépületet, a bankügyben való felszóla-

lásokat, különösen az 1871-ik évben a pénz szkét panaszló

elterjesztést.

De elhanyagoltuk azt a befolyást is, melyet a testüle-

tek a törvényalkotásra igyekeztek gyakorolni. Nem szán-

dékozunk ezt bven és kimeríten eladni, hanem inkább

csak igazolni kívánjuk, hogy mködése ebben az irányban

is kiterjedt.

Köztudomású, hogy a kereskedelmet tüzetesen érdekl

törvényhozás hazánkban az 1839 4^- évi hiteltörvényekkel

indult meg. Ezek közt kiemelkedik a váltótörvény, mely

azonban már az 1843 4-ik évi országgylésen módosítta-

tott. Ezek a módosítások azonban koránt sem elégítették
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ki a kereskedelmi testületek igényeit. Az 1847 8. évi or-

szággyléshez terjedelmes emlékiratot terjesztettek föl, a

törvény több rendelkezésének módosítását ajánlva, habár

abban a világosan kifejezett meggyzdésben, hogy az

országgylés, mely eltt az országnak új alapokra fekte-

tése és így a reformteendök oly sokasága áll, aligha fog a

váltóügygyei foglalkozni.

Csak egyet akarunk a javaslott módosítások közül föl-

említeni s ezt sem annyira magáért a javaslatért, mint

inkább az indokolásért. Megállapíttatni kérik, hogy ne

adathassék hely az oly kifogásnak, hogy a váltó az elfoga-

dás idején még nélkülözte a törvényes kellékeket. Ezt az

elvet, mint tudva van, a hatvanas évek birói gyakorlata

is érvényre emelte. Kérik az elv kimondását azért, mert

vásáros idben, különösen pedig vásárokon nincs meg arra

sem az alkalom, sem a mód, hogy kell gond fordíttassék

a váltónak minden szükséges kellékkel való ellátására.

A kereskedelmi világ kényszerségbl megelégszik tehát

azzal, hogy a váltót az összeggel és lejárattal ellássa.

Fentebb láttuk, hogy a polgári kereskedk testülete

már századunk elején fektetett súlyt az egyességi eljárásra.

Midn az abszolút hatalom az 1859 május i8-án kelt igaz-

ságügyi és kereskedelemügyi miniszteri rendelettel az egyes-

ségi eljárást az osztrák örökös országokban szabályozta, a

kereskedelmi testületek óhajtották, hogy az egyességi el-

járás érvénye Magyarországra is kiterjesztessék és e végett

már 1859 május 25-én az igazságügyminiszterhez folyamod-

tak, valamint a kereskedelmi és iparkamarát is megkeres-

ték folyamodásuk támogatására. A testületek abban, hogy az

eljárás Magyarországban hatályba nem léptettetett, sérel-

met láttak. Magyarország kereskedelmi forgalma — mond-

ják a kamarához intézett átiratban — sem jelentségét
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sem nagyságát illetleg a koronaországok egyike mögé sem

helyeztethetik, a legkevésbbé pedig a kis koronaországok:

Stiria, Krajna, Tirol és Vorarlberg kereskedelme mögé,

melyek részére pedig a kérdéses rendelet kihirdettetett.

Kívánták pedig az egyességi eljárásnak életbeléptetését a

szolid kereskedk érdekében, kik csak pillanatnyilag jöttek

fizetési zavarokba. Hogy a kereskedelmi testületeket ez a

czél vezette és ebben az érdekben óhajtották az egyességi

eljárást, kitnik abból is, hogy utalnak arra, hogy a kamará-

nak is tudomása van arról, hogy ily kereskedkkel már több

Ízben történtek bíróságon kívül barátságos rendezések.

Utalnak arra is, hogy július i-én életbe lép a közjegyzi

intézmény s megsznik az egyetlen akadály, a mely az

egj^ességi eljárásnak Magj^arországban való életbeléptetését

gátolhatja.

A kereskedelmi testületek kívánsága teljesíttetett. Az

igazságügyi és kereskedelemügyi minisztereknek 1859 június

15-én kelt és már június i6-án a birodalmi törvénylapban

kihirdetett rendeletével az egyességi eljárás Magyarországra

is kiterjesztetett. De a testületeknek csakhamar volt alkal-

muk tapasztalni az elsietett és, mint a közhit tartja, egyes

bukó félben lev bécsi házak érdekében nagy sebtiben

összetákolt egyességi eljárásnak visszásságait. A nagykeres-

kedk testületének választmánya és bizottsága már 1859

augusztus 27-én foglalkozott az j eljárással, melyben a

kisebbség egyenesen az eljárásnak hatályon kívül helyezé-

sét követelte és- csak a többség ajánlt reformokat, me-

lyeknek szerkesztésére albizottság küldetett ki.

Ettl fogva az egyességi eljárás a két testület kebe-

lében és egymás közt folytonos tanácskozások tárgyát ké-

pezte. Mindinkább szaporodtak a panaszok. Nem többé

reformját, hanem egyenesen megszüntetését követelték. Ily
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értelemben készült az 1860 július 24-én kelt, Jurenák Ká-

roly tollából ered emlékirat, melyet dr. Winiwarter által

nyújtattak át a megersített birodalmi tanács tagjainak,

melyben különben nem csak az egyességi eljárás eltörlé-

sét, hanem a csdeljárás javítását is kérték.

A kérdéses emlékirat kiemeli, hogy a kereskedség

mindig örömmel üdvözölt minden oly törvényt, mely a

hosszadalmas csdeljárást megrövidíti. Habár az egyességi

eljárás elmozdította is a gyorsabb lebonyolítást, viszont

azonban a Magyarországban szerzett tapasztalatok szerint

teljesen aláásta és megsemmisítette a hitelt és e szerint a

végczélt: a kereskedelmi forgalom biztosságának meger-

sítését és elmozdítását inkább meghiúsítja semhogy elérné.

Ennek a bajnak a gyökere abban van, hogy az egyes-

ségi eljárás intézkedései szerint az egyén elveszti tulaj-

dona : a közadós elleni követelése fölött való rendelkezését

és a fölött a hitelezk többsége egészen tetszés szerint dönt.

Már rossz benyomást gyakorolt a követeléseknek a

hitelezi választmány által való folyósítása, mely minden

törvényes formaság, minden anyagi jog, eskü, nyilvánosság

és ellenrzés, minden indokolás nélkül végérvényesen ha-

tároz a követelések valódisága fölött, de még mélyebben

sérti az egyesek érzékenységét, hogy követelése fölött a

többség dönt, mely esetleg áll a bukott rokonaiból, bará-

taiból, vele szövetkezettekbl, st álhitelezkbl.

Ismeretesek a visszaélések s ezért mellzi felsorolásu-

kat. Mégis kiemeli, hogy a bukott gyakran úgy biztosítja

magának a többséget, hogy egyeseknek nagyobb százalé-

kokat, 50—60 százalékot is, vagy elnyösebb fizetési módo-

zatokat biztosít és az így alakult többség azután kénysze-

ríti a kisebbséget, hogy követelése fejében 20— 30 százalékot

fogadjon el.
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Természetesnek kell találni, hogy az ily törvény, mely

a visszaéléseknek tág kaput nyit, aláássa a hitelt és az

általános bizalmatlanság naponkint mind jobban lesz érez-

hetvé.

Idközben történtek ugyan egyes javítások, melyek

azonban a lényeget nem érintették, a majorizáltatást meg

nem szüntették.

Az egyességi eljárást hatályon kívül kell léptetni, új

csdeljárást kell megállapítani. Egyelre a fennállót kel-

lene azzal kiegészíteni, hogy abba külön fejezet iktattassék

a kereskedelmi csdökrl, a melyben az egyességi eljárás

néhány alapelve felvétethetnék, de minden esetben mel-

lztetnék a bejelentési kényszer és a többség döntésének

kényszerereje.

Nem kell tartani attól, — folytatja tovább, — hogy az

egyesek csökönössége lehetetlenné fogja tenni az egyes-

séget. Minden keresked szívesen látja kétessé vált köve-

telésének rendezését. S a közvélemény elég hatalmas arra,

hogy az egyesek csökkönösségét megtörje. Legalább a ke-

reskedelmi körökrl fel lehet és kell is tételezni, hogy az

egyes nem fog a közvéleménynyel szembe szállni.

Midn 186 I-ben gróf Apponyi György országbíró el-

nöklete alatt az országbírói értekezletek tartattak, a testü-

letek, az 1860 január 28-án tartott közös bizottsági ülésen,

elhatározták, hogy az említett emlékiratot, magyar nyelvre

lefordítva, Fuchs Rezs, Jálics A. Ferencz és Pscherer Mik-

lós tagokból álló küldöttség nyújtsa át az országbírónak

és kérelmezze az egyességi eljárásnak hatályon kívül helye-

zését, a csdeljárás javítását, nem különben a nálunk akkor

érvényben volt német váltó rendtartásnak érvényben való

fentartását.

De a testületek nem elégedhettek meg a most említett



368 TÖRVÉNYALKOTÁS.

emlékirat átnyiijtásával. Már február elején újabb üléseket

tartottak, mert elterjedt a hír, hogy az országbírói érte-

kezlet a magyar törvényeket és közttik a testületek által

már 1847-ben is hibásnak tartott váltótörvényt szándékozik

érvénybe léptetni. Ujabb küldöttség új emlékirattal kereste

fel az országbírót, kérve az abszoliit uralom alatt életbe-

léptetett váltótörvény és eljárás fentartását.

Az országbírói értekezleten a testületek, és pedig a

nagykereskedk testülete elnöke: Fuchs Rezs, a polgári

kereskedk testülete pedig alelnöke : Vetsey Sándor által,

voltak képviselve. A testületek képviseli az 1861 február

20-án tartott ülésen a testületek kérelme mellett foglaltak

állást. Indítványuk azonban mellztetett.*

Midn köztudomásiívá lett, hogy az országbírói értekezlet

a német váltórendtartást mellzte, a nagykereskedk testüle-

tének ápril 17-én tartott választmányi ülésében Weisz B.

Ferencz — nézve azt, hogy az értekezletnek határozatai

még nem szentesíttettek és az országgylés elé fognak ter-

jesztetni — indítványozta, hogy az országgylésnél kérel-

mezni kellene, hogy legalább is módosíttassék a magyar

váltótörvény. Hosszabb tanácskozás után azonban arra való

tekintettel, hogy a magyar váltótörvény egész szerkezetét

illetleg tarthatatlan és javítást igényel, sokkal indokoltabb,

hogy oly törvény fogadtassék el, mely kiválónak ismerte-

tett el, mely nálunk is tiz évi fennállása alatt kiválónak

és minden tekintetben megfelelnek bizonj^ult és ezt annál

inkább meg kell tenni, mert az általános váltótörvénynek

anyagi része Németországban is érvénj'es, mi pedig nem

eléggé becsülhet elny. Megbizatik tehát Jurenák Károly

titkár, hogy az országgylésnek benyújtandó ily értelm

emlékiratot készítsen.

* Rúth György: Az üiszúgbirói értekezlet 18G1. II. k. i-zq— 156 1.
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Az emlékirat közöltetett a polgári kereskedk testüle-

tével. Benyújtása eltt azonban május elején abban tör-

tént megállapodás, hogy Fuchs Rezs és Kochmeister

Frigyes keressék fel Ghyczy Kálmánt, a képviselház

elnökét és tudakozódjanak nála az értekezlet határozatai-

nak tárgyalási módjáról.

A fogalmazványra vezetett megjegyzés szerint az em-

lékirat tényleg csakis a képviselház elnökének és Szalay

László, lipótvárosi képviselnek adatott át. Már e ténynél

fogva sem kell magát az emlékiratot részletesebben ismer-

tetnünk, de még azért sem, mert bár meglehets terjedelm,

lényegében mégis csak a nagykereskedk testülete által

érvényesített és fentemlített indokok körül forog és fleg

a két törvényinek egymással való összehasonlítására szorít-

kozik, különösen hangsúlyozva az általános német váltó-

törvénynek szabatosságát, rövidségét és hogy a magyar

váltótörvény sok intézkedése elavult. Legfölebb azt lehet

megemlíteni, hogy az emlékirat kiemeli, hogy a nemzeti

szellem teljes joggal nyilatkozik meg a közjogban, de a

kereskedelemre és forgalomra vonatkozó törvényhozás nem

követheti az elzárkózást, épen oly kevéssé, mint a pén-

zek, mértékek és súlyok. A kereskedelem és forgalom a

más nemzetekhez való csatlakozást, az egyformaságot

igényli. Az emlékirat annyiban megy túl az említett hatá-

ron, a mennyiben nem tisztán az anyagi jogra, hanem az

alakira is kiterjed és a magyar váltóeljárás hátrányait is

kimutatja, szemben a német általános váltótörvénynyel

együtt az abszolút uralom alatt hatályba léptetett váltó-

eljárással.

Közben fölmerült az indítvány is, hogy az 1840. évi

csdtörvényt is módosítani kellene, legalább a követelések

osztályozását illetleg és meg kellene szüntetni a különb-

Keresk. test. tört. 24
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séget, mit a törvény a folyó számla és a váltókövetelések

közt tesz.

Eveket igényelt, míg a testületek ebbeli kivánsága tel-

jesedett. Az 1840-ik évi váltótörvény csak az 1876. évi

váltótörvénynyel, az ugyanazon évi csdtörvény csak az

1881. évi csdtörvénynyel helyeztetett érvényen kívül.

II.

Az i88o-ik évben a testületeket az ipartörvény foglal-

koztatta. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisz-

térium ebben az évben indította meg az ipartörvénynek

sürgetett revízióját és a testületeket is megkereste a szep-

tember 9-én kelt leirattal, hogy a közzétett kérdésekrl véle-

ményt mondjanak. A testületek Strasser Alajos, a polg. ke-

reskedktestülete elnökének vezetése alatt bizottságot küldöt-

tek ki, mely szeptember 25-én, majd november 13-án, 15-én,

19-én, 22-én és 25-én tartotta üléseit. A tanácskozások ered-

ményének összefoglalásával és a minisztérium elé terjesz-

tend emlékirat kidolgozásával dr. Ullmann Sándor, a nagy-

kereskedk testületének ügyésze bízatott meg. A munká-

latot a bizottság deczember 2-án tárgyalta és fogadta el.

Már a bevezetésbl kitetszik a szellem, melyben a tes-

tületek a minisztérium által kitzött kérdésekre válaszoltak.

Utalnak arra, hogy rendkívül nagy lehetett az ipar felszaba-

dítására való törekvés, midn az abszolút Ausztria is az

1859. évi iparrendtartásban az iparszabadságot emelte ér-

vényre, melyen az 1872. évi ipartörvény is alapszik. «Ipar

és kereskedelem »> — fejezik be a bevezetést — c<a munka

szabadsága nélkül soha el nem érték volna a mai terjedel-

möket; közgazdaságunk — szabadság nélkül — ma is sín-
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ldnék a fejldés azon primitív fokán, a melyen sínldött

századokon át. Az ipar és kereskedelemi forgalom érdekei

egyaránt követelték meg a szabadságot. A nagy kereske-

delmi forgalom teljes mértékben csak ott fejldhetik, hol

a munka is szabad. Azon szerves összefüggésnek, mely a

javak elállítása és forgalomba hozása, a mhely és piacz

közt létezik, természetes következménye az is, hogy a moz-

gásnak egyik téren való megszorítása, zavart idéz el a má-

sikon is ; azért a legtágabb értelemben vett ipar csakis fel-

tétlen iparszabadság mellett fejldhetik üdvösen. — Ne

idézzünk fel tehát újra már gyzelemre jutott mozgal-

mat, ne vegyük újra kérdés alá a múltnak egy nagy és

megbecsülhetlen vívmányát. Ismerjük meg végTc, hogy az

iparszabadság az embereknek velk született joga!»

A részletek ismertetésénél is csak az elvi jelentségekre

szorítkozunk. Már a fentebbiekbl kitnik, hogy a testüle-

tek az iparszabadságra fektetvén a fsúlyt, az els kérdésre

kijelentik, hogy «sem a mves, sem a gyáripar, sem végre

a kereskedés megszorító feltételekhez nem köthet », továbbá,

hogy az ipar gyakorlását nem lehet elméleti és gyakorlati

minsítéstl függvé tenni. Indokolják a minsítés mell-

zését azzal, hog}^ a remekelés felélesztené a czéhrendszert,

a határvonalat a kézmves és gyáripar közt biztosan alig

vagy csak nehezen lehet megvonni, képesség kimutatását

csak oly hivatásoknál lehet megkövetelni, melyek a köz-

érdeket érintik, hazai viszonyaink inkább az ipar minél

nagyobb megkönnyítését, semmint megnehezítését követelik.

Helyesnek tartják, hogy némely iparágak megkezdése

és gyakorlása, mint ezt különben az 1872. évi törvény is

teszi, köztekintetekbl korlátoltassék. Annak a nézetöknek

adnak kifejezést, hogy a közbiztosság, közerkölcsiségi, köz-

egészségi és egyéb közérdek igényelte korlátozásokat leg-

24*
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alább elvileg a törvény vagy kormányrendelet szabályozza.

A zálogkölcsön-ipart illetleg pedig határozottan kivánják,

hogy a számos visszaélésre való tekintettel külön törvény-

nyel szabályoztassék és ezt az ipartörvény keretébl ki-

veendnek tartják.

Marchet tanárra hivatkozva, ki is állította, hogy «a

czéhkorlátok eltávolítása csak negatív természet vívmány

volt, és hogy az iparszabadság proklamálása egymaga nem

egyértelm az iparrenddel s nem tekinthet megoldásnak,

hanem egy újabban felmerült kérdésnek, melynek meg-

oldása az ipar szervezésében áll», helytelenítik, hogy a czé-

hek helyébe minden átmenet nélkül a szabad ipartársulatok

léptettettek. Ennek az intézkedésnek íblj^ománya, hogy nagy

számú czéh feloszlott ugyan, de helyökbe aránylag kevés

ipartársulat lépett, melynek jelentékeny része csak teng.

A szabad ipartársulatok már nagyobb mveltséget és a köz-

ügyek iránt való fokozott érdekldést feltételeznek, mely

azonban hiányzik iparos köreinkben. Kényszertársulatokat

kell tehát alakítani, megfelel ügykörrel, mely a tagokban

ébren tartsa az érdekldést. «Mi a kényszeripartársulatok ha-

táskörét és szervezetét nagyban úgy képzeljük, hogy minden

önálló iparos (tehát a mves-iparos ép úgy, mint a keres-

ked vagy nagyiparos) ipara megkezdése által, már az ipar-

társulat tagjává válik, hogy az egy községbeli vagy szom-

szédos összes iparosok egy általános ipartársulatot alakíta-

nak, ha az egyes iparágakra nézve külön társulatok nem
alakulhatnak ; hogy az ipartársulatok czélja és hatásköre

:

az iparosok közös érdekeinek elmozdítása, a tan- és munka-

viszonyoknak ellenrzése, az ezekbl ered súrlódások és

pereknek elintézése, a szakoktatásra való felügyelet, szak-

iskolák alapítása, segélyezése és ellenrzése, a társulati ta-

gok segélyezése, a hatáskörükbe tartozó közérdek iparkér-.
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dések tárgyalása, vélemények adása és indítványok tétele,

végre az elsöfolyamodású iparhatósághoz az iparos ülnökök

megválasztása lenne «, Egy késbbi pontban, az iparbizott-

ságokat illet kérdésre adott válaszban, a kénj^szertársula-

tok eljáróit kivánják békéltetési és itelethozatali joggal fel-

iniházni az iparosok és tanonczok, segédek vagy munkások

közt felmerül azon súrlódások és peres kérdések tekinte-

tében, melyek a munka vagy tanviszony megkezdésére,

folytatására vagy megsznésére, annak tartama alatt fenn-

álló kölcsönös kötelezettségek teljesítésére, a munka vagy

tanviszony megsznésébl keletkez kártérítési követelé-

sekre vonatkoznak, a mennyiben azok legkésbb a munka-

vagy a tanviszonj"^ megsznésétl számítandó 30 napon belül

érvényesíttetnek. Ha meglesz a közszellem, a kényszertár-

sulatokat felválthatják a szabad társulatok.

Az iparhatóságok rendezését illetleg javasolják, hogy

az eddigi elsfokú iparhatóság az idközi politikai és köz-

igazgatási változások tekintetbe vételével tovább is meg-

maradna azzal a változással, hogy bizonyos ügyeket a kény-

szertársulatok önkormányzati ügykörébe kellene utasítani,

a náluk megmaradt ügyekben pedig mellettök az ipartársu-

latok által választott két-két kiküldött alkalmaztatnék, mint

iparos ülnök. A másodfokú hatóság mellett a kereskedelmi

és iparkamarák kiküldöttei alkalmaztassanak. Úgy az els-,

mint a másodfokú iparhatóság mellett alkalmazott iparos

ülnököknek, ha nem is dönt, de minden esetben tanács-

kozó szavazat biztosíttassák azzal, hogy véleményök jegyz-

könyvbe vétessék már csak a harmadfokú iparhatóság tájé-

koztatására is. A harmadfokú iparhatóságot ne a közigaz-

gatási bizottságok, hanem a minisztérium alkossa.

Felvettetett a kérdpontokban a központi ipartanács

eszméje. Ezt illetleg kijelentik: ((Habár mi is kívánatos-
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nak tartjuk azt a törekvést, hogy az ipainigyek vezetésében

és intézésében a kiváló szakférfiak által helyeselt és meg-

állapított irán}^ követtessék, a kormányváltozásoktól függet-

lenül, eddig még nem látjuk elérkezettnek az idt ennek

a nagy czélnak megvalósítására. Nem pedig azért, mert

sem magát az eszmét nem tartjuk még a gyakorlati kivi-

telre eléggé megérettnek, sem iparviszonyainkat, sem intéz-

ményeinket eléggé megállapodottaknak arra nézve, hogy

ily nagyszabású intézmény, mint a min a központi ipar-

tanács, üdvös, öntudatos és tervszeríí tevékenységet fejt-

hessen ki».

Nem tartják indokoltnak az inastartási jognak korláto-

lását. A tanszerzödést az iparos és az inas szüli vagy

gyámja szabadon állapíthassa meg az iparosra a fennálló

törvényben már rótt kötelezettségek fentartásával az ipar-

társulat közbenjöttével és ellenrzésével. Különösen mell-

zendknek tartják az inasi éveknek az ipartörvényben való

megállapítását. A gyári- és kézmves munkásoknál és segé-

deknél szükségesnek tartják a munkakönyveket, melyek-

nek tartalmazniuk kellene a munkás (segéd) nevét, szüle-

tési helyét és idejét, foglalkozását, tanbizonyítványát, a

munkaviszony megkezdését, tartamát, megsznésének okát

és végre egy megjegyzési rovatot, melybe a munkaadó által

netalán kiállítandó bizonj-ítvány vagy annak netáni meg-

jegyzései foglalhatók legyenek.

A munkás-segélyalapokat illetleg épen itgy mint a társu-

latoknál a kényszert javasolják. ((A segélyalapok kérdése

sokkal nagyobb horderej, semhogy azt a véletlenre, vagy

a mi evvel egyértelm: az érdekeltek kisebb-nagyobb be-

látására vagy lelkesedésére lehetne bízni. « Magától értet-

dik és az elv folyománya, hogy a mnnkaadókat a járitlékok,

de csakis a munkaviszony tartama alatt esedékessé vált
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járulékok pontos befizetéséért szavatossá kell tenni. «A járu-

léknak a munkabérbl való lefogása s a segélypénztárba

való pontos befizetése a segélyalapok fennállhatásának és

an^yagi virágzásának egyedüli hatékony biztosítéka. » Ezt az

ügyet feltétlenül törvény által kell szabályozni és ezt a követ-

kez elvekre kellene alapítani : A kötelez ipar-segélypénz-

tárak kizárólagos czélja: a tagoknak betegség esetén való

segélyezése. Minden segédmunkásnak (kereskedelmi segé-

deknek ép úgy, mint gyári munkásoknak) okvetlenül vala-

mely ipar-segélypénztárhoz kell tartoznia. Az ipar-segély-

pénztárak a munkaadók járulékaiból és a segédmunkások

havi befizetéseibl alakulnak, segélyezésben azonban csakis

a segédmunkások részesülnek. A munkaadó jánilékai a

segédmunkások által fizetett tagdíjak felerészét felül nem

haladhatják. — Az üzletvezetés az egyleti tagok választott-

jait és a munkaadók egyenl számú kiküldöttjeit illeti és a

hatóság szigorú felügyelete alá helyezend.

Sürgetik a gyári munkásokat illetleg az iparfelügyeli

intézményt és a szavatossági törvényt.

A vásárügy és házalás tekintetében azt az álláspontot

foglalják el, hogy a vásárokat, bár jelentségökbl mind-

inkább vesztenek, egyelre még nem lehet megtiltani és

a vásároknak bizonyos helyeken ma is van jogosultságuk.

Ebbl azonban nem következik, hogy a vásároknak jelen-

leg szokásos nagy száma czélszertí és indokolt lenne. Habár

a vásárok számát a tényleg mutatkozó szükséglet szerint kell

megállapítani és habár számuknak átalánosságban való meg-

állapítása kivihetetlen, elvileg a vásárok számát mégis

legalább négyre kellene korlátolni. Minden esetben a vásár-

ügyet, úgy az országos, mint a heti vásárokat, törvénynyel

kellene szabályozni. Ügy a házalást, mint a vándorüzleteket

és végeladásokat illetleg minden korlátolást helytelennek
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és jogtalannak tartanak. Eltiltandóknak tartják azonban

az árveréseket, mert az ((árvereltetök» az által, hogy bírósági

ténykedést színlelnek, a fizetett «árverezök)) által a jóhiszem

vev csalárd megtévesztését és így megkárosítását czéloz-

zák. A kereskedelmi utazókról is kellene intézkedni, mert

ismételve fordultak el esetek, hogj'' utazók, különösen a

vidéken, a hatóságok részérl megrendelések elfogadásában

akadályoztattak, st kiutasítással is fenyegettettek.

III.

A vasárnapi munkaszünet nálunk törvényes szabályo-

zást az 1891. évi XIII. t.-czikkel nyert.* Az e törvény

* Hogy azonban a vasárnapi munkaszünet hazánkban nem épen új, erre

nézve egész terjedelmében közlöm a következ a polg. kereskedelmi testület

iratai közt eredetiben talált okmányt: B. ii,475/378;{. — Pest város közönsé-

gének. — A budapesti fiiszerkeresked segédek, panaszképen azt adják fel:

hogy az illet kereskedelmi testület, megváltoztatva a folyamodók kívánsá-

gára még május hónapban behozott azon kezelési rendet, miszerint a boltok

ünnep- és vasárnapokon a reggeli isteni tisztelet megkezdésével az nap többé

fel sem nyittattak, jelenleg a boltokat még az érdeklett ünnep- és vasái-na-

pokon is nyitva tartani kivánja, mi által a folyamodók a nyugalomra s ön-

mivelésükre fordítható ezen kevés idszaktól is megfosztatnak, st az isteni

tiszteletben részesüléstl is elzáratnak. — Miután a hatóságoknak az e rész-

ben kiadott rendeletek nyomán elengedhetlen kötelességük felügyelni arra.

hogy az isteni tiszteletre szánt id puszta üzérkedési haszon- és nyereségvágy-

ból nemtelen czélokra ne használtassék fel — tekintettel azonban arra is,

hogy viszont a közönség, az árulási idszak szerfeletti megszorítása által az

élelmi czikkckbeii hiányt érezni kéntelen ne legyen ; ezennel felhívom önö-

ket, hogy a panaszlók feladásának, mennyiben az valóságon alapul, szintúgy

mint a közönség igényeinek is tekintetbe vételével, az illet kereskedelmi

testület meghallgatása mellett, a helybeli mostani viszonyokhoz alkalmazható

intézkedés iránt minél elbb véleményes tudósítást tegyenek. — Kelt Buda-

pesten, December 7-én. 1S48. Belügyi álladalmi titkár Kemény Dénes, s. k. —
Kivülrl. 17,258. bem. 1S4S. Dec. 14. — Y. A kérdéses panasz megvizsgálása

s a panaszlók, úgy a helybeli kereskedési testület meghallgatásával, figyel-

mezve az e tárgyban kelt tanácsvégzésekre, a mostani viszonyokhoz alkal-

mazható intézkedés iránt teend véleményes jelentés iránt a kapitány-hivatal-

hoz utasíttatik. Yég. Pesten, 1848 dec. 15. A v. tanács által ugyanott.
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3. ,^-ában nyert meghatalmazás folytán Baross Gábor keres-

kedelemügyi miniszter által kiadni szándékolt rendelet kö-

zöltetett a nagykereskedk és nagyiparosok társulatával is

véleményezés végett.

Két szempontból méltatja az említett társulat elter-

jesztésében a tervezett rendeletet. Elször is kereskedelmi

szempontból, midn is hibáztatja, hogy a tervezett kivéte-

lek csakis a fogyasztó közönség élelmezési igényeire van-

nak tekintettel és a kereskedelemnek csakis azon nemeire

vonatkoznak, melyek eláriisítási üzletekben és nyilt boltok-

ban zetnek, de korántsem elégítik ki sem azokat az igénye-

ket, melyek akár a fogyasztó közönség, akár a tágabb érte-

lemben vett kereskedelmi forgalom jól felfogott érdekei szem-

pontjából méltán kielégítésre számíthatnak.

A részletek közül csak azt említjük meg, hogy a mi-

niszteri tervezet a fszer-, bor-, téa-, csemege-, gyümölcs-,

tej- és lisztkereskedéseknek minden korlátozás nélkül való

nyitva tartását engedélyezte, holott az elterjesztés ezeket

Hogyan került az okmány eredetiben a testülethez, melynél 851/217. sz. a.

iktattatott, nem tudom. Mellette fekszik a fszeráru-kereskedknek ugyancsak

851 227. sz. a. iktatott és 1852 márczius 4-én tárgyalt kérvénye a tanácshoz,

melyben panaszkodnak, hogy itteni kereskedk többször birságoltattak, mert

üzletöket vasár- és ünnepnapokon tovább nyitva tartották, holott nincs tudva,

hogy az üzletet mely órában kell zárni és így a záróidt be sem lehet tar-

tani. Kérnek tehát általános rendeletet hozni és közhírre tenni és ebben meg-

állapítani, hogy a füszerkereskedök vasár- és ünnepnapokon zárt ajtók mel-

lett délutáni egy óráig árusíthassanak. Indokolják pedig kérelmöket azzal,

hogy sok munkás csak vasárnap reggel kapja fizetését, csak akkor vásárol-

hatja tehát be fszeráruit, melyek f szükségleteihez tartoznak, továbV)á

azzal, hogy a boltoknak elbbi bezárása annyival hátrányosabb lenne rájuk

nézve, minthogy több társuknak dohány- és bélyegárulásuk és levélgyjt
szekrények van, kik ezen ürügy alatt boltjaikat egész nap nyitva tartják és

a kiknek így módjukban van bevásárló feleiket magukhoz édesgetni.

S itt mellékesen akarom megemlíteni, hogy a nagykereskedk testüle-

tének iratai közt nyoma van a pesti selyemgyári munkásoknak mozgalmáról,

egylet-alakttási törekvésérl. A vonatkozó iratokat talán meg lehet találni a

székesfváros levéltárában.
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az Üzleteket és a virágkereskedéseket illetleg az i óráig

való nyitvatartást is elégnek tartja. — Lényegileg az el-

terjesztés mégis a tervezetnek 11. fej. 12. pontjában foglalt

az az intézkedése ellen irányul, hogy az egyéb kereskedé-

sek csak déleltti 10 óráig folytathassák a munkát és a

déli 12 óráig való munka megengedését hozza javaslatba.

Indokolja ezt a nyilt üzleteket illetleg különösen azzal,

hogy «a nagyközönségnek fogyasztási igénye nemcsak ki-

zárólag élelmi czikkekre szorítkozik; elvitázhatlan tény,

hogy a fogyasztók zömének csakis vasárnapokon van érke-

zése az általa szükségelt gazdasági, háztartási, ruházati és

fényzési czikkek bevásárlására, különösen a vidéki váro-

sokban, hol a vidéken lakók csakis vasárnapokon rándul-

hatnak a városban.

«

Részletesebbek azok a kivételek, melyeket az iparnál

kér a társulat megállapítani. A czukoriparról szóló pontban

felvétetni kívánja a nyers czukorgyárakat és finomítókat.

A kolajfinomítók mellett indítványozza az olajgyárak fel-

vételét. A malmoknak engedett kivételt nem lehet pusztán az

rlési munkálatokra korlátolni, hanem ki kell terjeszteni a

vele kapcsolatos és félbeszakítást nem tr egyéb mun-

kákra is. A papíripar mellé fel lennének veendk a cellu-

lose-gyárak. A vegyészeti iparról szóló intézkedéshez még

csatolni kellene a következ pótlást: «különösen a kén-,

salétrom-, só- és borksav- és szódagyártásnál és a kapcso-

latos vegyészeti czikkek párolásánál; a hamuzsír, enyv,

spodium, kátrány és gyantaárúk gyártásánál ».

Mint líj pontot ajánlja: «A zsiradék iparnál (a marga-

rin, stearin, glycerin és ceresin gyártásnál) a megszakítást

nem tr munkák, különösen a nyers faggyú beolvasztása

és párolása, hacsak a délutáni munka el nem kerülhetlen,

csakis déli 12 óráig)).
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Végre figyelembe ajánlja a miniszternek a fényképé-

szeti ipart, melyet a szünet alól egészen ki kellene venni

és c(a hazánkban már is szép fejldésnek indult jég- és con-

serv-gyártást, a gyöngyárpa és rizshántoló ipart, melyek az

azoknál elforduló és félbeszakítást nem ttir munkák miatt,

de csakis ezek tekintetében, a vasárnapi munkaszünet alól

szintén kiveendk volnának)).



A KERESKEDELMI TESTÜLET EPÜLETE.

A czél, melyet a polgári kereskedk testülete épületé-

nek emelésével maga elé tzött, kifejezést nyer az alapkö-

letételi okmányokban. Központot akart, melyen a termelk

és kereskedk egymással találkozhassanak, barátságosan

érintkezhessenek, véleményeiket kicserélhessék, de egyszers-

mind üovleteket köthessenek. Ennek a czélnak kivánt szol-

gálni a testület által késbb már kész épületében szerve-

zett társas kör és kereskedelmi csarnok.

Stankovits Konstantin vette meg a testület részére

Pest városa szépít bizottságától a két akkoron a Duna-

parton (ma az Eötvös-téren és a Dorottya-utczában) 473.

és 484. helyr. sz. a. fekv, késbb (1830-ban) 8. nép sor

számmal jelölt, 319. és 296. négyszögöles telket az 1820

augusztus 22-én tartott árverésen 55,876 váltóforinton,

vagyis mai pénzünkben kerek összegben 23,467 frton.

Sem az adott megbízásról, sem a vétel megtörténtérl

nem történik említés a testület jegyzkönyveiben. A telek

megvételérl már csak az 182 1 május 24-én felvett jegyz-

könyv emlékszik meg azzal, hogy miután a testület a kir.

szépítési alaptól megvett háztelkeken épületet szándékozik

emelni és miután az épületnek czélját és czélszer minsé-

gét egyelre pontosan meg kell jelölni és megállapítani,

ebben az irányban való javaslattétel végett a következ
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tagokból álló bizottság küldetik ki, u. m. : az els elöljáró

Wurm József, a második elöljáró Grabovszky Athanáz, to-

vábbá Liedemann Sámuel János, Stankovits Konstantin,

Glückswerth Mihály, Deyák Mátyás, Kolb János, Kraskovits

Antal Jakab, Kappel Frigyes, Deiller Antal, Heinricb Ala-

jos, Bisenti Vilmos, Heinrích Sámuel, Gross Ferencz.

Ezután a jegyzkönj^vek ismét hallgatnak egész 1825

február 13-ig, a mely napon Wurm József els elöljáró szá-

madásai megvizsgáltattak és ezzel tisztétl véglegesen meg-

vált : « Mivel nem lehet tagadni, hogy Wurm Józsefr nyolcz

éven át birt elöljárói hivatala alatt úgy a kirakodóhelyet

tevékeny szorgalma által a mai állapotba hozta, valamint

a két mellette fekv háztelket a kereskedelmi testület ré-

szére megvette és azokra már iiémi fizetéseket is teljesített,

ez a testület minden felszólítás nélkül lekötelezettnek érzi

magát arra, hogy ezekért a testület javára szolgáló és az

elljáró Wurm József által teljesített jótéteményekért, ezt

az eljárást a kés utódoknak — jelen jegyzkönyvvel tudo-

mására hozza.))*

Sem arról, hogy mikor, sem arról, hogy az 182 1 május

24-én kiküldött bizottság által hozatott-e javaslatba, hogy

az építés egy a testülettel szorosabb összeköttetésben álló

részvényvállalat által eszközöltessék, nincs tudomásunk.

Tény az, hogy az építés végett részvénytársaság ala-

kíttatott, mely a megalakulás ügyében 1826. október 21-én

tartotta Stankovits Konstantin els és Frölich Sámuel János

második elljáró elülése mellett els ülését, melyen ki-

* Fel kellett ezt a jegyzkönyvet különösen azért említeni, mert a Pest

városa által 1830 február 23-án kiállított birtokbizonyítványban Stankovits

Konstantin, mint a testület els elöljárója van megnevezve, holott akkor Wurm
József volt az els elljáró. Stankovits az elöljárói tisztet 181 2— 1816. és ismét

1825—27 években viselte.
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mondatott, hogy a «kereskedelmi kar meg vau gyzdve
az építés foganatosításának lehetségérl és hogy ez a fen-

séges vállalat mielbb megvalósíttassék, feltétlenül szüksé-

ges, hogy a testület mindenkori elöljáróin kívül egy hét-

tagú választmány választassék azok sorából, kik legalább

is 5 részvényt jegyeztek."

A második ülés 1826 október 28-án tartatott, melyen

els sorban a társaság szervezetének alapelvei állapíttattak

meg: i. Csakis a részvénj^esnek, nem pedig a részvénj'^nek

van dönt szava. 2. Az ezúttal választandó választmán3^nak

tagjai tisztüket az épület befejezéséig viselik. Minden tag

köteles a reája es választást elfogadni. Az épület befeje-

zése után lehet majd végleg megállapítani a hivatalnokos-

kodási idt és a kilépési módozatot. 3. A testületeket a

részvénytársaságban csakis részvényesek képviselhetik.

A mennyiben tehát a testület elöljárói nem lennének rész-

vényesek, a testület a részvényesek körébl válaszszon kép-

viselket. 4. A választmány álljon 13 tagból, a határozat-

képességhez azonban 7 tag jelenléte elegend és az ezek

által hozott határozat érvényes és kötelez. 5. A társaság

elnökét a választmány saját tagjai körébl választja. 6. A köz-

gylésre az összes tagokat meg kell hívni; de a megjelen-

tek többsége határoz, érvényesnek ismertetvén el az elv,

hogy a meg nem jelentek a többség véleményéhez csatla-

kozottaknak tekintetnek. 7. A válaszmány köteles ezen

elvek alapján mielbb részletes alapszabályokat kidolgozni

és jóváhagyás végett a közgylés elé terjeszteni.

A választmány tagjaivá a részvénj'^esek körébl szava-

zattöbbséggel megválasztattak : Fuchs Keresztély, Gross

Ferencz, Halbauer, Kappel Frigyes, Kolb János, Liedemann

Sámuel János, Musch Sebestyén, Sartory János György,

Takátsy György, Valero Antal és Weisz Adolf. Elnökké
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Liedemann Sámuel János választatott meg. — Végre Hal-

baiiert illetleg megállapíttatott, hogy a választmányba ugyan

Halbauer János választatott meg, de arra való tekintettel,

hogy József testvérének szintén van öt részvénye, a meny-

nyiben tehát Halbauer János valamely választmányi ülésen

meg nem jelenhetnék, helyettesítse öt testvére: Halbauer

József.

A választmány els ülését 1826 november 2-án tar-

totta, melyen a pénztár-kezelés a testület elöljáróira bíza-

tott és kimondatott, hogy csakis a Hild József építész által

készített terv mutattassék be József föherczeg nádornak jóvá-

hagyás végett, mivel a részvénytársaság ezen terv alapján

jött létre. Foglalkozott még az alapszabályokba tartozó szer-

vezeti kérdésekkel is. Megállapíttatott, hogy feltételes rész-

vényaláirást nem lehet elfogadni ; de részvényaláirást meg-

lehet engedni oly egyéneknek is, kik nincsenek ugyan a

kereskedelmi testületbe bekebelezve, de a kikben megvan

a bekebelezéshez szükséges minden kellék. Kimondatott

továbbá, hogy a részvényeket el lehet ugyan adni, de csakis

a részvénytársaság tagjainak és minden esetben a kereske-

delmi testületet illeti meg az elvásárlási jog. — Ha a rész-

vényes egy vagy több oly örökös hátrahagyásával hal meg,

kik nem kereskedk, az ily örökösök kötelesek részvényei-

ket a társaságnak legfölebb egy éven belül eladásra fel-

ajánlani és ezeket a testület, ha készpénz készlete meg-

engedi, köteles a tényleg befizetett összegen magához váltani.

Az itt körvonalazott elvek alapján az alapszabályokat

Liedemann Sámuel János készítette el és mutatta be a

választmánynak 1826 november 21-én tartott ülésén. Az alap-

szabályokban különös súly fektettetett arra is, hogy idvel

az épület a testület tulajdonába menjen át.*

* Sajnálatomra a társasági alapszabályokat nem szerezhettem meg. A szö-
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Késbbi Üléseiben a választmány még foglalkozott a

kereskedelmi testület részére megvett teleknek a kereske-

delmi testület javára való átírásával és az épület számára

mindazoknak a jogoknak biztosításával, melyek a polgáro-

kat megillették. Folytatta a részvényaláiratást. Végre a

kebelébl 1827 február 3-án kirendelt Kappel Frigyes,

Valero Antal és Halbauer János tagokból álló és Hild Jó-

zsef építész által kisért küldöttség által bemutattatta az

akkoron Pozsonyban idz József fherczeg nádornak az

épületi terveket. A küldöttség, mely József fherczeg nádort

nem Pozsonyban, hanem Bécsben találta, kiküldetésének

eredményérl az 1827 február i6-án tartott közgylésnek

tett jelentést abban, hogy a nádor a terveket helyeselte és

súlyt fektetett arra, hogy az építkezés siettessék, hogy az

épület még a folyó évben tet alá kerüljön.

Az els választmány ezzel be is fejezte mködését.

A közgylés az építkezés vezetésére új választmányt válasz-

tott, a melybe Weisz Adolf kivételével, kinek helyébe Vrányi

Konstantin lépett, a régi tagokat nevezte ki. Ezen a köz-

gylésen Liedemann az elnöki állásról leköszönt, st kérte,

hogy a választmányból is kihagyassék, mert az építkezés-

hez mit sem ért. Az elnöki állást semmi szín alatt sem

akarta tovább megtartani és hosszas rábeszélésre csakis

arra nézve tett Ígéretet, hogy mint választmányi tag szíve-

sen fog a társaságnak szolgálni.

Még csak azt kell megjegyeznünk, hogy Liedemannt

a választmány sem bírhatta arra, hogy az elnöki állást meg-

vegben említett elv a nemzeti kaszinóhoz 1832-ben intézett átiratban hang-
súlyoztatik azzal, hogy a telek ennek az elvnek kifolyásakint Íratott magára
a kereskedelmi testületre és nem a részvénj-társaságra. — Abban az átiratban

említtetik az is, hogy az építési költségeket fokozatosan törleszteni kell és

ezért nem áll módjában a nemzeti kaszinó által igényelt átalakításokat

végeztetni.
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tartsa s mivel ezt Stankovits Konstantin a kereskedelmi

testület elöljárója azon az alapon nem fogadhatta el, mert

a testület elöljáróinak az a feladatuk, hogy a részvénytár-

saságot ellenrizzék, elnökül Sartory György János válasz-

tatott meg.

Az építkezés folyamatának és a közben felmerült egyes

kellemetlenségeknek kimerít eladását mellzhetnek tart-

juk. Egyes részleteket azonban mégis meg kell említenünk. Az

építkezés megkezdésérl a választmány 1827 február 20-án

intézkedett. Bizottságot küldött ki a Hild József által be-

nyújtott költségvetés átvizsgálására. Elvileg kijelentette, hogy

az építés vezetését Hild Józsefre kívánja bízni, mivel terve-

zetét, melynek alapján a társaság létesült, önmaga a leg-

jobban képes megvalósítani és neki kívánja átadni a k-
míves munkákat, mivel neki áll leginkább érdekében, hogy

szolid épületet emeljen, hogy szerzett hitelét ne rontsa,

mert ennek a háznak a jövl^en idegen és belföldi földbir-

tokosok, kereskedk és mvészek gytílhelyévé kell lennie,

kik mindannyian bírálatot fognak gyakorolni és a nyilvá-

nos árverést már azért is mellzni akarja, mert oly épüle-

tet akar emelni, melyet a kés utódokra is jókarban akar

átszállítani és ily épületnél nem annyira az olcsóságra, mint

a szilárdságra, az anyagnak kiváló minségére kell súlyt

fektetni. Nem kívánja a bizottságtól, hogy építészeket hall-

gasson meg. Hild barátai mindent olcsónak fognának találni,

ellenei mindent drágának. A bizottság jelentésében arra

szorítkozik, hogy a költségvetésben foglalt árakat a leg-

újabban emelt épületek egységáraival és a kir. kincstár

részére az újépület mögött emelend és az 1826 deczem-

ber ii-én tartott árlejtésen Landherr András építész által

elvállalt épület egységáraival hasonlította össze és azokat

az elbbiekkel megfelelknek, az utóbbiaknál olcsóbbaknak

Keresk. test. tört. 25
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találta. Ezen jelentés folj-tán Hilddel a kömives munkákat

illetleg a szerzdés 1827 február 27-én köttetett meg. —
Már a többi munkálatokat és anyagokat illetleg, szkebb

árlejtés tartatott. Az 1828 június 21-én tartott választ-

mányi ülésen megállapíttatott, hogy az abban az évben tel-

jesítend építkezések fedezetére mintegy 16,000 pfrt hiány-

zik. A tanácskozás a körül forgott, hogy ez az összeg új

részvények kibocsátásával vagy kölcsönnel szereztessék-e

be. A választmány az utóbbira határozta el magát és Kap-

pel Frigyest kérte meg, hogy eszközöljön ki számára köl-

csönt a bécsi takarékpénztártól. Kappel el is járt a taka-

rékpénztárnál, de hiába. Azzal az indokolással, hogy sza-

bályzatai szemit nem adhat kölcsönt Magyarországban, a

kölcsönt megtagadta. Kappel Frigyes kijelentette, hogy

önmaga hajlandó a részvénytársaságnak 6 százalékos ka-

matra háromhavi váltók ellenében 20,000 pfrt erejéig hitelt

nyitni, biztosítva a társaságot arról, hogy ha a pénzre

nem lesz szüksége, a váltókat készséggel meg fogja hosszab-

bítani. A társaság az ajánlatot azzal a határozattal fogadta

el, hogy a felveend kölcsön a befolj^ó házbérekkel tör-

lesztessék és míg a kölcsön nem törlesztetett, a részvé-

nyektl nem is fizet osztalékot. — Kappel Frigyestl a

társaság az 1828-ik év folyamán 10,000 pfrtot vett fel.

További 10,000 pfrtot ugyancsak Kappel Frigyes közben-

járásával a nemzeti kaszinótól 6 százalék mellett betáblá-

zásra vett fel 1829-ben. A 3 pfrtnyi bekebelezési illetéket

a részvénytársaság volt köteles fizetni. Vrányi Konstantin-

tól 1829-ben 5000 pfrtot vett kölcsön. A közelebbi feltéte-

lek ismeretlenek.

Szükségesnek és indokoltnak tartjuk, hogy az ünne-

péi}' es alapkletételt annak a leírásnak közlésével* ecse-

* Csak a iii-ik számú mellékletet nem közlöm, mivel ez az itt ugyan iii.
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teljük, melyet annak idején maga a testület tett

közzé.

((A kellemes kilátások alatt Ö cs. kir. Felségének, leg-

jobb országatyánknak legfelsbb kegyével jóváhagyott és

O Fensége József fherczeg, Magyarország nádorának leg-

magasabb védelme alatt megindított építése a kereskedelmi

testület épületének szab. kir. Pest városában, a kir. szépí-

tési bizottság elé terjesztett és általa jóváhagyott terv szerint,

megfelel erkifejtéssel már 1827. évi márczius havában

szerencsésen megkezdetett és az épület még abban az év-

ben tet alá hozatott, a nélkül hogy, Fensége a fher-

czeg nádornak a pozsonyi országgylésen való távolléte

miatt, az ünnepélyes alapkletétel eszközöltethetett volna.

Folyó 1828. évi június 4-én délután 5 órakor történt az

meg és pedig önmaga Ö cs. kir. Fensége József fherczeg, a

mi általánosan tisztelt nádorunk, mint az ezen épület végett

alakított részvényes-egyletnek legmélyebb hódolattal felkért

védura által és O Fensége Ferdinánd fherczeg, a magyar

királyságban kormányzó tábornoknak, a legfelsbb és fels

kormányszék több tagjának, a tábornoki kar és a fnemes-

ség néhány kiváló tagjának a legnagyobb mérvben örven-

detes jelenlétében; továbbá tekintetes Pestmegye néhány

tagja, az egész tekintetes városi tanács, a tisztelt választó

polgárság, az összes vallások papsága, az egész keresked-

testületi részvény-egylet és más számos résztvev jelen-

létében.

alatt, az eredetiben azonban ív. sz. a. foglalt magyar okmánynyal teljesen

azonos német okmány. Nem lesz érdektelen megjegyeznem azt is, hogy az

1828 február 26-án felvett választmányi jegyzkönyv szeiint a két okmányt

Liedemann Sámuel János és Schedius Lajos egyetemi tanár szerkesztette. —
Az okmányokat József fherczeg nádornak egy küldöttség mutatta be Alcsu-

thon, ki azokat jóvá is hagyta egy irályi módosítással, t. i. (iCommerzhaus»-ot

(kereskedelmi ház) kijavította >iHandelstandsgebáude» (kereskedelmi testületi

épület)-re. — A részvényesek névjegyzékét a mellékletek közt közlöm.

25*
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A testület épülete eltt lev nagy szabad téren

török muzsika volt felállítva. A ház bejárata gránátos-örök-

kel volt megszállva, kik mögött kell távolban a cs. kir.

berezeg Eszterházy-ezred katonai sorfala kört alakított, a

melyen át történt a legmagasabb és magas uraságok be-

vonulása. O cs. kir. Fensége József föherczeg, Ö Fenségé-

vel Ferdinánd fherczeggel való megérkezésekor, Ö Fen-

ségeik a részvény-egylet tagjai által a legmélyebb hódo-

lattal fogadtattak és az alapkletételre kijelölt helyre

kisértettek, a hol Pest város tanácsa Ö Fenségeiket az ket
megillet tisztelettel üdvözölte. Itt nyitotta meg a mostani

helyettesített polgármester Boráros János az ünnepélyt az

I. sz. a. latin nyelv tiszteletteljes üdvözl beszéddel.

O cs. kir. Fensége a föherczeg ezután szintén latin

nyelven kegyeskedett kijelenteni, hogy örömmel végzi ezt

a cselekvényt, mint általában mindent, a mi ennek a

városnak fejldését elmozdíthatná, a mely joggal tekinte-

tik a birodalom központjának, a honnan kellene az ország

kereskedelmét és minden üdvös intézményit az egész javára

fejleszteni.

Erre ellépett Liedemann Sámuel János, mint a keres-

kedelmi testületi részvény-egyletnek választott szónoka és a

IL sz. a. beszédben elterjeszté a pesti kereskedelmi testü-

let gondolatait és érzelmeit.

EiTe az üdvözl beszédre is méltóztatott Ö cs. kir. Fen-

sége a föherczeg nádor kegyteljesen német nj^elven vála-

szolni, dicsérve az épület megindításánál és eddigi folyta-

tásánál tanúsított czélszer tevékenységet, bölcs utalással

az ország kereskedelme emelésének igaz eszközeire és út-

jaira és a kereskedelmi testületnek szeretetteljes felbátorí-

tásával atyai kormányunknak ebben a tekintetben is jóté-

kony szándékainak okos és erélyes végrehajtására.
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Most az építkezési vállalat történeti rajza vagy az alap-

kletétel okmánya német nyelven iii. sz. a., a részvény-egy-

leti tag Valero Antal által olvastatott fel, a melylyel a

magyar nyelv ív. sz. okmány teljesen azonos tartalmú.

Ezek a beszédek után a magas jelenlevknek felmutat-

tatott az üvegcsövekben légmentesen elzárt, ezenkívül még

fátokban rizett 4 pergament tekercs és 4 épületi terv a

kristály szelenczékben és fatokokban elzárt, mostani pén-

zekkel és a részvény-egylet pecsétjének lenyomatával. Ezek

közül az egyik tekercs a fentemlített okmányt, német nyel-

ven III. sz. a. tartalmazza; a másik ugyanazt az okmányt

magyar nyelven, ív. sz., mely két okmány az itteni szép-

író, Fischer J. által csinosan íratott; ezekhez csatoltatott

az 1826. évi városi tanácsi restauratiónak abban az évben

nyomtatásban megjelent jegyzéke, a melyben fel van

jegyezve a szabad kir. város összes tanácsosainak és többi

hivatalnokainak valamint az összes választó polgároknak

neve, a czím hátlapján azonban megemlíttetnek az azóta

elhalt és a jelenleg mint helyettesek mköd személyek;

a harmadik pergament tekercs, a mely kiváló szorgalom-

mal és rendkívül szépen kiállított knyomat, a kereskedelmi

testületi részvény-egylet részvényeseinek jegyzékét, a min-

den egyes által birt részvények számával tartalmazza; a

csövek négytl hétig magukban foglalják a kereskedelmi

testület épülete földalatti részének, a földszintnek és a fels

emeleteknek és a homlokzatnak Hild József épít-mester

által rajzolt terveit; a nyolczadik a kereskedelmi testületi

részvény-egyletnek egy eredeti valóságos, csak a tulajdo-

nos nevével és számaival el nem látott rézmetszet részvé-

nyét. A két légmentesen elzárt és fátokkal ellátott kristály

szelenczében van a részvény-egylet pecsétje vörös viasz le-

nyomatban, jelképezve az épületnek a rakodó part felli
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homlokzatát és a most forgalomban lev pénzeknek követ-

kez darabjai: egy bankjegy, egy váltójegy, egy ellege-

zés! jegy, egy cs. kir. arany, egy ezüst cs. kir. tallér vagy

két forintos, egy ezüst húszas, egy ezüst tizes, egy ezüst

garas, egy egész és egy fél ezüst-réz krajczár, mindezek az

érmek 1827. éviek.

Mindezek a tárgyak azután az összes magas jelenlevk

eltt az alapkben szabadon fekv masszív, szépen csiszolt,

márvány fedéllel ellátott márvány-tartályba tétettek, a tar-

tály fedele leragasztatott és a tartály nehéz kvel és ebbl

a czélból már elre elkészített téglákkal elfedetett és le-

záratott. Hild épít-mester, most elször O cs. kir. Fen-

sége, a fherczeg nádornak átnyújtott egy ébenfa fogóval

ellátott, tisztán csiszolt aczélkalapácsot, melylyel O Fensége

a szokásos ütéseket végezte, és azután egy hasonló lapáton

a maltert, meh^et Fensége az épületkövekre tett; ennél a

cselekvénynél azután következett : kir. Fensége Ferdinánd

fherczeg, Ö Kegyelmessége a magyar udvari-kamara elnöke :

gróf Zichy Károly; a magas tábori kar; a tábla bárója és

Krösmegye fispánja: báró Bedekovics; a kir. városi biz-

tos és helytartósági tanácsos Mérey, a kir. tanácsos és

tekintetes Pestmegye els alispánja Bárczay; a mos-

tani helyettesített polgármester Boráros; a protomedicus

és helytartósági tanácsos Lenhossék; továbbá minden

rokon vallás összes papsága és végre a kereskedelmi tes-

tületi részvényes-egylet tagjai.

Végre a részvényes-egylet szószólója : Liedemann Sámuel

János az egész ünnepélyt befejezte az v. szám alatti-

ban foglalt szavakkal általánosan megköszönve a részvé-

nyes-egyletnek megtiszteltetését.
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A hclijettesiletl polyármester Bovávos János üdvözl beszéde.

Fenséges császári királyi fejedelem, Ausztria foher-

czege, Magyarország nádora!

Ha a legjobb szónokok ékesszólásával rendelkezném,

mégis képtelennek érezném magamat, hogy illen eladjam

császári királj^i Fenségednek ezen város és a haza oly sok

polgára iránt együttesen és egyenkint tanúsított kegyeit és

jótékonyságait: de fogyatékos képességemen kívül ezt az

id sem engedné meg. A ma megkezdett m legmagasabb

kegyednek egy újabb bizonyítéka, melyrl soha meg nem
feledkezketünk, S örökké hálás emlékezetünkbe fogjuk

tartani nem csak mi, de kés utódaink is, császári királyi

Fenséged kegyét, oly sok emlék dicsíti, a közjegyzköny-

vek tanúsítják. Ezen város tanácsa és választott polgársága

mindezekért a kegyekért legalázatosabb és örökös háláját

fejezi ki, s csak akkor lesz boldog, ha minél tovább élvez-

heti Fenségednek tartós kegyét és minden törekvése oda

irányul, hogy e kegyre magát minden tekintetben érde-

messé tegye.

II.

A pesti kereskedelmi leslüleli részvémj-egíjlel szószólója : Liedemann Sámuel
János úr beszéde.

A mérhetlen szerencsében, hogy cs. kir. Fenségedet

ennek az épületnek küszöbén a legalázatosabb hódolattal

üdvözölhessem, a részvény-egylet akaratából sz hajam

részesült.
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Nem képzelhetek magamnak keresked-testvéreim

részérl nagyszerbb jutalmat, mint a midn cs. kir. Fen-

ségednek a legmélyebb hódolatot nemcsak a saját, hanem

a részvény-egylet összes tagjai nevében fejezhetem ki. —
Önnek, fenséges Fherczeg igazán meghatott szívvel köszö-

netet mondok azért, hogy az alapk-letétele miatt elter-

jesztett legalázatosabb kérelmünket kegyeskedett teljesí-

teni és ezzel a nyilvánosság eltt tanúsítani, hogy az a

második alázatos esedezésünket sem méltóztatott elutasí-

tani, hogy ennek az egyletnek uédura és jóakaró párlfogója

legyen.

Miként ezen külömben puszta Dunaparton csak Fen-

ségednek jótékony magas befolyásával a legszebb házak

sora ntt fel a város díszére és az összes bennünket meg-

látogató bel- és külföldi vendégek bámulatára; — miként

ezen neve folytán nekünk dics utcza sarkán egy épület

emelkedik, mely alapjaiban épen oly szilárdul, mint alak-

jaiban szépen álljon elttünk; miként a kereskedelmi egylet

emléke, melynek erejébl felépült, ebben a városban való-

szintíen soha sem fog megsznni; lígy örökkön-örökké

változhatlanul álljon fenn a czél, melyet ennek az épület-

nek az alapítók kijelöltek, — a czél, melynek köszön-

hetjük a szerencsét, hogy cs. kir. Fenséged legmagasabb

védelmének örvendhetünk. Dolgozzunk mi élk legjobb

ernkkel e czél elérésén és folytassák utódaink a legsze-

rencsésebb sikerrel azt, a nüt mi megkezdtünk, hogy ennek

a háznak viszontagságai, messzeterjed hasznos következ-

ményei miatt, hazánk történetében mindig emlékezetesek

maradjanak; s azon sok jótétemény közt, melyet leg-

kegyelmesebb köztisztelettí nádorunk hazánk iránt tanúsí-

tott, élete történetében különösen ez is találja meg kell

helyét! Mert legkegyelmesebb ország-atyánk, I. Ferencz
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kegyes jóváhagyását Fenséges herczegiink az Ön legmaga-

sabb szószólásának köszönhetjük és ha kegyes uralkodónk-

nak atyai szive örvend alattvalói emelked szerencséjének,

Fenséged az, ki szívének hazánkban ezt az örömet meg-

szerzi.

Hálásan ismerjük el a legmagasabb és magas kor-

mányszékeknek, valamint a tekintetes városi tanácsnak a

kebelökböl itt megielent, nagyrabecsült és tiszteletreméltó

urak által tanúsított részvételét.

A gyenge növény, a melyet a jelen pillanatban ezen

a telken íelcsirázni látunk, hogy felvirágozhasson, a leg-

jobb fejedelem kegyén és a legkegyelmesebb pártfogónk

legmagasabb védelmén kívül, még az Önök szeretet-

teljes ápolását is igényli, a melyet köteles alázattal ké-

rünk is.

Szemeim aligha fogják többé látni ennek az áldásdús

növénynek teljes kifejldését; de ha fenn kifejezett óhajaim-

hoz képest fog védetni és ápoltatni : virágzása csakis örven-

detes lehet a szemnek és áldásdús hazánknak; — és a

midn ennek a távoli kilátásnak, mint sz öreg ember

örvendek, egyszersmind kérem az Istent, hogy engedje

teljesedésbe menni és kegyelmébe ajánlom azon keres-

ked-testvéreimnek h és okos fáradozásait, kikre a rész-

vényes-egylet az ügynek végrehajtását és gondozását

bízni fogja.

IIL

A' Pesli Keresked-ház' Uilpköve le-léíelének oklevele.

Ö Császári Királyi Apostoli Felségének Els Ferentz-

nek, Az Austriai birodalom' Császárának és Magyar Ország'

Királyának s' a' t. áldással tellyes uralkodása alatt;
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Ö Császári Királyi F-Hertzegségének Jo'séfnek, Magyar

Ország' Nádor Ispányának kegyes oltalma alatt; A' Pest

Szabad Királjn Várasi Nemes Tisztvisel Karnak és A Tiszt-

választó Polgár Uraknak örvendetes jelenlétében tétetett

le ez a' Pesti Keresked-háznak talpköve 1838-dik esz-

tendben, Szent-Iván hava' 4-dikén.

Magyar Ország, a' mellyet a' kegyes Isteni gondviselés

a természet adományainak külömbféle nemeivel bven
meg-áldott, sok ideig meg elégede termesztményeinek tulaj-

don lakosai között és a' leg közelebbi barátságos szomszéd-

sággal való tserélésével ; míg végre nagyobb szükségeknek

a' történetek' forgása által eszközöltetett ki-fejldése fel-

gerjesztette lakosaiban a' világ' kereskedésében való rész-

vétel vágyját.

Pest, az Austriai Császári birodalomnak közepén,

akadály nélkül való térségen, 's a' hajókázásra olly igen

alkalmatos Duna vizeknek partján való fekvése által el-

segíttetvén. Második Jósef Császárnak ditsséges ország-

lása alatt, a' leg-föbb polgári 's hadi kormányszékeknek

a' szomszéd Budára, a' f törvényszékeknek pedig és a'

Királyi Uníversitásnak magába ezen várasba való általtéte-

lénél fogva, népességében, kiterjedésében 's hírében neve-

kedett. Ez által ösztönöztetvén lakosainak munkássága,

motsárokat és sivatag homokokat haszonvehet földekké,

kunyhókat alkalmatos lakásokká változtatott; esztendn-

ként szaporította a' nagyobb és jó ízlés formákkal díszes-

ked épületek' számát; 's ez által jobb alkalmatosságot

njmjtott a' kereskedésre, és módot szolgáltatott annak kiter-

jedésére és nagyobb virágzására.

Kegyes jó akarattal szemlélte Felséges Urunk, Els

Ferentz, ezen varasnak gyarapodását, és kegyelmesen el-

segítette azt. Serényebb virágzását, erejének jutalmas ki-fej-
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tdését, a' kereskedésnek könnyebblését és eszközeinek

meg-szerzését Ö Császári Királyi F Hertzegségének Jó'

séfnek, Országunk mélyen tisztelt Nádor Ispányának kö-

szöni.

A' Kegyelmes Urunktól, Ö Császári Királyi F-Her-

tzegségének javallása szerént rendeltetett, és az O bölts

kormánya alatt munkálódó Királyi Szépít Biztosságnak

köszönhetni, hogy az Új -váras (Leopold várása) támadott;

hogy a' többi küls várasok ki terjedtek; hogy az titszák

tisztasága és egésséges volta földalatti tsatornák által el-

mozdíttatott ; hogy a' Duna' partja rendbe szedetett, és az

itt való keresked-karnak szabása szerént el-készíttetett a'

ki-rakodó hely. E'hez van ragasztva az egyik oldalról két

ház-hely, a' melly 1820-dik esztendben több más a' Duna'

partján fekv ház-helyekkel együtt a' Királyi Szépít Bi-

zottságtól árúba botsáttatván, és a' keresked karnak több

tagiaitól egy keresked háznak fel-állítására alkalmatosnak

Ítéltetvén, Stankovics Konstantin Úr által, ugyan azon

keresked kar számára, annak végzése szerint meg vétetett.

Császári Királyi F-Hertzegségének jóváhagyása és

kegyes eszközlése által szerentsésen el-háríttattak azok az

akadályok, a' mellyek ezen házhelyeknek a' keresked-kar

által való bírását ellenzettek; és így lehetségessé tétetett

ezen keresked-háznak, mint nem tsak ezen váras, hanem

az egész ország' kereskedésének elmozdítására szolgáló

egyesülés helyének fel-állítása és fel-építése.

Ezen szándék' végre hajtásának dísze a polgári privi-

legiált keresked-kar' akkori Elöljáróit, Stankovits Kon-

stantin és Fröhlich Sámuel János urakat, illeti, a' kik

nevezetesen az építésre meg-kivántató költségnek összve-

szerzése végett egy aktziás társaságot állítottak fel. Ezen

aktziás társaság 1826-dikban állott összve olly köz meg-
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egyezéssel, hogy abba tsak ollyanok vétessenek fel, a 'kik

az itt való keresked-karnak bé-iktatott tagjai, vagy abba

bé-iktathatók ; hogy így a' társak aktziái lassanként a' pol-

gári privilegiált keresked-karra által menvén, ez a' test

az egész épületnek tulajdonossává lehessen.

Az ezen aktziás társaság' szabásaihoz képest válasz-

tott ki-kíildöttség' tagjai a következ aktziákkal bíró társ

Urak valának, úgymint : Liedemann Sam. János, Kolb

János, Kappel Fridrik, Sartory György János, Gross

Ferentz, Musch Sebestyén, Takácsy György, Valero Antal,

Fuchs Keresztély, Halbauer János és Weiss Adolf; Stan-

kovits Konstantin és Fröhlich Sam. János Urakkal, a'

Pesti polg. priv. keresked-kar' akkori els és második

Elöljárójával és képviselivel együtt. Mely kiküldöttség, leg

idsebbik tagját, Liedemann Sam. János Urat, tette Elöl-

üljévé; a' kinek ellülése alatt az aktziás társaságnak,

általa javallott szabásai a' ki-küldöttségtl fontolóra vé-

tettek, azután pedig magától a' társaságtól elfogadtattak

és meg-ersíttettek.

Valamint az épület' plánuma, mellyet Hild Jósef

épít-mester készített, úgy az aktziás egyesületnek a' tár-

saságtól fel tett, meg fontolt és elfogadott plánuma is,

Ö Csász. Kir. F-Hertzegségének Jó'sefnek, Országunk

Nádor-Ispányának, Po'sonban, mint az Ország' gylésén

való akkori tartózkodásának helyén, Kappel Fridrik, Valero

Antal és Halbauer János Uraktól, mint a' társaságnak e'

végre kiküldött tagjaitól, és Hild Jsef építmestertl eleibe

terjesztetett; és Ö Cs. Kir. F-Hertzegsége alázatosan és

bizodalmasan meg kérettetett, hogy ezt az intézetet hat-

hatós oltalmával és kegyes pártfogásával boldogítani mél-

tóztatnék.

Kegyelmesen reá állván Ö Csász. Kir. F Hertzegsége
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e' kérelemre', a' keresked-ház' fel-építése Hild József

építmesterre bizattatott, és 1827-dik esztendben bjt-más-

havának az elején valósággal el-kezdetett, és az épület

ugyan abban az esztendben fedél alá is hozattatott;

minekutánna az aktziás társaságtól újonnan egy az építés

befejezéséig munkálandó kiküldöttség választatott volna,

((melynek Elölülje Sartory György János Úr, tagjai pedig

Liedemann Sam. János, Stankovits Konstantin, Fröhlich

Sam. János, Kolb János, Kappel Fridrik, Gross Ferencz,

Valero Antal, Takácsy György, Fuchs Keresztély, Vrányi

Konstantin, Halbauer János, egyszer'smind az aktziás tár-

saság' pénztárnoka, továbbá Musch Sebestyén és Trifono-

vits János, a' polg. priv. keresked-karnak els és második

Elöljárója 's képviseli, és az aktziás társaság 'Aktuáriusa,

Heller János, Urak valának. Az épületnek talpköve azon-

ban még le nem tétetett.

A' volt tudniillik ezen aktziás társaságnak forró óhaj-

tása, hogy mélyen tisztelt Óltálmazójának áldást hozó keze

tegye le a' talpkövet: úgy tekintvén ezen kivánt történe-

tet, mint abbéli reménye' tell^^esedésének zálogát, hogy el

fog érettetni ezen intézetnek jeles tzélja, és áldás fog ter-

jedni általa az egész hazára.

Ö Cs. K. F-Hertzegségének a' köz-jóért buzgó, és

minden nemes, nagy és hasznos szándéknak elmozdítá

sara hajlandó lelke kegyesen méltóztatott fogadni, az ebbeli

alázatos esedezést; 's ennél fogva Cs. K. F-Hertzegségé-

nek Po' sonból az Ország-gylésérl való óhajtott szerentsés

vissza érkezése után, az építés második esztendejében, az

1828-dik esztend Szent Iván havának negyedik napján, az

O Cs. K. F-Hertzegsége, Országunk Nádor Ispánya Hitves

Társának, Mária Dorottya Würtembergi Kir. Hertzeg-Asz-

szonynak, nevét visel útsza végén, ezen keresked-ház talp-
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kövének letétele O Cs. K, F-Hertzegségének tulajdon

keze által véghez ment. Melly kegyelemért az ezen keres-

ked-ház' fel-állítására összve állott aktziás társaság, a'

mellj^nek ok-levelei, szabásai és társainak nevei a' talp-

khöz mellékeltettek, O Cs. K. F-Hertzegsége iránt való

biizgó hálaadását mély tisztelettel ki-jelenti.

Vajha el-érettetnék ezen intézetnek tzélja, melly abban

áll, hogy olly egyesülés pontja eszközöltessék, a' hol a'

honni termesztök a' termesztmények' el-adására és széllyel-

hordására ügyes kereskedkkel összve-találkozhassanak,

hazánk' természeti kintseirl, azoknak nemesítésérl, hasz-

nálásáról, és el-adásáról egymással tanátskozhassanak, és

illy módon az Ország' kereskedését gyarapítsák, lakosainak

tehetsségét neveljék, és országunkat a többi kereskedés

által virágzó országok' sorába emeljék, városunknak pedig

Európa jelesebb keresked varasai között szerezzenek

helyet.

Legyen— Felséges Királyunknak és Urunknak kegyes

indulatjához. Felséges Óltalmazonknak bölts és a' köz-jóra

tzélozó irányzásához képest, a' részt-vev kereskedknek

szíves óhajtásánál és buzgó igyekezeténél fogva s a' polg.

Nemes Tisztvisel-Karnak jó akaró pártfogása mellett —
legyen boldog elmenetele és kivánt foganatja ezen inté-

zetnek: hogy javára szolgáljon ezen váras minden pol-

gárainak és lakosainak, és az egész hazára ki-terjedjen

áldásai
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IV.

A kereskedelmi testületi részvény-egylet szószólója : Liedemann Sámuel János

záróbeszéde.

Hála neked, kegyes Isten, hogy arra méltattál bennün-

ket, hogy ezt a napot megélhessük.

Tekints le áldásthozólag legkegyelmesebb ország-

atyánkra és az egész fönséges császári családra, hogy leg-

késbbi utódaink is örvendhessenek védelmének és atyai

kegyének

!

Áldd meg szeretett nádorunkat, minden nagynak, jó-

nak és hasznosnak elmozdítóját, ezen újonnan alapított

intézetnek védtirát

!

Áldd meg fenséges nejét, Mária Dorottyát, ki nevét

adta az új, pompás épületei által a városnak els sorába

emelkedett utczának, a melynek végén ez a ház is pom-

pázni fog!

Engedd, hogy a reményteljes István, Sándor berezegek

és Hermina herczegn szüleik, az ország, ezen város és

ezen egylet örömére nagyranjjön

!

Magyarország magas rendéinek, a legmagasabb és ma-

gas országos hatóságoknak adj bölcsességet, kegyelmet és

nekünk kegyes jóakaratukat!

Mindenek eltt engedd, hogy a tekintetes városi tanács

fáradozásainkat jóakarattal lássa és mozdítsa el!

S végre, mivel az ország javát a kereskedelemnek e

házba való befogadása által kell igyekeznünk elmozdí-

tani, engedd, hogy törekvéseinknek ezt a fontos, tiszteletre

méltó czélját változhatlanul tartsuk szemeink eltt és híven

kövessük.
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Éljen O Felsége a császár és az egész Fenséges csá-

szári ház!

Éljen Ó cs. kir. Fensége József Antal föherczeg nádor

O Fensége Mária Dorethea herczegnövel, házának hercze-

geivel és herczegnöivel

!

Éljen Ö kir. Fensége Ferdinánd föherczeg, Magyarország

kormányzó tábornoka

!

Éljenek hazánk rendéi és tekintetes Pestmegye.

Éljenek a legmagasabb és magas kormányszékek el-

nökei és többi hivatalnokai

!

Éljen a tekintetes városi tanács a polgárság képvise-

livel és az egész polgársággal!

Meg kell itt emlékeznünk arról, hog}^ választmánynak

1827 november 19-én tartott ülésében Liedemann Sámuel

János felvetette az eszmét és fel is olvasta a vonatkozó

kérvényt, mel}' szerint is a cs. kir. alsó-ausztriai nemzeti

bank a testület épületében fiókot nyisson, illetleg ide he-

lyezze át a Budán a várban létez beváltó pénztárát. A vá-

lasztmán}' november 26-án tartott ülésében helyeselte az

indítványt, elfogadta a vonatkozó kérvényt és átnyüjtásá-

val Liedemann Frigyes János, helybeli nagykereskedt

bízta meg, ki atyja (Liedemann Sámuel János) nyilatko-

zata szerint 28-án ügy is Bécsbe megy.

Erre a kérvénvre a szab. osztrák nemzeti bank igaz-

gatósága 1827 deczember 13-án 1441/17. sz. a. válaszolta,

hogy nem ismeri ugyan félre az elnyöket és a kényelmet,

mely a budai bankjegyfelváltó- és beváltó pénztárnak Pestre

való áthelj'ezésébl az ottani kereskedségre hárámlana,

és ennek a kérelemnek bizonyára eleget is akarna tenni,

hogy a kereskedelmi vállalatokat lehetleg megkönnyítse,

ha a kérelem teljesítését nyugodtan össze lehet egyeztetni

az intézet biztosságával, az ott rzött pénzeknek szükséges
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ellenrzésével és a budai cs. kir. pénztárakkal való egyéb

üzleti összeköttetésekkel. Mivel azonban a kereskedelmi

testületnek üj épülete valószinleg más czéloknak is fog

szolgálni s e miatt még nyomozásokat és tárgyalásokat kell

folytatni, ezért még ezidszerint végleges határozatot

nem hozhat, hanem egyidejleg a cs. kir. pénzügyminisz-

tériumot keresi meg a helyi szemle megtartására és a

szükséges adatok beszerzésére. Végleges határozatát annak

idején fogja tudatni.

A választmány ennek az értesítésnek vétele után Jó-

zsef föherczeg nádort küldöttség által kérte meg a közben-

járásra. Pártfogásába vette-e a nádor ezt az ügyet: nem
tudjuk. A nemzeti bank igazgatósága 1828 január 17-én

86/17. sz. a. hozott határozattal kijelentette, hogy a kérel-

met még akkor sem lehetne teljesíteni, ha a kilátásba helye-

zett új helyiségek be is rendeztetnének.

Nem ugyan a részvénytársaság, hanem gróf Széchenyi

István kezdeményezte, hogy a nemzeti kaszinó bérbe vegye

az összes I. emeleti helyiségeket. A bérleti szerzdés meg-

kötése végett hosszas alkudozások folytak. Nem a bérösz-

szeg miatt, mely kezdettl fogva évi 3000 pfrtban állapít-

tatott meg, hanem az I. emeleten lev nagyterem miatt,

melyet a társaság az általa alakított kereskedelmi kaszinó

érdekében szintén használni akart. Eleintén arra az állás-

pontra helj'ezkedett, hogy hetenkint egyszer akarja a ter-

met használni. Végre abban történt megállapodás, hogy a

társaság azt évenkint 12-szer használhassa. A nemzeti ka-

szinó a helyiségeket 1830 februárban vette át.

S talán nem lesz egészen érdektelen, ha itt felemlítjük,

hogy a társaságnak 1830 deczember 28-án felvett jegyz-

könyve szerint a nemzeti kaszinó azt határozta el, hogy

az 183 1. évi farsangban hat bált fog rendezni. A részvény-

Keresk. test. tört. 26
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társaság, tekintettel arra, hogy már a nélkül is sok farsangi

mulatság vétetett tervbe, megelégedett három bál tartásával

és a következkben állapította meg a belépti díjat : Egy bálra

a belépti díj személyenkint másfél pfrt. Mind a három bálra

való elfizetés esetében az egy személj^e szóló jegyért há-

rom pfrtot, két személyre szóló jegyért hat pfrtot, s ezen túl

pedig minden további személytl 2— 2 frtot kell fizetni.

Ezek a bálok voltak is az elsk, melyek a kereskedelmi

épületnek nagytermében tartattak és a nemzeti kaszinó-

val közösen tartott bál jövedelmének betudásával 1420 frt

24 kr ppénz tiszta jövedelmet eredményeztek.

A társasági ügykezelést nézve, nem érdektelen, hogy min-

den látszólag fontosabb ügyben, mint p. o. a vállalkozókkal

való szerzdések kötése, kölcsönfelvétel, a kereskedelmi

kaszinó alapítása, a házbérek megállapítása, a nemzeti ka-

szinóval kötend haszonbéri szerzdés miatt közgylés hiva-

tott össze. A közgylésen az elnök elmondta az ((összejövetel"

czélját, felolvastatta a tárgyra vonatkozó összes választ-

mányi jegyzkönyveket és irományokat; csak ezután indult

meg a vita és hozatott meg a határozat. Nem egyszer tör-

tént, hogy az elnök a közgylést arra kérte, hogy füg-

geszsze fel határozatát és ne foglaljon el állást addig, míg

az ügyet magát és a választmány indokait nem ismeri.

Rendes dolog volt, hogy a közgylés a választmány indít-

ványait fogadta el.

Különben, hogy nemcsak fontos, hanem kisebbszer

ügyek is vitettek a közgylés elé, és hogy bátran lehetett

a közgylés ügyét mindjárt a bálok után említeni, bizo-

nyítja a következ eset. Az 183 1 január 29-én tartott vá-

lasztmányi ülésen jelentette az elnök, hogy a nemzeti ka-

szinó részérl a társaságnak az az ajánlat tétetett, hogy

közösen rendezzenek álarczos bált, a a nemesség igazgatása
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alatt, a látogatók korlátolása nélkül. A 1)ál jövedelmébl

a költségeken felül még levonassék a terem csillárját ké-

szített Daninger részére külön díjúi 200 pírt, a többlet

pedig egyenlen osztassék meg a kaszinó és a társaság-

közt." A választmányban a vélemények szétágaztak és ez-

ért a bál ügye a másnapra összehívott közgylés elé vite-

tett. Hosszas tanácskozás után szavazattöbbséggel elhatá-

roztatott, hogy a társaság álarczos bál rendezésében nem
vesz részt, de másféle, nem álarczos bált szívesen rendez

közösen a kaszinóval azzal a feltétellel, hogy a kiszolgál-

tatott jegyek a teremnek megfelelöleg korlátoltassanak és

hogy a bál közös igazgatás mellett rendeztessék, a többi

feltételeket elfogadja.

Kiegészítjük eddigi ismertetésünket az 1832. évi zár-

számadásból vett néhány adattal.

Építési költségekre kiadatott

1827-ben 39)224 frt 14 kr. ppénzben

1828-ban 30)677 « 33 <^t (i

1829-ben 31)693 « 36 « C(

1830-ban 23,052 « 7 « «

1831-ben 4)7oi u 22 « «

1832-ben . 90 « 34 « ((

összesen 129,439 frt 26 kr. ppénzben.

Elöirányoztatik még 4000 pfrt. lakatos munkákra és

a szomszéd Hudetz János által épített közös falnak bírói-

lag vagy egyességileg megállapítandó költségeire.

A társaság hitelezi.

Nemzeti kaszinó 10,000 pfrt

Vrányi Konstantin ^ 12,000 a

Spanraft János, esztergomi lakos 4,000 «

Kray bárón , 4,000 c*.

Thurn Pál 1,000 «

Zichy László gróf 4,000 «

35,000 pfrt.

26*
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Ezekre a tartozásokra 1832-ben 1980 pfrt kamatot fize-

tett ki, mi közel 5*66 százaléknak felel meg.

Fontosabb >ennél a házbérjövedelem, mely is vala

1829-ben 1332 pfrt, 1830-ban 6357 pfrt, 1831-ben 8293

pfrt, 1832-ben 7929 frt 30 kr. ppénzben. A házbérjövedel-

meket még kiegészíti a bálok tiszta jövedelme, mely volt,

mint említtetett, 1831-ben 1420 frt 24 kr., 1832-ben pedig

1425 frt 12 kr. ppénzben. Adóban fizettetett 1831-ben

138 frt 36 kr., 1832-ben 170 frt 10 kr. ppénzben. Oszta-

lékra fordíttatott i83o/i-ben 4951 frt 34 kr., 1831/2-ben

6441 frt 24 kr. ppénzben.

Befejezésül közöljük az 1858. évben az alapszabályo-

kon eszközölt lényegesebb módosításokat. Mindenek eltt

megállapítják, hogy az 1827—32- években 554 drb részvény

egyenkint 200 pfrtról állíttatott ki, 1853-ban azonban adós-

ságok törlesztésére és nagyobb mérv javítások eszköz-

lésére ismét 150 drb részvény bocsáttatott ki egyenkint

300 pfrt befizetéssel, de csak 200 pfrt névértékrl állítta-

tott ki és e szerint a társaságnak alaptkéje 155,800

pfrt húszasokban számítva. Továbbá kijelentik, hogy a

részvények az 1857 febniár 21-én tartott közgylés hatá-

rozata értelmében minden év deczember i-én beváltandó

szelvényekkel, valamint talonnal láttattak el.

Fentartva továbbra is azt az intézkedést, hogy köl-

csönt csakis a közgylési határozat folytán szabad felvenni,

kijelentik, hogy az illet kölcsönokmányt az elnöknek, a

polg. kereskedk testülete egy képviseljének és a pénz-

tárnoknak kell aláírni.

Eltörlik a régi alapszabályoknak azt az intézkedését,

hogy a kereskedk osztályába nem tartozó örökösök rész-

vényeikkel a polg. kereskedk testületét kötelesek meg-

kínálni, miután a nevezett testületnek elvásárlási joga és
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továbbá az az intézkedés, hogy részvényeket csakis testü-

leti tag vagy a polgári vagy a nagykereskedk testületébe

felvehet keresked nevére szabad átírni, kell biztosítékot

nyújt arra nézve, hogy a ház nem fog elidegeníttetni és

czéljától elvonatni.

A részvényeknek túlnyomó része ma a polgári keres-

kedelmi testület birtokában van.

V.

A kereskedelmi testüleli épület kaszinója alapszabályainak kivonata.

Bevezetésül csak annyit kell megemlítenünk, hogy a

kaszinó alakítása végett a társaság a lépéseket még 1827-ben

tette meg. Csak hosszas utánjárással sikerült az alapszabá-

lyok jóváhagyását 1829-ben kieszközölni. A kaszinó az

ötvenes évek elején sznt meg és beolvadt a mai «Lloyd))

társaságba.

1. A kaszinó, a kereskedelmi testületi épület czéljának

megfelelleg központ legyen a vev és eladó, a termel

földesúr és keresked számára, a melyen a keresked-

közönség társas szórakozás mellett összegyl, egymással

találkozik és könny módon ismeretséget és üzleteket köt-

het. Mindenkinek, ki a kaszinóba jön, ott üdít szereket,

ételt és italt szabad kiszolgálni.

2. A kaszinóba való belépésre az annak idején meg-

állapítandó beiratási és elfizetési díj lefizetésének feltétele

alatt jogosítottak: a) a kereskedelmi testületi épület rész-

vénytársaságnak részvényesei, mint a kaszinó alapítói,

h) minden szolid és jó erkölcs, jóhír keresked, c) ter-

melk, földbirtokosok, tudósok és mvészek, d) idegenek,
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itgy külföldiek, mint belföldiek, ha szolid jellemú'ek és a

társaságnak egy tagja által bevezettetnek.

3. Az itteni városi tanácsosoknak szabad bemenet biz-

tosíttatik.

4—5. A kaszinó intézet a kereskedelmi testületi épü-

let-részvénytársaság mindenkori elnökének igazgatása alatt

áll, ki minden ügy felett a kaszinó tagjai által szavazat-

többséggel évenkint megválasztandó választmánynyal ta-

nácskozik. A választmány áll 12 tagból, kiknek legalább is

felét a kereskedelmi testület épülete részvényesei közül kell

választani.

6. A felvételért az elnöknél kell jelentkezni s nála egy

felvételt kér ívet kell a foglalkozás megjelölésével alá-

írni. A felvétel fölött a választmány határoz, mely vélemény-

különbség esetén golyózással szavaz. A fehér golyók több-

sége dönt.

7^— 10. A kaszinó intézet kiadásai fedeztetnek a tagok

elfizetési díjaival. A havi elfizetéseket a hó elején, az

évieket azonban vagy az egész évre vagy egy félévre lehet,

de egy negyedévre feltétlenül elre kell fizetni. A késedel-

mes a tagok névjegyzékében törültetik és megsznik a

kaszinó tagja lenni. A díjakat a felügyel szedi be és szá-

molja el hetenkint, nagyobb bevételek esetén még ugyan-

azon a napon, az elnöknek. Az évi zárszámadást a keres-

kedelmi testületi épület részvénytársaság közgylésének és

azután a kaszinó tagjainak kell bemutatni.

12. A kaszinónak bels berendezését illetleg megálla-

píttatik, hog3^ az épület kávésa és vendéglse lássa el a

kaszinót üdít szerekkel, étellel és itallal és mivel ezeknek

helyiségei földszint lesznek, a kaszinó helyiségei az eme-

leten rendeztessenek be és állniok kell : a) egy össze-

jövetelekre és nyilvános mulatságokra, valamint beszél-
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getésekre szolgáló terembl, h) egy nagy szobából, mely-

ben ki lesznek téve és olvastathatnak a legfelsbb helyen

engedélyezett hírlapok, de a melyben épen úgy, mint

a teremben nem szabad dohányozni, c) egy olvasó-szo-

bából, melyben a dohányzás megengedtetik, d) egy érte-

kezleteknek szolgáló szobából, e) egy biliárd-szobából, /}

egy vagy két játék-szobából megengedett játékokra, g) egy

kis levéltári szobából, melyben egyszersmind tartja az

igazgatóság tanácskozásait, h) a kaszinó - felügyel laká-

sából.

13. A jórend fentartása érdekében határoztatik, hogy

a) egy könyv tartassák, a melybe minden tag bejegyzi a

nevét, b) egy könyv, a melybe minden idegen, ki a ka-

szinóba bevezettetik, beírja a nevét és mellé külön rovat-

ban beírja a nevét az a tag, ki t a kaszinóba bevezette.

Ha a bevezetett itteni lakos, csak egyszer vezettethetik be,

hogy alkalma legyen a kaszinót láthatni. De ha idegen,

itten átutazó vagy üzletei miatt itt csak rövid ideig tartóz-

kodó, a kaszinóba való bejárás neki legfólebb 14 napra

vagy a vásár idejére engedtethetik meg.

A jórendnek egyéb szabványait talán fölösleges kö-

zölni. Az alapszabályok intézkedéseibl legfölebb még azt

lehet kiemelni, hogy a tagok száma korlátlan, továbbá,

hogy nk bevezettethetnek ugyan egyszer a kaszinóba,

hogy berendezését nekik megmutassák, de — kivéve a

nyilvános mulatságokat — a kaszinóba be nem léphetnek.
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VI.

A kereskedelmi esarnok szahálíjzdla.

A czél, melyet a kereskedelmi testület az épületi

részvénytársaság alakításánál szem eltt tartott és a me-

lyet tle telhetleg mindig megvalósítani és elmozdítani

törekszik, abban a közös törekvésben áll, hogy hazánkban

a kereskedelem fejlesztessék és lehet tökéletességre emel-

tessék; hogy azonban mindenek eltt a kereskedelmi tes-

tület épületében helyiség nyittassék, a melyben a hazai

terményeknek ügy termelje, mint vevje és a keresked

összejöjjön, egymást közelebb ismerni tanulja, a kereske-

delemnek és a fogyasztásnak kínálkozó termények, kéz-

mvek és gyártmányok forgalmát megbeszélje és alkalmat

találjon egymás közt üzleteket kötni.

Az els lépés arra nézve, hogy a jelzett szándék meg-

valósíttassék és hogy a földbirtokosok és a kereskedk

közt kölcsönös bizalom létesíttessék, megtörtént a keres-

kedelmi kaszinó megnyitásával.

Hogy azonban a kitzött czél még inkább megvalósít-

tassék, a második lépés abban fogna megtörténni, hogy a

kereskedelmi testület épületében földszint lev csarnok

megnyittatik és a jövben úgynevezend tzsde-forgalomra

berendeztetik.

Ebbe a kereskedelmi csarnokba ne csak kereskedk

léphessenek be, hanem rangkülönbség nélkül minden igaz

ember, ki kereskedelmi ügyletekkel foglalkozik és a ki

szolid ügyleteket szándékozik kötni, st az olyan is, ki

kereskedelmi ügyletekrl felvilágosításokat akar szerezni.

De hogy ebben az intézetben a tisztes magaviseleten
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kívül a szükséges rend is megleoyen, szükségesnek talál-

tatott, hogy ezt illetleg a következ határozatok állapít-

tassanak meg.

1. >5 Mindenki, ki a kereskedelmi csarnokba belépni

akar, köteles belépti jegyet váltani, melyért egy pfrtot

tartozik fizetni, a mely jegy váltásának idejétl fogva a

következ évi márczius hó i-ig maradjon érvényben.

2. si. Az idegenek ezen fizetés alól mentesek, de köte-

lesek maguknak a kereskedelmi csarnoknak helybeli tagja

által belépti jegyet szerezni és a midn a kereskedelmi

csarnokot els izben látogatják meg: nevöket, foglalkozá-

sukat és lakhelyöket az ottan lev idegenek könyvébe be-

jegyezni, mely mellé az jegyzi nevét, ki az idegennek a be-

lépési jegyet megszerezte. Abban az esetben, midn az

idegen a bevezet nélkül jelenik meg, saját nevén kívül

annak nevét is be tartozik írni, ki által a belépési jogot

megszerezte.

3. §. Azok az idegenek, kik ugyan állandó lakhelyöket

nem ebben a városban tartják, de mégis az évnek legna-

gyobb részében itt tartózkodnak, a csarnokot illetleg nem

tekintethetnek idegeneknek és maguknak az egy pfrtnyi

belépési díj lefizetésével tartoznak belépti jegyet váltani.

4. §. Miután ez a csarnok üzleti alkukra van szánva,

abban sem élvezeti szereket nem szabad kiszolgáltatni,

sem játszani, sem dohányozni nem szabad, mindezeknek

kielégítésére alkalmat nyújt a mellette lev kávéház, a

nélkül azonban, hogy ezt a közlekedést a csarnokba vezet

ajtón át fenn lehetne tartani.

5. §. A csarnokban csendes, nem igen zajos magavise-

let feltételeztetik, hogy a különböz felek közt folyó üzleti

alkudozások ne zavartassanak.

6. í:;. Szintúgy nincs megengedve, hogy elálló félre-
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értések esetén a felek hangos szóváltásokba ereszked-

jenek.

7. §. A csarnok, a vasár- és ünnepnapokat kivéve, min-

den egyéb tekintet figyelmen kívül hagyásával naponkint

déleltt II órakor nyittatik meg és pont egy órakor zára-

tik be, a miért is mindenkinek, a kinek netalán még valami

végzendje lenne, a csarnok zárása félegykor egyszeri,

háromegyed egykor kétszeri és egy órakor háromszori

csengetéssel adatik tudtára.

8. ,^. A rend fentartására szolgál az öt tagú bizottság,

a melj'ben két izraelita is figyelembe fog vétetni. Ezek

maguk közül egyet elnöknek választanak.

Hivatalnokoskodási idejök egy évben állapíttatik meg,

a mely id leteltével kilépnek és mások által helyettesít-

tetnek.

Mindig azon helybeli kereskedk közül választan-

dók, kik ennek a csarnoknak tagjai és megválasztatnak
azon kereskedk által, kik a csarnokba be vannak ke-

belezve.

9. §. A bizottságnak kötelessége:

a) hogy azoknak, kik belépti jegyet akarnak váltani,

a személy szoliditására való tekintettel szolgáltassák ki a

jegyet

;

b) hogy közülök naponkint egynek (minden héten fel-

váltva egy másiknak) azon id alatt, hogy a csarnok nyitva

áll, jelen kell lennie és hogy a jelenlevnek neve köztu-

domású legyen, fel kell írva lennie a csarnokban egy

táblára, még pedig azért, hogy adandó esetben tudni lehes-

sen, hogy kihez kell fordulni;

c) hogy esetleges félreértéseket kiegyenlítsenek és a

csendre és az általános tisztességes magaviseletre valamint

a megállapított rend pontos betartására felügyeljenek

;
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d) hogy a bevételekrl és az elleges tanácskozások-

ban megállapítandó kiadásokról számadást és tanácskozá-

saikról egy, legalább is hármuk által aláírt jegyzkönyvet

vezessenek, évenkint történ kilépésökkor pedig utódaik-

nak lígy a tisztán lezárt számadásokat, mint a jegyzköny-

veket adják át.

10. !^. Rendelkezik arról, hogy a helyiségekben esz-

közlend építési berendezéseket és változtatásokat fogana-

tosítás eltt a tulajdonos részvénytársaságnak be kell

jelenteni.

Budapest, 1831 február 25-én.

Aláírva a kereskedelmi testületi-épület-részvénytársaság

nevében

Sarfory György János,

mint ezidó'szerinti elnök.



FERENCZ JÓZSEF KERESKEDELMI KORHÁZ.

BUDAPESTI KERESK. BETEGÁPOLÓ EGYLET.

(Elismert betegsegélyzó'-pénztár.)

Fiatal egylettel van dolgunk, ha czlmét és a betegsegély-

zést rendez törvényt nézzük. De egy már félszázad óta

áldásosán mköd egylettel állunk szemben, ha eredetét

tekintjük.

Utódja a Kanitz Manó kezdeményezésére Török János,

Frölich Frigyes, de különösen Nádosy István hathatós

támogatásával 1844-ben megindult és az alapszabályok jóvá-

hagyása után az 1846 július 12-én tartott közgylésen meg-

alakult (.(Budapesti kereskedelmi nyugdíj- és betegápoló

egijesület>^-nek.

A most említett egyesület czélja vala az alapszabályok

szerint: «i. megbetegült tagjainak hajlékot, ápolást és orvos-

lást biztosítani; 2. tehetetlenség vagy halál eseteiben a tago-

kat vagy özvegyeiket és árváikat állandó nyugdíj által nyo-

mor és Ínség ellen védeni. Elért 60 éves kor annyiba véte-

tik, mint a korbeli elgyengültség által okozott képtelenség

a munkára.)) A kitzött ketts czél biztosítására pedig szük-

ségesnek tartja, hogy kórház építtessék, továbbá, hogy meg-

felel tke gyjtessék.
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Czéljánál fogva az egyesületnek tulajdonkép három

különböz alapról kellett volna gondoskodnia, u. m. : beteg-

ápolási-, kórházi- és nyugdíj -alapról. Az alapszabályok 3. §-a

csak egy alaptökérl intézkedik, mely alakíttatik: i. a fel-

veend tagok által fizetend beiratási dijakból; 2. abból a

tkébl, mely a tagok által az els öt évben fizetend évi

járulékokból kamatoztatás által összegyl; 3. a pesti két*

kereskedelmi testület s egyéb jóltevk önkéntes adomá-

nyaiból; 4. egyéb esetleges bevételekbl, ajándékokból,

hagyománj^okból stb. — A 35. §. azonban megállapítja,

hogy a két intézetnek, u. m. : a nyugdíj- és ápoló-intézet-

nek alaptkéje külön kezeltessék és számoltassék el és

hogy a két alaptke semmi szín alatt össze ne kevertessék.

A 36. §. pedig rendeli, hogy a beiratási dijak fele, az évi

járulék és pótösszegének egyharmada a betegápoló intéze-

tet, a korkülönbségi pótlékok pedig egészen a nyugdíj -ala-

pot illetik. — Nem intézkednek azonban az alapszabályok

a többi 3—4 pont alatt említett bevételek hovafordításáról.

A dolog természetében fekszik, hogy az adomány és a

taggyjtés még az alakulás eltt indult meg és pedig az ala-

kuló gylésen tett kijelentés szeiint ezt megelzleg mintegy

negyedfél hónappal. Az alakuló gylésig, Frlich Frigyes

igazgató jelentése szerint, önkéntes járulékokban, adomá-

* Ezek alatt érteni kell a polgáii és az izraelita kereskedelmi testülete-

ket. A nagykereskedk testülete az alapszabályok készítésekor, még csak

alakulóban volt többnyire az elbb említett két testület tagjai körébl. —
E helyütt meg kell jegyezni, hogy a német és a magyar szöveg nem egye-

zik. Az eltérés nemcsak abban áll, hogy a fent is irányadónak vett magyar
szövegben a 3-ik és 4-ik pont a német szövegben i-s és 2-ik pont, melj*

után következik csak a magyar szövegnek i-s és 2-ik pontja, mint 3-ik és

4-ik pont, hanem abban is, hogy a német szöveg a kereskedelmi karról

(Handelstand) általában és nem az akkor tényleg mködött két testület-

rl szól.
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nyokban és egyéb bevételekben be-

folyt 29,267 frt 25 kr.

Tagoknak beiratási dijában, évi járulé-

kaiban, korkülönbözeti díjaiban be-

fizettetett, illetleg biztosíttatott . 6)283 frt —
Összesen 34,550 frt 25 kr.

Ebbl le különféle kiadás, beleértve

két tánczestélyt is i)72i « 10 «

Tiszta vagyon , 32,829 frt 15 kr.

Az egyesület ehhez képest 32,829 frt 15 krnyi, vagyis

o. é. 34,467 frt 40 krnyi vagyonnal, illetleg biztosított évi

bevétellel alakult meg.

Mködését mint betegápoló intézet, nézve azt, hogy az

alapszabályok 12. §-a értelmében a tagok betegápolást csak

egy év letelte után igényelhettek, 1847 május i-én vala

megkezdend. Az alakuló gylésen megválasztott választ-

mánynak els teendje vala, hogy kórházról gondoskodjék.

Ez a kérdés a választmányt már az els, 1846 július 19-én

tartott ülésben foglalkoztatta. Kimondatott, hogy az egye-

sület vagyoni viszonyait tekintve, melj^ek nem engedik

meg az építkezést, gondoskodni kellend egy megfelel bérbe-

veend és kórháznak berendezend helyiségrl, idközben

talán lehetséges lesz megfelel olcsó telket vagy házat

találni. Egyidejleg bizottságot küldött ki, mely a kórház

tervét elkészíttesse.

Röviddel reá Nádosy István a választmánynak a

hársfa-utczában egy eladó telket jelölt ki. A kórházügy-

ben kiküldött bizottság megersíttetett és megbízatott az

ajánlt telek megszerzésével. A bizottság a telek megvásár-

lásával Nádosyt bízta meg, ki az ideiglenes szerzdést

már október i8-án mutatta be a választmánynak, mely
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felhatalmazta, hogy az ügyletet végérvényesen kösse meg.

Az 1428 négyszögölet tev telek 4500 pfrton vétetett meg.

November i-én a választmány már négy kórházi épület-

tervnek is birtokában volt. Mieltt azonban ebben az irány-

ban határozatot hozna, Balassa János tanárnak, Piskovicz és

Jakobovics orvosoknak adta ki a terveket orvosi szempont-

ból való megvizsgálás végett. Ezek véleménye alapján az

építési szerzdés PoUák Ágoston épít-mesterrel köttetett

meg. Megállapíttatott, hogy a kórháznak 1848 Szent-György

napjára (april 24.) kell felépülnie. A szerzdés egyéb rész-

leteirl, különösen az építkezési költségekrl nincs tudo-

másunk. Az 1847. évi közgylési jelentésben a kórház költ-

sége — a telket is beleértve — 18,000 pfrttal irányozta-

tott el.

Pollák épít-mester hanyagsága, de némely az építke-

zés folyamában tapasztalt hiányok miatt a kórház nem ké-

szült el a kikötött idre. Már 1848 június végén megnyit-

ható lett voloa, de miután István fherczeg nádor még

1847 végén elfogadta vala az egylet védnökségét és ígére-

tet tett, hogy az ünnepélyes alapkletételnél meg fog jelenni,

a megnyitás a május 5-iki ülésben István fherczeg nádornak

az országgylésen való elfoglaltságánál fogva Sz.-Jakab

napjára (július 25.) halasztatott. A közbejött események

akadályozták meg az ünnepélyes alapkletételt és valószí-

nleg ezek okozták, hogy a kórház csak 1848 november

i-én nyílt meg. Július hó 25-én azonban a választmány szo-

kott ülését már az intézet helyiségében tartotta meg. Az

ünnepélyes alapkletétel csak 1850 augusztus 12-én foga-

nosíttatott. Az ünnepélyen Ö Felségét a királyt, báró

Gehringer képviselte.

Még jóval a kórház megnyitása eltt gondoskodott a

választmány a forvosi állás betöltésérl és felajánlotta azt
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Balassa János tanárnak. A választmánynak október 3-án

tartott ülésében olvasták fel Balassa tanárnak az állást el-

fogadó nyilatkozatát. S ebben az ülésben állapíttatott meg
részére a tiszteletdíj a f. 1848. évre 100 pfrtban, azontül

pedig évi 200 pfrtban. Állásáról azonban már rövid id
múlva nagy elfoglaltságára való tekintettel leköszönt és

helyébe Czappert választatott meg forvosnak, ki ezt az

állást 1859-ig bírta. Ekkor választatott meg a kórháznak

mostani igazgatója csetneki dr. Jelenik Zsigmond forvosnak.

Nem hagyhatjuk említetlenül, hogy a kórház — bele-

értve a telket és a berendezést — az 1849 június i6-án fel-

vett választmányi jegyzkönyv szerint o. é. 22,852 frt 90 krba

került.

Az egyletnek tehát megvolt a saját kórháza, melyet,

talán fölösleges is említeni, emberbarátok adományaiból

emelt.

Gondoskodnia kellett tehát még csak a kórházi és a

gyógykezelési költségekrl, mert az alapszabályok 13. i^-a

értelmében a ((házas tagok megbetegedés esetén külön

kivánatukra az intézet által ingyen biztosított orvost és

orvosságot lakásaikban használhatnak)).

A kórházi és a gyógykezelési költségek fedezetére szol-

gált az alapszabályok 8. v^-a értelmében a tagok által fize-

tend évi 2 pfrtnyi járulék. Az egyletnek pedig 1848 május

i-én 261, 1849 május i-én 264 tagja vala. A 2 pfrtnyi tag-

díj e szerint legfölebb évi 528 pfrtot eredményezhetett,

melylyel szembeállt a forvosnak évi 200 pfrtnyi, az alorvos-

nak 100 pfrtnyi, a gondnok és a szolgák fizetése és a többi

.

költségek. Ezekbl is világos, hogy ezek a kiadások a tagok

járulékaiban nem találhattak kell fedezetet.

Ezt az aránytalanságot a választmányban korán kezd-

ték észrevenni. A választmány már az 1851. évi rendes
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közgjaílésen szándékozott ezt illetleg indítványt tenni, de

az ügyet elhalasztotta, mivel kevés tag megjelenésére lehe-

tett számítani. A deczember 21-én tartott rendkívüli köz-

gylésen azonban elhatároztatott, hogy a kórházi dij 4 pfrtra

emeltessék; ez ellenében azonban a tag a kórházban való

ellátást, illetleg a saját lakásán való kezelést nem egy

év, hanem már három hónap múlva igényelhesse. — Ez az

intézkedés sem vezetett eredményre, épen úgy, mint az el-

határozott takarékosság, melynek egyik kifolyása vala, hogy

Czappert forvos, kinek évi tiszteletdija idközben 300 pfrtra

emeltetett, a választmánynak 1852 február 29-én bejelentett

levelében kijelentette, hogy készséggel beleegyezik tisztelet-

dijának leszállításába, miután az állást lényegileg ember-

baráti érzelembl fogadta el és kívánja betölteni. Tisztelet-

dija 1852 ápril i-tl tényleg évi 150 pfrtra szállíttatott le.

Lényeges változást az egylet egész szervezetében az

1852 deczember 26-án tartott rendes közgylésen * a választ-

mányba taggá választott Kern Jakab idézett el.

Már az els 1853-ban tartott választmányi ülésen az

állapotokat tarthatatlanoknak jelentette ki és a jegyzkönyv

szerint szükségesnek tartotta, hogy a fnökök odahassanak,

hogy segédeik tömegesebben lépjenek be. A második feb-

ruár 2-án tartott ülésben kijelentette, hogy indítványát félre-

értették és tévesen foglalták jegyzkönyvbe. nem azt

mondotta, hogj'^ a fnökök akaratától tétessék függvé se-

gédeiknek az egyletbe való belépése, hanem a fnökök kér-

vényezzék, hogy a segédek a belépésre törvény által köte-

leztessenek. Kiegészítette ezt az indítványt a február 20-án

* Az egyletnél az év május i-tó'l april 31-ig számított. Ekkor kezddött
elször az év, az állampénziigyi évvel összhangzólag, november i-vel. És ezéi't

tartották meg a rendes közgylést a fent kitett napon, melyen a választ-

mány 1851 május i-tl 1852 november i-ig terjed mködésérl adott számot.

Keresk. test. tört. 27
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tartott ülésben azzal, hogy a betegápoló-egyletbe való köte-

lez belépés iránt az indítvány a kereskedelmi testületek

által tétessék meg, melyek a számos keresked által már

aláirt kérvényt elterjesztésük támogatására használják fel.

A febiniár 2-án tartott ülésben, minden valószinség szerint

ugyancsak Kern indítványára, elhatároztatott az alapszabá-

Ij'^oknak tüzetes átnézése és módosítása és a módosítások-

nak a közgylés elé terjesztése.

Végre az 1853 július 2-án tartott választmányi ülésen

Kern Jakab azt az indítvánj^t tette, hogy a két pesti kereske-

delmi testület kerestessék meg, hogy az egyletet kötelez

járulmánynyal támogassák és a megkeresés fogalmazására

Rós'a Lajos kéressék meg. — Ez az indítvány képezte a

kiindulási pontot, mely a két testületet szorosabb kap-

csolatba hozta az egylettel és magának az egyletnek teljes

átalakítását eredményezte.

Nem kell talán említenünk, hogy Kern Jakabnak a

betegség esetére való kényszerbiztosítást illetleg tett in-

dítványa — mint ma mondanók — tárgytalanná vált a tes-

tületeknek megadott azon jog folytán, mely szerint is a

segédeket járulékok fizetésére kényszeríthették. így csakis

az egyletnek a testületek részérl való támogatása jöhet

még szóba.

Az egyletnek a testületekhez intézett megkeresése nem
maradt eredmén3''telen. Els sorban a polgári kereskedk

testületével folytak a tárgyalások, mely befejezésök után

1853 szeptember 26-án kelt válaszában kijelentette, hogy

a következ feltételek alatt hajlandó évi 1000 pfrttal

a betegápolás költségeihez járulni : a) ha a segédsze-

mélyzet évi járuléka 4 frtban állapíttatik meg; b) ha a

segédszemélyzet által teljesítend évi járuléknak netalán

szükségessé váló emelése kizárólag a testület elhatározása-
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nak tartatik fenn; r) ha elöregedett, önhibájuk nélkül el-

szegénj^edett keresked-fnökök az egylet által ingyenesen

gyógykezeltetnek; d) ha a nyugdíj -alap a kórházi alaptól

minden tekintetben elktilöníttetik és az utóbbi által elért

többlet ehhez is csatoltatik; e) ha a két testület az egylet

választmányában a szavazatok kétharmadával lesz képviselve.

Ezeket a feltételeket az egylet választmánya 1853

november i-én tartott ülésében elfogadhatóknak találta

azzal a megjegyzéssel, hogy a keresked-fnököknek in-

gyenes gyógykezelése is csak az alapszabályokben említett

betegségek esetében történnék és hogy különösen a kép-

viselet tekintetében a közgylés dönthet. S ebben az értelem-

ben értesítette is a polg. kereskedk testületét. Ugyanebbl

az ülésbl hivatott fel a nagykereskedk testülete, hogy a

hozzá intézett megkeresésre nyilatkozzék. S már itt rövi-

den megemlíthetjük, hogy a nagykereskedk testülete kész-

ségét jelentette ki a polg. kereskedk testülete által leköte-

lezett járulékkal azonos évi járulékot ugyanazok a feltéte-

lek alatt biztosítani.

A választmány kérésére ebben az ügyben az elterjesz-

tést az 1853 deczember 26-án tartott rendes közgylésnek

Kern Jakab tette meg. Nem volna helyén itt az egész el-

terjesztést közölni, de talán mégis szabad eg3^es oly rész-

leteket kiemelni, minkkel a kényszer és önkéntes bizto-

sítás vitájában ma is találkozhatunk.

((Az egylet)) — mondja a bevezetésben — ((mely két

különböz egymással csak laza összefüggésben lev fosz-

tályból áll, képviseletének lehet legczélszerbb igazgatása

és több évi fennállása daczára sem emelkedett s nem is

emelkedhetett arra a magaslatra, melyet alapítói és kegyes

jótevi méltán vártak.))

((A betegápoló intézet mindent nyújtott, a mit a mél-

27*
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tánj'os igények mellett tle várhatni lehetett A nyug-

dij-szabványok az egylet fiatal koránál fogva ugyan még

nem mutathatnak fel lényeges eredményeket. De általában

min eredményeket lehet az egyletnek jósolni, min Ígére-

teket lehetne tenni szolgáltatási képességének tartamáról,

midn az egylethez való csatlakozás oly csekély mérvben

haladt elre, hogy tagjainak száma a 310-en felül nem

emelkedett!?))

((A közszellem hiánya, sajnos részvétlenség és közöny

minden esetben oka ennek az elszomorító tapasztalatnak,

melynek azonban arra a határozott meggyzdésre kell

vezetnie, hogy csak lényeges ösztönz eszköz közbenjötte

biztosíthatja az egyletnek és emberbaráti mködésének a

biztos jövt.))

S ezután kifejti, hogy a választmány az egyedüli hat-

hatós eszközt abban látta, hogy ha a törvény kényszeríti

a segédszemélyzetet, hogy legalább a betegápoláshoz mérsé-

kelt járulékot szolgáltasson. Ebben az irányban történtek

is lépések, melyek azonban a testületekre vonatkozó intéz-

kedések folytán szükségtelenné váltak. S most, hogy az in-

tézkedés megtörtént, a választmány abban a nézetben volt,

hogy az egylet jövjét ne alapítsa bálok, hangversenyek,

színházi eladások stb. eredménvezte véletlen bevételekre,

hanem annak szilárd alapokat biztosítson. Ezért is fordult

a testületekhez, melyek készséggel engedtek a megkere-

sésnek. Feltételeiket méltányosoknak találja és ajánlja el-

fogadásra a közgylésnek.

A közgylés az elterjesztést jóváhagyta és az új alap-

szabályok kidolgozására bizottságot választott.

Nem terjeszkedhetünk ki az egylet által készített alap-

szabály-tervezet ismertetésére, a két kereskedelmi testüle-

teknek ebben a tárgyban egymás közt és az egylettel foly-
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tátott tárgyalásaira.* Szorítkoznunk kell a betegápolást,

illetleg az egylet és a két testület közt megállapított és a

budai helytartósági osztály által 1858 évi június 4-én 15,860.

sz. a. jóváhagyott alapszabályok** föintézkedéseinek be-

mutatására.

Az alapszabályokat megelzi egy rövid bevezetés, mely

röviden vázolja az egylet keletkezését, czélját. Megemlék-

szik arról, hogy nem vált oly mérvben közhasznúvá, mint

azt czélja és alapítóinak szándoka követeli és hogy ennek

oka a belépési kényszer hiánya, mely kényszert elrendelték

a testületek szervezetét megalapító minta-alapszabályok és

hogy a két testület magát kötelezte, hogy évenkint egy-

egy ezer frttal járul a betegápolási költségekhez.

Czélul tzik ki, hogy a pesti kereskedelmi segédsze-

mélyzet egyéneinek vallás- és korkülönbség nélkül az egy-

let kórházában ellátás és orvosi segély nyújtassék. Segéd-

személyzet alatt, a jegyzet szerint, csakis az üzleti segédek,

* Egy tényt talán mégis szabad itt megemlítenem, mely indokolja, hogy

miért csatlakozott a polg. kereskedk testülete késbb az egylethez, mint a

nagykereskedk testülete. Az egylet választmánya és a polg. keresk. testülete

közt az igazgatók választását illetleg merült fel az utolsó pillanatban nézet-

eltérés. Az elbbi azokat a közgylésen, utóbbi pedig a választmány által

akarta megválasztatni. Kern Jakab az egyletnek 1854 deczember 26-ikán tar-

tott közgylésen kívánta az ellentétet kiegyenlíteni és azt a módozatot ajánlotta,

melyet a közgylés el is fogadott, hogy a közgylés válaszsza ugyan az igazga-

tókat, de nem a testületek tagjai, hanem a testületek által kiküldött választ-

mányi tagok körébl. A polg. kereskedk testülete ragaszkodott javaslatához

és az alkudozások ennek folytán megszakadtak. — Kern Jakab azonban súlyt

fektetett an-a, hogy a kereskedk, ha már testületileg el is vannak választva,

legalább humanitárius téren egyesüljenek, tette meg az egyletben az indít-

ványt az alkudozásoknak újrafelvételére és javasolta azt a választási módo-

zatot, mely végre eredménynyel járt és a kereskedket a betegápolás terén

egyesítette. — A polg. keresk. testületének csatlakozása az egylet választmá-

nyának 1S55 augusztus 25-én tartott ülésén jelentetett t)c.

** "A pesti kereskedelmi segédszemélyzet betegápolási egyletének alap-

szabályai), az alapszabályoknak teljes czíme, jelezve ezzel is, hogy az egylet

két osztálya elvált.
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könyvvivk, pénztárnokok, irodai alkalmazottak, raktár-

nokok, gyakornokok és inasok értendk. Nem tartoznak ide

azok, kik a kereskedelmet nem tették élethivatásukká, mint

a napidijasok, háziszolgák, hordárok, cselédek. A biztosított

kedvezményben nemcsak a szolgálati idejök alatt, hanem

a szolgálaton kívül egy éven bell megbetegedett segédek

is részesülnek, feltéve, hogy a megállapított díjat az egy-

leti pénztárba pontosan befizették.

Mind a két testületnek fnök-tagjai is jogosítottak arra,

hogy magliknak a megállapított díj fizetése ellenében az

intézmény elnyeit biztosítsák, kötelesek azonban és pedig

a már ténjdeg létez fnökök ebbeli szándékukat az alap-

szabályok jóváhagyásától számított hat hét alatt, az üzletö-

ket késbb berendez fnökök pedig a jog megszerzésétl

számított egy éven bell az egylet elnökénél bejelenteni és

magukat a dijaknak megszakítás nélkül való pontos befize-

tésére kötelezni.

A betegek, kik bármely indokból elnyösebbnek tar-

tanák a saját lakásukon való ápolást, tartoznak fnökük

beleegyez nyilatkozatát és az egyleti orvosnak véleményét,

vagy a fnök távollétében csakis az egyleti orvosnak véle-

ményét bemutatni, az orvos pedig köteles errl az igazga-

tóságnak azonnal jelentést tenni. A betegnek a saját laká-

sán való gyógykezelése fölött az igazgatóság határoz. Ki-

vételt alkotnak azok az esetek, melyekben az egyleti orvos

a betegnek kórházba való szállítását veszélj'esnek vagy meg-

engedhetlennek találja. A lakásukon kezelt betegeknek csakis

ingyenes, az egyleti orvos által való gyógykezelésre és in-

gyenes gyógyszerekre van igényök.

A két testületnek saját vétkök nélkül tönkre jutott

fnökei, ha nem léptek is be az egyletbe, feltéve, hogy

nem szenvednek idillt bajban, betegség esetén az egyleti kór-
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házban ingyen gyógykezelésben és ellátásban részesülnek.

A gyógyíthatlan bajban szenved a kórházi ápolásból általá-

ban ki van zárva és csakis azt igényelheti, hogy az egyleti

orvos neki idöközönkint tanácscsal szolgáljon.

Ha üres hely lenne, az idegen, de itt helyütt megbete-

gedett keresked-osztálybeliek is felvétetnek a kórházban,

de tartoznak gyógykezelésök egész tartamára a választ-

mány által idöközönkint megállapítandó napi-illetéket fizetni.

Az egyletnek évi bevételeit képezi a) a betegápoló egy-

letet megillet, külön könyvelt tiszta vagyon jövedelme és

ehhez képest az 1855 deczember végén volt vagyont alap-

tkekint kell kezelni; h) a két kereskedelmi testület által

az egyletnek biztosított évi összegek; c) a fnökök és a

segédek által fizetend járulék, a segédek járulékát a fnö-

kök segédeik fizetésébl levonni és negyedévenkint elre

beszolgáltatni tartoznak; d) a keresked-osztályhoz tartozó

idegenek által fizetend illetékek; e) emberbarátok által

tett adományok és hagyományok.

A segédek havi járulékban o. é. 35 krt kötelesek fizetni.

Szükség esetén a járulékot 52 és fél krra lehet emelni.

A járulékért a fnök szavatol, ki köteles segédeinek ki- és

belépését a testületnek azonnal bejelenteni. A testületek a

bejelentéseket minden negyedév lejárta eltt közlik az egy-

lettel.

A betegeket kizárólag csakis az intézet orvosi személy-

zete gyógykezeli. Mégis a beteg megnyugtatására, a meny-

nyiben ezt a kezel orvos szükségesnek találná, egyszer az

egylet költségére más orvost is meg lehet hivni tanácsko-

zásra. Több orvosi tanácskozást azonban csakis a beteg

költségére és csak azon feltétel alatt lehet tartani, ha ebbe

a kezel orvos határozottan beleegyezett. Ebben a kedvez-

ményben a lakásán ápolt beteg is részesül, az orvos azon-
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ban elbb köteles a beteg állapotáról az egylethez írásbeli

véleményt beadni. Nagyobb mtétet csakis orvosi tanács-

kozás alapján és a beteg hozzátartozóinak elleges értesí-

tése után szabad foganatosítani.

A gyógykezelés tartama úgy a kórházban, mint a lakás-

ban a bejelentéstl számított hat hónap és kiterjed minden

szükséges gyógyszerre, ásványvíz, valamint budapesti fürd

használatára, feltéve, hogy ezt az orvos a felgyógyuláshoz

szükségesnek tartja. A légváltozás vagy gyógyhelyek költ-

ségeit az egylet nem fedezi.

Intézi az egjdet ügyeit a valláskülönbség nélkül 36

tagból alakítandó választmány. A tagok egyharmadát . a

nagykereskedk testülete, másik harmadát pedig a polgári

kereskedk testülete nevezi ki, harmadik harmadát pedig

az egylet közgylése választja. Választhatnak az egyleti

tagok és a hiísz éves kort már elért segédek. Választhatók

pedig az egyleti tagok és azok a segédek, kik az utolsó

öt év alatt a havi járulékot pontosan befizették.

A közgjmlés a testületek által kinevezett választmányi

tagok közül három évre választ keresztény vallású elnököt

és négy igazgatót, még pedig mindegyik testület körébl

kettt, egy keresztény és egy mózes vallásút.* Ezek válasz-

* Az egyletnek régi alapszabályai szeiint két igazgatót kellett válasz-

tani, egy keresztény és egy mózes vallásút. Az 1846. évi közgylésen Frölich

Frigyes mint keresztény és Kanitz Manó, mint zsidó választatott meg. Kanitz

az 1848 május 5-én tartott választmányi ülésen kötelességének tartotta bejelen-

teni, hogy, mintán többé nem mózes vallású, az igazgatói állástól visszalép.

Ei-re Weil Lipói választmányi tag a következ, említésre igen méltó nyilatko-

zatot tette: «Úgy vagyok meggyzdve, hogy nemcsak a magam nevében

1)eszélek, hanem ennek a gylésnek véleményét fejezem ki, s különben ennek

a nyilatkozatnak megtételére számos egyleti tag kért meg, midn Kanitz igaz-

gató urat megkérem, hogy igazgatói állását tovább is tartsa meg. Mi benne

még mindig csakis egyletünknek fmegalapítóját és szilárd oszlopát látjuk

és a benne való teljes bizabnunkat semmi sem ingathatja meg." — Aggályok

merülvén fel, hogy vajon nem ütköznék-c az alapszabályokba, ha Kanitz állá-
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tásánál a testületek által kinevezett választmányi tagok szin-

tén gyakorolnak választói jogot. Az elnök képviseli az egy-

letet és az igazgatóság tagjaival felváltva látja el a min-

dennapi ügyeket.

Közgylést évenkint egyszer kell tartani. A már emlí-

tett választásokon, az elnöki jelentés meghallgatásán és a

pénztár megvizsgálására kiküldendö két tag megválasztá-

sán kívül a közgylésnek hatáskörébe tartozik különösen,

hogy tudomást vegyen a választmány által építési vagy

egyéb egyleti czélokra felvett kölcsönrl és törlesztési módo-

zatairól és hogy az alapszabályok módosítása fölött határoz-

zon. Különben az alapszabályok módosításához szükséges a

két testületnek és az illetékes hatóságnak jóváhagyása.

Sem a tér, sem az id nem engedi, hogy itt részlete-

sen vázoljuk azt a befolyást, melyet az egyletre, mint beteg-

ápoló intézetre, a két testülettel való szövetkezés gyakorolt.

Nem a 2000 frt évi segélje az egyedül fontos, ennél még
fontosabb a tagok számának gyarapodása. A nagykereske-

dk testülete 1854-ben csatlakozott az egylethez, mint beteg-

ápoló intézethez és már az 1853^4. évre befizette az looo

pfrtnyi segélyt. Ennek a csatlakozásnak eredménye vala,

hogy a betegápoló intézetbe 567 tag lépett be, kik az emlí-

tet számadási évben 2268 pfrtot fizettek be. A tagok

száma, a tetemes kilépés daczára, a számadási év végén

837-re emelkedett.

Lényegesen szaporodtak a bevételek. Igaz, hogy emel-

kedtek a kiadások is. Hogy ezek közül csak néhányat

említsünk, felhozzuk, hogy a forvosnak díja 1855 január

sát megtartja, a választmány azt vallotta, hogy az alapszabályi intékezdés

csak a választásra, de nem egyszersmind az állás megtartására vonatkozik.

Kanitz igazgatói tisztérl késbb (1850.) leköszönt, mert Bécsbe költözött, de

ekkor a választmány, késbb a közgylés, örökös igazgatónak választotta meg.
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i-tl 500 frtra, a másodorvos díja pedig 250 frtra emeltetett.

Szerveztek toUnoki állást évi 300 frtnyi fizetéssel.

A betegápolási alap, melyrl az alapszabályokban is

szó van, az 1855 év végén (tulajdonkép november 30-án)*

a kórházat is beleértve 22,236 frt 12 kr. ppénzben, vagyis

o. é. 23,348 frt II kr. vala.

Csak az 1856. év elején csatlakozott a polg. kereske-

dk testülete.** E csatlakozásnak eredménye abban mutat-

kozott, hogy az 1856-ik év végén a betegápolási alap

26,572 frt 30 krra ppénzben, vagyis o. é. 27,903 frt 12 kr.

frtra, a betegápoló intézetben részes tagok száma pedig

1401-re gyarapodott.

Az 1855 deczember i-tl, 1856 deczember végéig esz-

közölt bevételek a közgyléshez intézett jelentés szerint

voltak

:

Ajándékokban 874 frt

A két testület járulékában 2000 <(

Tagdíjakban 5606 «

4 vendég beteg-díjában 262 «

összesen 8742 pfrt,

vagyis o. é. 9179 frt 10 kr.

A kórházban kezelt betegek száma volt 129, az ambu-

láns és a saját lakásaikon kezelt betegek száma 562. A költ-

ségekrl a zárszámadási jelentés nem emlékszik meg.

Még egyet kell itt kiemelnünk. Midn a polg. keres-

kedk testülete az egylethez való csatlakozását bejelentette,

a gyógyszerészek testülete, segédszemélyzetét illetleg is,

* A számadások november 30-án, a reá következ évben már deczem-

ber 31-én zárattak le.

** Itt kell megemlítenem, hogy a polg. keresk. testülete a segédszemély-

zet gyógykezelésére a Róchus-kórházban külön helyiségeket külön ápolóval

tartott. Az egylethez való csatlakozása folytán ezt megszüntette, az ápolót

az egylet magánál alkalmazta.
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csatlakozni kívánt az egyletnek betegápolási osztályához.

Az 1856 januárban tartott közgylés kimondta, hogy az

ily kérelmek felett a választmány határozzon. A testületek

által kiküldött választmányi tagok pedig hassanak oda,

hogy testületeik az ily csatlakozáshoz beleegyezésöket

adják.

A betegápolási egyletnek beléletében kiválik az 1870-ik

év, melyben 21,676 frt 10 krnyi költséggel a kórháznak

egy szárnyépülete teljesen kiépíttetett, az vízvezetékkel,

légszeszvilágítással és egy kényelmesen berendezett fürd-

szobával is elláttatott, szintúgy a kertnek addig nem

használt része is beültettetett. Külön 3378 frt 73 krnyi

költséget okozott a kórháznak berendezése.

Mindezek a beruházások a betegápoló eg}4etnek vagyo-

nát meghaladták, ügy, hogy kénytelen vala a nyugdíj-egy-

lettl kölcsönt fölvenni, jobban mondva, a nyugdíj -egylet

tkéit átmenetileg rövid idre igénybe venni. A választ-

mány ugyanis elhatározta, hogy az építési költségek fede-

zésére a budapesti kereskedelmi czégek közt aláírást gyjt,

mely rendkívüli sikerrel járt. Rövid id alatt 527 czég

44,625 frtot írt alá, mibl 10,925 frt még 1870-ben folyt

be, a többi összegnek pedig az 187 1— 74. években kellett

befolynia. Az aláírásokra tényleg befizetett és az azokból

remélhet összeg eredményezte, hogy a választmány már

az 1871 február 4-én tartott közgylésnek jelenthette, hogy

«a betegápoló egj'^let a kórházat tehermentesen bírja és

abban a helyzetben van, hogy a bölcs takarékosság mellett

rendkívüli esetekre tartalékot is gyjthet.)) Ennek a neve-

zetes évnek a végén a betegápoló egyletnek 2673 tagja

vala.

Ezen most említett közgylésen egy felmerült panasz

folj^tán szóba hozatott az alapszabálj^ok átnézése és módo-
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sítása. Az indítvány a választmányhoz utasíttatott, mely

az 1872. évi közgylésnek azt a jelentést tette, hogy

az alapszabályok módosításának szüksége fenn nem forog.

Az elnök: Vetsey Sándor, midn a közgylésen az alap-

szabályok módosítását illetleg tett jelentés került napi-

rendre, eladta, hogy a maga részérl is csatlakozik a

választmány jelentéséhez, de mégis van az alapszabályok-

ban egy pont, mely a mai korszellemmel össze nem fér.

Ez a 21. §-ban foglalt az az intézkedés, hogy az elnöknek

kereszténynek kell lenni. Ezt feltétlenül ki kell küszöbölni,

A közgylés elfogadta az elnök indítványát, melyhez a

testületek is hozzájárultak.

Késbb az 1875. évi közgylésen indítvány tétetett,

hogy az alapszabályoknak az igazgatók vallására vonatkozó

intézkedése is változtattassék meg, de már ez az indítvány

épen Vetsey Sándor elnök felszólalására, ki ezt szertartási

indokokból fentartandónak véli, mellztetett. De az a köz-

gylés mégis nevezetes, a mennyiben ezen tétetett az indít-

vány, hogy az egyletnek nem csak bels kezelésében,

hanem közgylési jelentéseiben és általában minden iro-

mányaiban kizárólag a magyar nyelv használtassék. Ez

id óta az egylet tényleg egészen magyarrá lett.

Változást idézett el az egylet életében a közegészség-

ügyi rendezésrl szóló 1876. évi XIV. t.-cz. Nyilatkozott

mindenekeltt abban, hogy alapszabályait módosítania kellett.

A módosított alapszabályokat az 1880. évi ápril 24-én tar-

tott közgylés állapította meg. A jóváhagyási záradékkal

csak 1881 végén láttattak el a belügyminisztériumban.

A kereskedelmi betegápoló egylet, mely eddig, mint a

nyugdíj és betegápoló egyletnek egy osztálj^a szerepelt, az

új alapszabályokkal teljesen önállóvá lett, és a « Budapesti

kereskedelmi betegápoló egylet » czímét vette fel és mint
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ilj^en mködését az i88i-ik évi zárszámadásokat nézve,

103,227 frtnyi saját vagyonnal kezdte meg. A saját vagyon-

ban a kórház 44,159 frtot, a bútorok 5706 frtot képvisel-

nek, a kamatozó töke pedig 49,266 frttal vétetett fel.

A vagyon többi részét készpénz, értékpapirok és hagyo-

mányok alkotják. Ugyanakkor a tagok száma volt 2775.

Tagilletékben pedig az i88i-ik évben 16,653 ^^'^ folyt be.

Magukban az alapszabályokban csak kevés lényeges vál-

tozást látunk. A czél egészen a régi maradt és a változások

lényegileg abban állanak, hogy az alapszabályokból telje-

sen eltnt a felekezetiség, természetesen a kényszer is,

melyet külömben már az 1859. évi iparrendtartás szünte-

tett meg. A tagsági díj változott, úgy összegét, mint befi-

zetését nézve. Megállapíttatott negyedévi i frt 50 krban,

de a választmány feljogosíttatott ezt a két testület bele-

egj^ezésével 2 frt 50 krra emelni. A tagsági díjat a tag-

maga köteles negyedévenkint elre befizetni. Némi válto-

zást abban is lehet találni, hogy a segédszemélyzet felsoro-

lásában a kereskedelmi részvénytársaságok hivatalnokai is

helyt foglalnak.

Az új alapszabályoknak azok az intézkedései, melyek

az 1858. évi alajDszabályokban elö nem fordulnak, a bei-

kezelési ügyekre vonatkoznak.

Még egy intézkedését az alapszabályoknak emelhetjük

ki, a mely tulajdonkép a kórház befogadási képességére

vonatkozik. Az alapszabályok megállapítják ugyanis, hogy

a kórház 40 beteget fogadhat be.

A közegészségügyi törvény eredménj^ezte, hogy 1882-ben,

az akkori himlöjárványra való tekintettel, a himls bete-

gek részére, a nagy terem átalakításával, külön szobák

rendeztettek be és hogy késbb, 1886-ban, a himlbetegek-

nek a kórházba való felvétele a hatóság által egyáltalában
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megtiltatott és az egylet az ily betegeket kénytelen volt a

hatóság által felállított külön kórházakban gyógykezeltetni.

Az imént említett évben a himlöjárványon kívül a kolera-

járvány fenyegetett. A kolera-betegek számára az egylet

hatósági engedélylyel külön barak-kórházat emeltetett,

melybe csakis egyleti tagokat lehetett befogadni.

Ezekhez a tényekhez még az a körülmény is járult,

hogy az egylet hátsó telkének, a nagykörút vonalába es
része i886-ban a fvárosi közmunkák tanácsa által kisajá-

títtatott és hogy e kisajátítás folytán két a körútra es
házhely keletkezett, melyeknek eladását elnöke domonyi

Brüll Miksa indítványára az 1886. évi közgylés rendelte

el. Az egylet vezet egyéniségeiben fölébredt egyszersmind

a gondolat, hogy a kórházat a hársfa-utczában nem lehet

fentartani és új kórházat kell építeni, «mert)) — mint az

1887. évi közgylési jelentés mondja — «nem nézve azt,

hogy kórházunk már 40 év óta fennáll, s a jelenlegi kívá-

nalmaknak meg nem felel, azáltal, hogy a kórház kertje

háztelkekre lesz beosztva és beépíttetik, kórházunknak nem

lesz elegend levegje és világossága, már pedig e két kel-

lék nélkül kórház fenn nem maradhat."

Brüll elnök buzgóságának lehet köszönni, hogy a gon-

dolatot gyorsan követte a tett. 1886-ban az új kórház épí-

tésére a választmány, a közgylés jóváhagyásának fentar-

tásával, Budapest székes fvárostól a Szabolcs-utczában

3192 négyszögölnyi telket vett, négyszögölenkint 5 frtjával.

Habár a közgylés a telekvásárlást jóvá is hagyta,

valamint felhatalmazást adott a hársfa-utczai egész telek-

nek, tehát annak a résznek eladására is, melyen a kórház

állt, az új ftFerencz József kereskedelmi kórháza nevet

visel kórház nem a székesfvárostól vett telken, hanem

az 1893-ben 75,000 forinton megvett Bethlen-téri telken
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épült. A városi telket ugyanis az orvos szakértk kórházi

czélokra alkalmatlannak találták.

S itt meg kell emltítentink, hogy az idközben, 1890-ben

elhunyt Brtill Miksa helyébe Hüttl Tivadar választatott meg
elnöknek, ki erélylyel látott hozzá az új kórház felépí-

téséhez.

Az új kórház építése 1892 tavaszán kezdetett meg
Freund Vilmos mépítész tervei szerint és 1893 végén

fejeztetett be. A tervek és a berendezés megállapításánál

a kórház igazgatója, dr, Frischmann Gyula és dr. Kakucsj''

Sándor forvosok és Féder Ferencz gondnok mködtek
közre. A közhasználatnak 1894 január 4-én adatott át. —
Ö Felsége a király 1894 január 27-én kelt legmagasabb

elhatározásával engedte meg, hogy a kórház nevét viselje.

Néhány nappal késbb vagyis február i-én Felsége a

kórházat látogatásával is kitntette.

S az 1892-ik év az egylet életében nemcsak az által

vált fontossá, hogy akkor kezdték építeni az új, a jelenlegi

igényeknek inkább megfelel, pavillonszerleg épített kór-

házat, mely külömben a régit abban is felülmúlja, hogy

rendszerint 80, de szükség esetén 100 beteget is befogad-

hat, hanem az által is, hogy az 189 1. évi xvi. t.-cz. értel-

mében elismert betegsegélyzö-pénztárrá alakult át.

Illik, de szükséges is, hogy a késbbi fejleményekre

való tekintettel itt egy pillanatig megállapodjunk.

Az i89i-ik év végén, tehát az új kórház telkének meg-

vásárlása és építésének megkezdése eltt, az egylet vagyona

volt 267,820 frt, beleértve a Hugmayer János-féle 500 frtos

alapítványt, melj'nek csak kamatai fordíttathattak az egylet

czéljaira. E vagyont — csak a nagyobb tételeket számítva —
alkotja a hársfa-utczai eladott telek vételárának hátraléka

140,000 frt, a Szabolcs-utczában vett és a székesfvárosnak
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ismét visszaadott telek: 15,960 frt és végre 109,282 frt kama-

tozó tke. A tagdíjak 1891-ben 16,409 frt 20 krt eredményez-

tek. Meg kell itt jegyeznünk, hogy a hársfa-utczai kisajátított

telekrészért 16,766 frt folyt be. A kisajátítás után meg-

maradt telek 1891-ben 170,000 frton adatott el, a melybl

30,000 frt a szerzdés kötésekor fizettetett le. Az egylet

vagyona pusztán ezen ügyletek folytán 141.519 frt 64 krral

gyarapodott.

Természetes, hogy az egyletnek 1892. évi vagyoni

állapotában változásokat láthatunk. A vagyonmérleg cse-

lekv állapota kerek összegben 321,000 frtot mutat ki, a

melyet azonban 50,000 frtnyi telekvétel-hátralék terhel,

a tiszta vagyon e szerint 271,000 frt. Ebben a vagyoni

állapotban az líj kórház 147,582 frttal szerepel. Az egyletet

cselekvleg megillet telekvételár-kátralék 70,000 frtra,

kamatozó tkéi pedig 86,988 frtra szálltak le. Tagdíj bevé-

tele azonban csekély mérvben apadt, mert csak 16,693 forin-

tot tett.

Fölösleges munkát végeznénk, ha e helyütt behatób-

ban foglalkoznánk a mindenki által ismert a betegség

ellen való kötelez biztosítást megállapító 1891-ik évi

XIV. t.-czikkel.

Kétség merült fel az egylet választmányában azt ille-

tleg, hogy az egylet fennálló szervezetének megtartásával

átalakulhat-e betegsegélyezö pénztárrá. A mennyiben ezt

nem tehette volna, fennállása fenyegettetett. Hogy minden

kétségnek eleje vétessék, az egylet 1891 végén terjedelmes

emlékiratot nyújtott be Baross Gábor akkori kereskedelem-

ügyi miniszterhez, eladva az egyletnek keletkezését, fej-

ldését és vagyoni állapotát, kifejtve egyszersmind a támo-

gatást, melyben a két testülettl részesíttetik és az indo-

kokat, melyek miatt súlyt fektet, hogy régi kipróbált



BÜDAPIÍSTI KERESKEDELMI P,ETECJAI>OL() EGYLET. 433

szervezetét megtarthassa, kijelentve azt is, hogy egyébkint

mindenben a törvény rendelkezéséhez kíván alkalmazkodni.

Kérelme oda terjedt, hogy már elre is biztosíttassék arról,

hogy szervezetének megtartása nem fog abban akadályt

képezni, hogy betegsegélyz-pénztárnak elismertessék.

Az emlékiratot a miniszternek az egylet elnöke : Hüttl

Tivadar vezetése alatt álló küldöttség nyújtotta át. Már a

küldöttséget biztosította vala a miniszter, hogy az egylet

régi szervezetének fentartása akadályt nem képezhet. Késbb
a miniszternek errl az elhatározásáról az egylet a buda-

pesti kereskedelmi és iparkamara útján is értesíttetett.

Midn az egylet ekkép fenmaradhatását biztosítva

látta, egyrészt komolyan hozzáfogott az új kórház épít-

kezési ügyének végleges elintézéséhez, másrészt pedig

ügyészét dr. Ullmann Sándort megbízta az új alapszabályok

elkészítésével. Az új alapszabályokat az 189 1. évi május

29-én tartott rendkívüli közgylés fogadta el. Miután ezek

a két testület által is jóváhagyattak, az elismerésnek ki-

eszközlése végett a kereskedelemügyi miniszternek bemu-

tattattak. Az alapszabályokat a miniszter 1893 november

hó 22-én 75,452 sz. a. hagyta jóvá és ezzel egyszersmind

a törvény értelmében mköd betegsegélyz-pénztárnak

ismerte el.

Elre bocsátva azt, hogy az egylet czímét: Budapesti

kereskedelmi betegápoló egylet azzal a zárjel közé foglalt

toldással: waz 1891 :xiv. t.-cz. alapján elismert beteg-

segélyz-pénztár)) tovább is megtartotta, csak röviden kíván-

juk az egyletnek újabb szervezetét ismertetni.

Mindenekeltt ki kell emelni, hogy a kórház, illetleg

a kórházi vagyon elválasztatik az egyletnek vagyonától.

A testületek a kórházat az egyletnek csakis a betegsegé-

lyezés czéljaira való használat végett engedik át, de azzal

Keresk. test. tört. 80
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a világos és határozott kikötéssel, hogy ha az egylet fel-

oszlanék, a kórházat, illetleg az egész kórházi alapot

vissza kell bocsátani a testületeknek rendelkezésére.

Kijelentik továbbá az alapszabályok, hogy a két keres-

kedelmi testületet megilletik ugyan az azokban körülírt

jogok, de a betegápoló egylet által önállóan vállalt terhek-

ért és kötelezettségekért semmi néven nevezend vagyoni

felelsség vagy jótállás nem terheli.

A két kereskedelmi testület jogai lényegileg az egylet

küls szervezetében, továbbá abban nyer kifejezést, hogy

beleegyezése nélkül az alapszabályokat módosítani, a fel-

számolást elrendelni nem lehet és végre abban, hogy az

egylet felszámolása esetén az egyletnek netaláni pénztári

feleslegét a két kereskedelmi testületet megillet kórházi

vagyonhoz kell csatolni.

Mi az egylet szervezetét illeti, az alapjában a régi

maradt. Mindenik testület 12— 12 tagot nevez ki az igaz-

gatóságba, melybe az egylet közgylése 12 rendes és 4 pót-

tagot választ. Az egylet közgylése választja a két keres-

kedelmi testület kiküldöttei körébl az elnököt és alelnököt,

valamint választ mindenik testület kiküldöttei körébl

2— 2 vezényl igazgatót. Az igazgatóság mködési idtar-

tama 3 év. A póttag az igazgatóságból a mködési id-

tartamon bell kivált választott tag helyébe lép. Szükség-

telen, hogy az egylet most említett a régi választmány,

igazgatók és elnökei helyébe lépett közeg jogainak és

kötelezettségeinek részletezésébe bocsátkozzunk.

Régebben az egylet a jöv évi számadások megvizs-

gálására minden évben számvizsgálókat küldött ki. Az itt

kérdéses alapszabályok szerint a felügyelet és ellenrzés

gyakorlására 6 rendes és 3 póttagból álló felügyel-bizott-

ságot kell alakítani. A felügyel-bizottságot a közgylésen
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és pedig i részben a biztosított tagok, i részben pedig a

munkaadók csoportjából kell egy évre választani.

Az egylet közgylését alkotják a tagok kiküldöttjei,

az igazgatóság és felügyel-bizottság. E szerint tehát nem
az egyletnek összes tagjai, hanem csak azok képviseli tagjai

a közgylésnek. A képviselk vagy kiküldöttek az igaz-

gatóság által összehívandó értekezleten három évre oly

számban választatnak külön a biztosított egyleti tagok és

külön a nem biztosított munkaadók által, hogy minden

huszonöt tagra (kizárva a tanonczokat és gyakornokokat,

valamint a családtagokat) egy kiküldött jusson. A kikül-

dötteket két harmadrészben a biztosított egyleti tagok,

egy harmadrészben pedig a nem biztosított munkaadók

sorából kell választani.

Czélja különben a törvény rendelkezésének megfele-

lleg: tagjainak betegség esetében orvosi segélyt vagy

a kereskedelmi kórházban gondosabb ellátást nyújtani,

azokat a szükséges gyógyszerekkel és gyógyászati segéd-

eszközökkel ellátni, keresetképtelenséggel járó betegség

esetében táppénzzel segélyezni és halál esetén a hátra-

maradottaknak temetkezési költségjárulékot biztosítani.

Az egyletnek külön állását és feladatát körvonalozza

az alapszabályok 4. '^-a., mely szerint is az egyletnek tagjai

lehetnek a) a kereskedelmi segédszemélyzethez tartozó

mindazon férfi-alkalmazottak, kik a fváros területén szé-

kel kereskedknél és gyárosoknál, valamint vállalatoknál

és részvénytársaságoknál, mint tisztviselk, könyvvezetk,

pénztárosok, levelezk, kereskedsegédek, raktári felügyelk

stb. állandó évi vagy havi fizetéssel, vagy ugyanazoknál

mint kereskedelmi gyakornokok és tanonczok — fizetés

nélkül — alkalmazva vannak, akár kötelesek a törvény

értelmében a biztosításra, akár nem. — Mindazok az alkal-

28*
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mázoltak, kik a kereskedi pályát nem tekintik élethiva-

tásuknak, mint napidíjasok, házi és intézeti szolgák, kül-

dönczök, úgyszintén az iparossegédek és gyári munkások,

az egyletbe fel nem vétethetnek, h) Önálló kereskedk és

nagyiparosok szabad akaratukból szintén tagjai lehetnek

az egyletnek.

A munkaadók, mint ilyenek, csak annyiban egyleti

tagok, a mennyiben k választják egy harmadrészben a

közgylési kiküldötteket.

Ismer még az egylet ágyalapító és tiszteletbeli tagokat.

Agyalapító tagok azok, kik az egylet czéljaira legalább is

1000 frtot adományoznak. A tiszteletbeli tagokat a köz-

gylés választja. Ezek a tagok azonban semmiféle tagsági

jogban nem részesülnek.

Megsznt az egyletnek az a kötelezettsége, hogy a tes-

tületeknek önvétkök nélkül elszegényedett tagjait a kór-

házban ápolja. Viszont azonban az egyletnek másnem,
már czélja vázolásánál körvonalazott kötelezettségei szár-

maztak a táppénzben és a temetkezési segélyben.

Az egyletnek régi szervezetében a tagjárulékokban

kifejezésre jutott egyenlség, az új szervezetben megsznt.

A tagok által két harmadrészben, és a munkaadók által

egy harmadrészben fizetend évi járulék az alkotott

4. osztály szerint változó (évi 6, 9, 12 és 18 frt), viszont

azonban az egylet által a táppénzben (heti 3, 5, 7, lo frt)

és temetkezési segélyben (20, 35, 50, 75 frt) nyújtandó

viszontszolgáltatás is külömböz. Az osztályozásnak a fizetés

(o—300 frt, 300—600 frt, 600—900 frt, 900 frton felül)

szolgál alapul, megjegyezve azt, hogy a családapa, ki

családja tagjainak, különösen önálló keresettel nem biró

fiúgyermekeinek 16 éves korukig, leánygyermekeinek nagy-

korúságukig is akarná az ingyenes orvosi kezelést és
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gyógyszereket biztosítani, csakis a 4. osztályba évi 18 frt

járulékkal vétethetik fel. — A gyógykezelés, gyógyszerek-

kel való ellátás és a táppénz a törvényes rendelkezésnek

megfelelen csak 20 hétig jár. — A húsz hét leteltével az

igazgatóság a fel nem épült beteg kérelmére szorult hely-

zetére való tekintettel állapítja meg, hogy részesíttet-

hetik-e még további és min segélyben.

Az egylet jövedelmeit alkotják a) a tagok és munka-

adók évi járulékai, h) a pénztári (egyleti) vagyon kamat-

jövedelmei; c) külön adományok, segélyek és hagyomá-

nyok d) alapítványok. — A két els nem jövedelmet a

folyó kiadásokra lehet fordítani. A c) alatti jövedelmet

illetleg az igazgatóság állapítja meg, hogy mennyiben

használtathatik fel a folyó kiadásokra és mennyiben kell

ezt a kórház-alaphoz csatolni. Egyébként ennek a jövede-

lemnek folyó kiadásokra fel nem használt részét, valamint

a d) alatti jövedelmet a kórházi alapba kell utalni.

Már említettük, hogy a kórházi vagyont teljesen el

kell különíteni az egyletnek u. n. pénztári vagyonától.

A két vagyonról külön könyveket és számadásokat is kell

vezetni és minden év deczember 31-én lezárni. A kórházi

vagyonmérleget minden évben be kell mutatni a testüle-

teknek. Két külön és önálló tartalékalapot is kell alkotni,

nevezetesen pénztári tartalékalapot, melyhez mindaddig kell

az évi jövedelemnek egy tizedrészét csatolni, míg az utolsó

öt évben volt kiadások évi átlagának kétszeres összegét el

nem éri. Ezt a tartalékot azonban rendkívüli esetekben,

különösen járványok idején fel lehet használni. Ily esetek-

ben, a mennyiben a tartaléktke is kimeríttetett, az egylet

igazgatósága a folyó kiadások fedezhetése végett a pénztár

három havi bevételének megfelel kölcsönt is felvehet,

melyet a felemelt járulékokból kell törleszteni. A kórházi
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tartalékalap a kórházi épület és felszerelés értékvesztesé-

gének pótlására szolgál és ehhez kell csatolni a fent már

említett jövedelmi részeket. — Ez a tartalékalap a kórházi

vagyon kiegészít részét képezi.

Ha még felemlítjük, hogy az egyleti tagok és az egylet

közt a nyiijtandó segélyt illetleg felmerülhet vitás esetek-

ben választott bíróság dönt, azt hiszszük, hogy kiemeltük

az üj alapszabályok lényeges intézkedéseit.

Említsük meg mindjárt, hogy az egylet alapszabályait

az 1895 márcziiis 31-én tartott rendes közgylésen módo-

sította. A módosított alapszabálj^okat elfogadták a testületek

és 1895 június 27-én 42750 1895 VI. sz. a. jóváhagyta a

kereskedelemügyi miniszter.

Figyelmen kívül hagyhatjuk az egyes irályi módosítá-

sokat, melyek az egylet szervezetének lénj^egén nem vál-

toztatnak.

Czímtíl fölvette a jelen fejezet élén álló czímet. —
Biztosította magának a jogot, hogy a biztosításra kötele-

zett, de a kereskedelmi segédszemélyzethez nem tartozó

tagtól a tagsági igazolványt rövid úton elvonhassa. —
A gyógykezelés, a gyógyszer és gyógyászati eszközök,

valamint a táppénz kiszolgáltatásának ideje 20 hét helyett

26 hétben állapíttatott meg. — Továbbá a családtagokat

illetleg kimondatott, hogy azok az ingyenes orvosi segélyt

és gyógyszereket — a gyógyeszközök kizárásával, — vala-

mint ha a körülmények megengedik, a Ferencz József

kereskedelmi kórházban való ápolást igényelhetik, a fiúkat

illetleg kikötve azt is, hogy ne legyenek a törvény értel-

mében biztosításra kötelezettek.

Mint elismert betegsegélj-z-pénztár az egylet mkö-
dését 1893-ban kezdte meg. Fejldését néhány adattal

szándékozunk bemutatni. — A taglétszám volt 1893 j'inuár
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i-én 3828, 1895 végén 6525, a tagok száma tehát 2697-el

szaporodott. A szaporodásból esik 1893-ra 1400, 1894-re

645 és végre 1895-re 652, bizonyítva az egyletnek mind

nagyobb mérvben való felkarolását azok részérl is, kik

biztositási kényszer alá nem tartoznak.

Magától értetdik, hogy az egylet rendes járulékokból

való bevétele is gyarapodott. A járulékok összege vala

1893-ban 52,948 frt 75 kr, 1894-ben 59,686 frt 90 kr.,

1895-ben pedig 69,219 frt 25 kr.

A kiadások 1893-ban 46,002 frt 20 krt, 1894-ben

57,085 frt 90 krt, 1895-ben pedig 65,337 frt 44 krt igényeltek.

Az 1893-ik év 7447 frt 78 kr fölösleget eredményezett,

melybl 5294 frt 97 kr a pénztári tartalékalapba, 2152 frt

91 kr pedig a kórházi tartalékalapra csatoltatik. A követ-

kez 1894-ik évben 6820 frt 53 kr maradt fölöslegül, a

melybl 5968 frt 60 kr a pénztári tartalékalaphoz, 851 frt

93 kr pedig a kórházi tartalékalaphoz csatoltatott. Az els

tartalék az 1894-ik év végén a kamatok hozzászámításával

11.480 frt 20 krra vagyis az 1894 évi járulékok 19.23 szá-

zalékára, a második 3091 frt 83 krra emelkedett.

Nem mulaszthatjuk el azonban itt megjegyezni, hogy

az 1894. évi 6820 frtnyi többlet elidézésére lényegesen

befolyt a két testületnek 2100 frtnyi évi adománya és a

pártoló tagoktól bevett 810 frt. Ily tagok gyjtése 1893-ban

kezdetett meg.

A harmadik vagyis az 1895-ik évben a fölösleg vala

10,053 fi't 65 ^^-j melybl 6921 frt 93 kr a pénztári tarta-

lékalaphoz, 3131 frt 63 kr a kórházi tartalékalaphoz csa-

tolatott. A pénztári tartalékalap az 1895 végén 18,872 frt

10 krra vagyis az azon évi járulékoknak 27*36 százalékára

emelkedett.

Lényegesebb eredményeket ért el az egylet a kórház-
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alap növelésénél. Fentebb láttuk, hogy az ennek vehet
tehermentes alap 271,000 frt értéket ké2)viselt. A teher-

mentes kórházi alap 1895 végén 323,540 frtra emelkedett,

mely csaknem egészen befektettetett a 321,607 frttal érté-

kelt kórházba és telekbe. Ezt az eredményt kizárólag az

adományoknak és alapítványoknak köszönheti, minkben
1893-ban 27,836, frt 1894-ben 18,775 frt, 1895-ben pedig

8684 frt folyt be. E szerint a három év alatt adományok-

ban és alapítványokban 55,395 frt vétetett be, mely azon-

ban nem egészében fordíttathatott a kórházi alap gyara-

pítására.

Meg kell jegzeznünk, hogy az alapítványok nagyobb

részt ágyalapítványok, melyeket az egylet fleg Hüttl Tiva-

dar tigybuzgóságának köszönhet.

Nem terjeszkedünk itt ki a kórház leírására, melyet a

mellékelt képben mutatunk be.

Hogy az egyletnek czélját illetleg kifejtett mködé-
sét is lássák t. olvasóink, röviden megemlítjük, hogy

1895-ben a kórházban egy igazgató-, két f- és két alorvos

mködött. A saját lakásukon gyógykezelt betegeknek a

székes-fváros külömböz kerületeiben illetleg Újpesten

lakó tizenhét orvos, nemkülönben hét specialista állt ren-

kezésére. — A kórházban 725 beteg (525 a belgyógyászati,

200 a sebészeti osztályban) összesen 12,075 ápolási naj^pal

(7869 a belgyógyászati, 4206 a sebészeti osztályban) kezel-

tetett. A belgyógyászati osztályban járólag 1450 beteg

kezeltetett. A kórházon kívül kezelt fekv és járó betegek

száma nincs kimutatva. Fekv betegeknél az orvosok 9043

látogatást végeztek, járó betegeknél pedig 25,559 rendelést

tettek.
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II.

Az eladottakkal az 1846-ban megalakult egyletnek csak

betegápolási osztályát, ennek fejldését és átalakulását

ismertettük. Hogy a kép teljes legyen, bár röviden, be

kell mutatnunk nyugdíjosztályát is.

Nyugdíjat kívánt biztosítani a saját vétkök nélkül

munkaképtelenné vált, illetleg a 60 éves kort már elért

tagoknak, továbbá özvegyeiknek és árváiknak. Nyugdíjra

a maga, illetleg özvegye részére csak az a tag tarthatott

igényt, ki az alapszabályokban megállapított kötelezettsé-

geknek eleget tett, és a ki a nyugdíjra jogosító esemén}^

bekövetkezte eltt az egyletnek már öt évig tagja vala.

Az özvegy nyugdíjigénye továbbá még feltételeztetett attól,

hogy férjével elhalálozása eltt már két éven át törvényes

házasságban élt legyen, hogy a házas felek közt a kor-

külömbség 8 évnél nagyobb ne legyen és hogy a férj 30

éves korában lépett házasságra. Minden év fejében 4 pfrtnyi

pótdíj fizetése által a korkülömbséget meg lehet szüntetni.

Az özvegy, kinek férje a házasság második évének letelte

eltt halt meg, csak egyévi nyugdíjnak megfelel vég-

kielégítésre tarthat igényt. Az ismét férjhez ment özvegy

iij házasságának tartama alatt nyugdíjat nem igényelhet. —
Nyugdíjat, jobban mondva ellátást és nevelési pótlékot csak

a teljesen elárvult gyermekek és pedig a fiúk 16 éves, a

leányok 15 éves korukig és csakis azon feltétel alatt

igényelhetnek, ha anyjuk is tagja volt az egyletnek. Nem
igényelhetnek nyugdíjat az özvegynek újabb házasságából

származott gyermekei, ha a férje, kivel az líj házas-

ságot kötötte, nem volt az egyletnek tagja.
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A nyugdíj, illetleg az ellátás és nevelési pótlék egyelre

évi 80 pfrtban állapíttatott meg.

Ezekkel szemben a tagok felvételét és kötelezettségeit

illetleg megállapíttatott : Általában minden tag a felvétel

eltt köteles, úgy a saját, és feltéve, hogy neje részére is

akar nyugdíjat biztosítani, mint neje korát és testi épségét

igazolni. A kereskedsegédek ezenfelül még igazolni tar-

toznak erkölcsi magiikviseletét fnökük bizonyítványával

és hogy tényleg alkalmazva vannak budapesti kereskedelmi

üzletben. Tagiil csak azok vétethetnek fel, kik a 40 éves

kort meg nem haladták, a megalakulás els évében azon-

ban azok is, kik az 50 éves kort még túl nem lépték.

Fizet pedig a 25 éves korú tag a nyugdíj -osztályban

beiratási díj fejében 5 pfrtot, és ha nejét is biztosítja még

5 pfrtot és így összesen 10 pfrtot, továbbá évi járulékban

4 illetleg 8 pfrtot negyedévi elleges részletekben. A tag,

ki a szabályszer 25 éves kort túlhaladta, minden ezt a

kort felülhaladó évért 4 pfrt pótdíjat tartozik vagy egy-

szerre vagy pedig, ha több évre kellene pótdíjat fizetni,

öt éven belül negj'edévi részletekben az egyleti pénztárba

befizetni.

Megsznik a nyugdíjigény a jogosult halálával, vala-

mint abban az esetben is, ha fbenjáró bntett miatt elitél-

tetett. Nyugdíjra nem tarthatnak igényt, kik a felvételt

hamis bizonjátványnyal eszközölték ki. Az egyletbl kilé-

pettnek tekintetik, ki díját két határnapon be nem fizette.

c( Szolgálathiány eseteiben a tagoknak tartozásaik lefizeté-

sére egy évi várakozás engedtetik. Hosszabb elnézéssel az

egyesületi választmány egyes iránt csak rendkívüli esetek-

ben élhet.)) Megsznik továbbá a tagsági jog és ebbl folyó

mindennem igény, ha a tag önként beállott katonának.*

* Érdekes lesz ide iktatnunk az 1848 június ii-én tartott közgylési
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Nem az alapszabályokban gyökeredzik, hanem tényleg

követtetett az az eljárás, hogy a fizetéssel késedelmes tagok

hirlapilag is, nevök kitételével, szólíttattak fel kötelezettsé-

gek teljesítésére. S csak ha ez is eredménytelen maradt,

töröltettek.

Mellékesen említjük meg, hogy az egylet az els 80

frtnyi özvegyi nyugdíjat az 1852 évi ápril i-töl való hatály-

lyal az 1852 június i8-án tartott választmányi ülésben utalvá-

nyozta ki. Sokkal több figyelmet érdemel az 1852 deczem-

ber 26-án tartott közgylésen hozott az a határozat, hogy a

ntlen tag az egyletnek teljesítend évi járulékot 120 frttal,

a ns tag pedig 180 frttal válthatja meg. A váltsági összeget

vagy egyszerre vagy pedig négy 3 havi egyenl részletben

kell lefizetni. Ha a ntlen tag késbb nsül és özvegyét

biztosítani akarja a 60 frtot utánfizetni köteles. A váltsági

összeget a nyugdíj -alaphoz kell csatolni, de az egylet köte-

jegyzkönyvet magyar fordításban: Mivel alapszabályaink 22. §-ban — szól

az elterjesztés — az a határozat foglaltatik, hogy az, a ki önkéntesen beáll

katonának, elveszti egyleti tagságát és nyugdíjigényét és ez sok fiatal

embert a jelen idben, midn a haza veszélyben forog, visszatartóztathatna

hazafias kötelességei teljesítésétl, az egylet azonban a jelen szorult viszonyok
közt a derék fiatal embereket is arra utasítani kívánja, hogy erejöket az or-

szág megmentésének és védelmének szenteljék, erre való tekintettel határozta-

tott : Mindazok az egyleti tagok, a kik, mint a hazának igazi fiai a mozqó
rscgbe (mobile Garde) belépnek, 3 éves szolgálatuk idejére az évi járulék

alul felmentetnek, mindazonáltal azok tovább is az intézet tagjai maradnak
és ha szolgálati idejök leteltével ép testtel visszatérnek elbbi foglalkozá-

sukhoz és ezután tovább folytatják jáiulékaik fizetését, a nyugdíj és beteg-

ápolási igény teljes élvezetébe i>mét visf-zalépnek. — A helybeli nem-
zetrség (immobilé Nationalgarde) azonban nem tekintetik katonaságnak és

a meddig csakis a város szolgálatára és védelmére alkalmaztatnak, az illet

egyleti tagok, kik a nemzetrségbe vannak besorozva, jogaikból és igényeik-

bl semmit el nem vesztenek. — Mikor ez a határozat hozatott az egyletnek

261 tagja vala, vagyona pedig 40,369 f'rt 40 kr volt ppénzben. A mily dicsé-

retes ez a határozat hazafias szempontból, már az egyletnek különös érde-

két nézve, meglehetsen merész, habár másrészt az egylet szervezetét nézve
és tekintettel arra is, hogy nyugdíj-jogosultság még helyet általában nem
foghatott, nem járt különös terhekkel.
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les a jövedelembl a betegápoló-osztálynak évenkint 4 frtot

átszolgáltatni.

Ezen a most említett közgylésen bizonyára arra való

tekintettel, hogy a nyugdíjalap az 1852 november i-én

lezárt mérleg szerint 31,645 frt 47 krt ppénzben tett,

melylyel szemben az egyletnek 298 tagja vala, tétetett az

az indítvány is, hogy az alapszabályszertí évi 80 pfrtnyi

nyugdíj már most emeltessék 100 pfrtra. Az indítvány

hosszabb vitára adott alkalmat. Végre a közgylés a követ-

kez határozatban állapodott meg : A választmány küldjön

ki kebelébl bizottságot, a mely pontosan vizsgálja meg és

számítsa ki, hogy az egyleti tagok korát nézve és az álta-

lánosan elfogadott halandósági viszonyokra való tekintettel

a nyugdíj-alap az intézetnek lényeges hátránya nélkül

megengedi-e már most a nyugdíj felemelését és tegyen

errl jelentést a legközelebbi közgylésnek.

Az egylet kebelében — ebbl a határozatból kiindulva

bátran lehet mondani — kezdték érezni, hogy tkéinek

látszólagos gyarapodása még korántsem bizonyítja fizetés-

képességét és még kevésbbé engedi meg terheinek gyara-

pítását. De ez a határozat egyszersmind kiindulási alapul

szolgált a nyugdíj -osztálynak átalakítására és új, már a

biztosítási eszmének inkább megfelel alapokra való fek-

tetésére.

Fentebb láttuk, hogy ez idtáj t az egyletet a két tes-

tület pártfogásának megnyerése foglalkoztatta, a nyugdíjat

illetleg hozott közgylési határozat ezért háttérbe szorult

annyival is inkább, mert a testületek egész határozottan

követelték, hogy a nyugdíjbiztosítás a betegápolástól tel-

jesen elkülöníttessék. A közgj^lési határozat csak az 1854

ápril 19-én tartott választmányi ülésben került napirendre,

a midn is elhatároztatott, hogy Petzold tanár bizassék meg
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a kérdés vizsgálatával és véleménj^adással, munkálata pedig

felülbirálat végett küldessék meg dr. Heimnak Lipcsében.

A most nevezettek dolgozata sajnos már nincs meg.

Már az 1854 szeptember g-én tartott közgylés egye-

nesen a nyugdíjra vonatkozó alapszabályok módosítása

mellett foglalt állást, midn kimondta, hogy a nyugdíjat

illetleg, a létez tagok jogainak sérelme nélkül, addig, míg

állapota ki nem deríttetett és megfelel módosítások nem

eszközöltettek, a további tagfelvétel egyelre megszün-

tettetik.

A választmány a nyugdíj-biztosításra vonatkozó alap-

szabályok módosításával behatóbban egy 1855 április 6-ika

után, az e napi ülés folytatásakint tartott ülésen kezdett

foglalkozni. Ügy látszik, hogy kiindulási alapul egy Reichardt

Urbán által az újjászervezésre vonatkozólag készített, de

idközben elkallódott munkálat szolgált, és hogy Kern

Jakab volt az eladó. — Elterjesztése nyomán mindenek-

eltt megállapíttatott, hogy az alapszabályokban a tagok-

nak tett Ígéretek helytelen számításon alapulnak. Elvileg

Nádosy felszólalására kimondatott az is, hogy — nézve az

intézeti alapítók és az adományozók szándékát, mel}^ nem

annyira a betegápolásra, mint a nyugdíj biztosítására

irányult és tekintettel arra is, hogy a kegyadományok

inkább a nyugdíj érdekében tétettek és hogy a nyugdíj-

alap fleg a kegyadományokból gylt össze, a létez nyug-

díj-alap ne csak a mostani, hanem a jövben belép tagok-

nak is javára legyen.

Rós'a Lajos indítványára azután megállapíttattak a

szakértül megválasztott Knor J., gráczi mathematikai

tanárhoz intézend kérdések, melyek röviden mondva azt

czélozzák, hogy tekintettel a már létez vagyonra, a tagok-

nak korára, mathematikai alapokon állapíttassék meg a
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nyugdíj fejében a tagok által fizetend évi díj ahhoz

képest, a mint csak önmaguknak vagy egyszersmind

özvegyeiknek vagy még árváiknak is 16 éves korukig

kívánnak nyugdíjat, illetleg ellátást biztosítani. Ebbl lát-

hatjuk, hogy a választmány^ a nyugdíjintézményt biztosí-

tási alapokon kívánta újjászervezni.

Knor J. tanár azonban a megbízást nem fogadta el s

ezért a választmány ismét dr. Heim Károlyhoz Lipcsében

fordult, ki meg olj- feltételeket szabott, melyeket a választ-

mány nem fogadhatott el.

Ekkor az egylet Nékám Sándor budapesti egyetemi

tanárhoz fordult, kinek az alapszabályokkal együtt az összes

anyagot átszolgáltatta. A tudós tanár az általa a választ-

mányhoz beterjesztett emlékiratban kifejtette, hogy az

alapszabályok szerint tulajdonkép négyféle biztosítást esz-

közöl. Nyugdíjat biztosít a tagnak 60 éves korától, továbbá

az özvegyének. Erre a kétféle biztosításra vonatkozólag

lehet valószínségi számításokat tenni, különösen abban az

esetben, ha kimondatik, hogy az özvegy a njaigdíjat élte

fogytáig hiízza minden tekintet nélkül arra, hogy újabban

férjhez ment-e vagy sem. — Biztosít továbbá nyugdíjat

munkaképtelenség esetére és ellátást teljesen elárvult

gyermekeknek. Ezt a két biztosítási nemet illetleg való-

színségi számítások nem léteznek.

Ezt az emlékiratot tárgyalta az egyletnek ekkor már

teljesen elkülönített nyugdíjosztálya els 1857 január 19-én

most már külön megtartott közgylésén.*

* Meg kell itt jegyeznem, hogy a két testület kiküldöttei a nyitgdíj-

intézet vezetésében — az 1856. évi január 29-én tartott közgylésen kimon-

dott megállapodás szerint — nem mint a testületek kiküldöttei, hanem

mint az egyletnek vezéregyéniségei és bizalmi féríiai vettek részt. Ezen az

1856. évi közgylésen történt elször, hogy az egyleti tagok külön válasz-
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A közgylés Kern Jakab indítváiwára kimondta, hogy

a létez nyugdíj -alap ketté hasíttassék és pedig egyharmad

részének jövedelme fordíttassék a munkaképtelenségi és

ellátási igényeknek lehet fedezésére, kétharmad részének,

illetleg kerek összegben 30.000 frtnak jövedelme fordítas-

sék a tagoknak és özvegyeknek biztosított nyugdíj czéljaira.

Hosszabb vita után szavazattöbbséggel megállapíttatott az

is, hogy az özvegy a nyugdíjat élete fogytáig élvezze. —
Ezekhez képest kell az F.lapszabálj^okat Nékám tanár támo-

gatásával a választott bizottságnak kidolgozni.

Szükségesnek tartjuk, hogy itt egyszersmind a köz-

gyléshez beadott jelentés alapján megállapítsuk, hogy

1856 deczember 30-án a nj'ugdíj -intézetnek vagyona volt

46,297 frt 23 kr ppénzben vagyis o. é. 48.612 frt 30 kr.

A nyugdíjalap kamatjövedelme volt 2833 frt 44 kr ppénz-

ben, A tagok száma volt 253 férfi, 43 n, kik közül két

férfi és négy n már nyugdíjt élvezett, négy férfi pedig már

abban a korban volt, hogy az 1857-ik év folyamán valánnk

nyugdíjba lépendk.

Ez a közgylés mondotta ki egyszersmind, hogy az

intézet vagyona, mely eddig többnyire ingatlanokra beke-

belezett kölcsönökben volt elhelyezve, földtehermente-

sítési kötvények vásárlására fordíttassék, melyek jelenlegi

árfolyamukban hat százalék kamatozást biztosítanak, mig

másrészt húsz százaléknyi tkeszaporodást helyeznek ki-

látásba. — Valószínleg erre a határozatra befolyt az a

tény is, hogy az egylettl a pénzügyi hatóság egész 1849-ig

visszamenleg jövedelmi adót követelt, mely ellen az egylet

a felsbb hatóságoknál sikertelenül folyamodott, s el is

tották meg a választmányi tagokat a betegápoló-osztályban és külön a nyug-

díj-osztályban.
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határozta, hogy az egyletnek jótékony czéljára való tekin-

tettel O Felsége kegyelméért fog esedezni.

Az iij módosított alapszabályokat az 1858 január 23-án

tartott közgylésnek kellett volna tárgyalnia, de oly kevés

tag jelent meg, hogy a közgylés február 23-ikára elhalasz-

tatott azzal, hogy az alapszabályok kinyomattassanak, a

tagoknak, esetleg fnökeiknek elismervény ellenében azzal

kézbesíttessenek, hogy azokat esetleges észrevételeikkel

február i6-ig visszaküldjék. Azok kik az alapszabályokat

eddig a határnapig vissza nem küldik, az alapszabál3'okat

elfogadottaknak fognak tekintetni.

Érdekesnek tartjuk itt már az összehasonlítás kedvé-

ért is közbevetleg az 1857. évi eredményeket közölni.

A nyugdíjalap 49,530 frt 16 krra ppénzben emelkedett.

A kamatjövedelem volt 2579 frt 24 kr ppénzben. A tag-

létszám volt 241 férfi, 41 n. A nj^ugdíjat csak három n
élvezte, mert egy idközben férjhez ment. A njaigdijra

jogosult hat férfi közül csak egy vette fel nyugdiját.

Az 1858 február 23-án tartott folytatólagos közgylé-

sen az elnök Burgmann Károly megállapította, hogy a

tagoknak megküldött alapszabályokat csak 61 küldte vissza

észrevételek kíséretében, a többiek tehát azokat feltétlenül

elfogadták, az alapszabályok e szerint a nagy többség által

elfogadtattak, a bizottság mégis az egyesek véleménye iránt

való tiszteletbl szükségesnek tartotta, hogy azokat a köz-

gylés is tárgyalja. Nézete szerint azonban a közgylési

tárgyalás csakis azokra a szakaszokra szorítkozhatik, me-

lyekre észrevételek tétettek. S tényleg foganatosíttattak is

egyes, többnyire irályi módosítások.

Már az eladottakra való tekintettel is röviden ismer-

tethetjük a budai cs. kir. helytartósági osztály által 1859

ápríl 15-én jóváhagyott új alapszabályokat.
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Elre bocsáttatik, hogy az intézet fennállása alatt szer-

zett tapasztalatok kétségtelenné tették, hogy a minden

számtani alap nélkül szervezett egylet nem állhatna meg

és nem teljesíthetné elvállalt kötelezettségeit. S ha köte-

lezettségeinek eddigelé megtelelhetett, ez indokolását az

egylet szándékán kívül es, st ezzel homlokegyenest ellen-

kez tényekben találja, t. i. hogy számos tag kivált az

egyletbl. Elhatároztatott tehát az egyletnek új alapokon

való szervezése. Vezérelvül szolgált, hogy az egylet mos-

tani tagjainak jogai és igényei lehetleg megóvassanak és

hogy az újonnan belép tagok érdekében oly szabványok

állapítassanak meg, a melyek nekik a jövben a kilátásba

helyezett nyugdíjat és az egyleti vagyonban való megfelel

részesedést biztosítják.

Kimondják az alapszabályok, hogy az egyletnek eddigi

tagjai javára a nekik 60 éves koruktól fogva biztosított

80 pfrtnyi évi nyugdíj, valamint az özvegyeiknek biztosí-

tott azonos összeg nyugdíj az eddigi szabályzatok értel-

mében épségben fentartatik. Munkaképtelenség esetén azon-

ban a tagok nyugdíjra legfölebb évi 80 pfrt erejéig csak

annyiban tarthatnak igényt, a mennyiben ezt az egylet

vagyoni eszközei és az e czélra rendelt külön alap meg-

engedi. A külön alap az egylet vagyonának öt százaléknyi

kamatoztatását meghaladó kamattöbbletébl alakíttatik.

Ugyanebbl az alapból fedeztetnek a lehetség szerint az

elárvult gyermekek ellátási igényei évi 80 frt erejéig. Ki-

emeltetik itt, hogy az erre a czélra rendelt összegnek vala-

mely évben fel nem használt része a késbbi évek javára

esik és azokban is felhasználtathatik.

Világosabb kifejezést talál az egyletnek igazi szándéka

az alapszabályok 5. §-ában, mely is kimondja, hogy az

egyletnek az 1857-ik év végén 49,530 frt 16 kr. ppénzbl
Keresk. test. tört. 29
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álló készpénzvagyona vala, a melybl a kezelési költsé-

gekre netán szükséges összeg levonásával fedezni kell a) a

már folyósított nyugdíjakat, h) a jövend öregségi nyug-

díjakat és c) a jövend özvegyi nj'^ugdíjakat. A mi ezentúl

fenmarad, és a mi többlet az öt százaléknál nagyobb ka-

matozás által eléretnek, a munkaképtelenné vált tagok

nyugdíjazására és a nevelési járulékok fedezésére használ-

tathatik.

Az els kilencz évben minden három évben, ezentúl

nainden öt évben a vagyoni állapotot a valószínségi számí-

tás alapján meg kell vizsgálni és ezen az alapon a választ-

mány javaslatára a közgylés állapítja meg a hányadot, a

mely a tartalék javára iratik, illetleg az új tagok javára

jegyeztetik. A régi tagok feljogosíttatnak az alapszabályokat

kiegészít táblázatokban megállapított díjak fizetése által

maguknak nagyobb, egész a legnagyobb 200 frtnyi összegig

terjed nyugdíjat biztosítani.

Mindenki — ezzel kezddnek az új tagokra vonatkozó

intézkedések — ki kereskedelmi, ipari, forgalmi vagy rész-

vényes vállalatnál és nyilvános pénzintézeteknél állandó

fizetéssel van alkalmazva, a 15 éves kort már elérte, a

45 éves kort azonban még túl nem haladta, beléphet tag-

kint a nyugdíjintézetbe. A felvétel fölött a választmány

határoz. A kérelmez kérvényéhez csatolni tartozik a) ke-

resztlevelét vagy születési bizonyítványát, b) az egyleti orvos

által egészségi állapotáról kiállított bizonyítványát. Ha neje

részére is, özvegysége esetére, nyugdíjat kivan biztosítani, a

nejére szóló azonos okmányokon felül még az esketési levelet

is be tartozik mutatni. Nyugdíjul biztosítani lehet 80, 120 és

legfölebb 200 frtot. A teljes nyugdíjélvezet kezddik a tag

60 éves korával; nnél férje elhunytával; a részleges nyug-

díjt élvezi a tag munkaképtelenségével. A nyugdíj élvezet
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feltétele, hogy a tag, ha csakis a maga számára biztosít

nyugdíjat öt frtnyi, ha pedig neje számára is biztosít nyug-

díjat 10 frtnyi beiratási díjat fizessen, továbbá az ellen-

értékül szolgáló, a vonatkozó táblázatokban megállapított

díjat megfizesse. A díjfizetést vagy egyszerre, tehát tke-

befizetés által vagy pedig negyedévenkinti részletekben

vagy pedig részben tkebefizetés, részben részletekben lehet

teljesíteni. A díjfizetés mérvét az alapszabályokhoz csatolt

különböz, az életkort és a fizetési módozatot figyelembe

vev díjtáblázat mutatja.

Már az eladottakból is kitnik, hogy az intézmény

teljesen a biztosítási alapelveken épült fel és benne már

háttérbe vonult a puszta jótékonj^ság. Az eladottakból

kitnik az is, hogy számítási alapul öt százalékos kamat

vétetett, de hogy min halandósági táblázat használtatott,

nem lehetett megállapítani. Minden biztosítási intézmény

boldogulása és felvirágzása lényegileg a számítási alapok

helyességétl függ.

Fentebb láttuk, hogy az alapszabályok 1859 április

15-én ersíttettek meg véglegesen. A most említett évnek

végén a nyugdíjalap volt 56,372 frt 62 kr. o. értékben. A tag-

létszám pedig volt 218 férfi, 38 n, kik közül öt férfi az

aggsági és öt n az özvegyi nyugdíjat élvezte. Az 1859. évi

bevételek fbb tételei: kamat 3177 frt 08 kr., tagdíj 1057 frt

03 kr.
; 34 tiszteleti tag járuléka 387 frt 45 kr. Tagdíjak-

ban 38 tag összesen 209 frt 37 krral volt hátralékban.

Az alapszabálymódosítások nem jártak a kívánt ered-

ménynyel. A rendelkezésünkre állott irományokból nem

állapíthattuk meg, hogy csatlakoztak- e újabb tagok az

egylethez. Minden valószínség szerint az egyletbe nem
lépett be egy új tag sem. Szintúgy nem állapíthattuk meg,

hogy mikor hozatott az a határozat, hogy a tagok nyug-

29*
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díjának összege az intézet jövedelmeire való tekintettel

három évenkint állapíttattassék meg. Csak azt tudjuk, hogy

ily három éves idszak 1878 végével járt le. Az 1879

február 15-én tartott közgylés Granichstádten Jakab in-

dítványára kimondotta, hogy a nyugdíj összeg ezután éven-

kint állapíttassék meg, a várható jövedelem alapján. Tekin-

tettel most már arra, hogy az intézetnek 1879-ben várható

jövedelme 4900 frt, a nyugdíjat pedig már 47 tag élvezi,

hat tag pedig az év folyamában lép a nyugdíj élvezetébe

az évi nyugdíj 100 frtban állapíttatott meg.

Ettl az idtl (1879) fogva az egylet tulajdonkép fel-

számolás alatt állott. Az alapszabályok szerint az els köz-

gylés érvényességéhez 30 nyugdíj élvezetében még nem

lev tag jelenléte kívántatott. Nem egyszer történt, hogy

az els közgylést el kellett halasztani, mert a tagok nem

jelentek meg kell számban. Az 1883. évi február 27-én

tartott közgylés, tekintettel arra, hogy az a rendelkezés

az egylet jelenlegi állapotának többé meg nem felel, ér-

vényen kívül helyezte. A rákövetkez évi közgylés pedig

a nyugdíjat élvez tagoknak is megadta a szavazati jogot.

Még inkább szól a felszámolás mellett az 1888. évi köz-

gylésen, Rosenzweig Mór egyleti tagnak felszólamlása

ellenére, hozott az a határozat, hogy 1888. évben a nyugdíj

120 frt legyen. Rosenzweig Mór a 120 frtnyi nyugdíj en-

gedélyezését czélzó indítvány ellen azon alapon szólalt fel,

hogy ezt az összeget nem fedezi az intézetnek jövedelme

és az ily összeg nyugdíj egyenesen az egyletnek tkéjét

támadja meg. De a közgylés erre az érvelésre nem sok

súlyt fektetett és az utánna következ években is 120 frtban

állapította meg a nyugdíjat.

Az 1892 márczius 12-én az elnök: Hüttl Tivadar távol-

létében tartott választmányi ülésen az az indítvány fogad-
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tátott el, hogy a közgylésnek javasoltassák, hogy az egy-

letnek összes tagjai részére adassék meg a nyugdíj és ez

évi 140 frtba állapíttassék meg. Az elnök közbelépése akadá-

lyozta meg az indítvánj^nak a közgylés elé terjesztését. Az

e végbl márczius 19-én tartott új választmányi ülésen a

határozat ellen azzal érvelt, hogy a fennálló alapszabályok

nem engedik meg, hogy a tagok 60 éves koruk letelte

eltt nyugdíjaztassanak és hogy a 120 frtos nyugdíjat sem

fedezi a jövedelem, hanem már a tökébl kell kiegészí-

teni, mely így mind kevésbbé fedezi a kötelezettségeket.

Ettl fogva a beavatottak eltt mind tisztábban állt,

hogy az egyletet minél elbb fel kell oszlatni. A jogi nehéz-

ségek leküzdése után dr. Ullmann Sándor indítvánj^ára a

felszámolást az 1893 ápril hó 29-én tartott közgylés mondta

ki a következ határozatok hozatalával. Minden egyes tag

1200 forintot kapjon végkielégítésül. A fenmaradó összegbl

10,000 frt a budapesti kereskedk menházánál két teljes men-

házi ellátással járó alapítványra fordíttassék azzal a kikötés-

sel, hog}^ ezeket az alapítványi helyeket csakis a feloszlott

egylet férfi tagjainak lehet adományozni. Az ez alapítvá-

nyon túl fenmaradó összeg (tényleg fenmaradt 12,611 frt

37 kr.) pedig az egylet alapítványakint szolgáltattassék át

a kereskedelmi betegápoló egyletnek azzal a kötelezettség-

gel, hogy az egylet férfi tagiait, megbetegedésök esetére,

betegségök egész tartama alatt ingyen kórházi ápolásban

és ellátásban köteles részesíteni.

így sznt meg tudtunkkal hazánknak els nyugdíj-egy-

lete, melyet túlnyomólag az emberbaráti érzelem, a jóté-

konysági szellem hívott életbe. Részes volt ugyan benne

az önsegély is, de ebben is nagyobb szerepet vitt az ember-

baráti érzelem, mint a valódi a tényekkel és viszonyokkal

számító kölcsönösség.
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A nagykereskedk testületében többször, különösen

pedig a vasárnapi iskolával kapcsolatosan, ezt illetleg

érkezett valamely rendelet vételekor merült fel az eszme,

hogy egy magasabb kereskedelmi tanintézet alapíttassék.

A nagykereskedk azt tartják, hogy a vasárnapi iskola nem
felel meg gyakornokaik igényeinek, képzettségi fokának

és általában nem alkalmas arra, hogy nagyobb képzettség

kereskedket neveljen.

De az eszme csak azóta kezdett testet ölteni, hogy

Appiano József az 1856. évi január hó 15-én tartott vá-

lasztmányi ülésben kijelentette, hogy a választmány figyel-

mét egy ügyre kell irányítania, mely a testületet ugyan

már többször foglalkoztatta, de a melynek megvalósítását

nem is lehet tovább halasztani s így erélyesen kézbe kell

venni. A lipcsei, dresdai, góthai illetleg a brünni és

* Meg kell jegyeznem, hogy a kereskedelmi akadémia történetét fleg

tanügyi szempontból külön emlékirat vázolja. Itt az akadémiáról csakis mint

a testületek egyik alapításáról van és lehet szó. Tudomásomat fleg a testü-

letek jegyzkönyveibl és irományaiból merítem. Ha egyes részleteket bveb-
ben adok el, mint másokat s így némileg az aránytalanság hibájába esem,

mentségül szolgálhat egyrészt az a tény, hogy az akadémiának megírás

alatt lev emlékirata nem állott rendelkezésemre, másrészt pedig az a körül-

mény, hogy a kereskedelmi akadémia alakulásának történetét illetleg az

eddigi kiadványokban egyes tévedéseket találtam, melyeket nézetem szerint

csakis a részletek b eladása által lehet kiigazítani.
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laibachi felsbb kereskedelmi tanintézetek mintájára itt

Pesten egy felsbb kereskedelmi tanintézetet kell alapí-

tani és állandóságát a kereskedelmi testületek anyagi támo-

gatása által kell biztosítani.

Pest — ezzel kezdi elterjesztésének indokolását —
jelentségét és anyagi jólétét kizárólag a kereskedelemnek

köszönheti. Városunknak földrajzi fekvése, mint világ-

részünk egyik legfontosabb vízi útjának központja, a mely

egyszersmind Magyarország összes síntitjainak csomópontja,

eszközli, hogy itt a legkiterjedtebb kereskedelmi forgalom

számára a változó viszonyokat kielégít árúkészletek van-

nak összehalmozva és nem nézve azt a jelentséget, mely-

lyel Pest, mint az ország fvárosa bír, városunknak min-

dennapi vásárja mérvadó befolyást gyakorol az európai

világvásámak nagy részére.

De ezen általános indokokon kívül még különös viszo-

nyok is sürgssé teszik az ily intézet felállítását. Kell,

hogy megoldassanak az ipar- és kereskedelemnek bilincsei

és a teljesen szabad verseny emeltessék érvényre. Ebben

pedig csak a magasabb képzettség arathat diadalt. Ezt a

képzettséget pedig csak az igazán gazdagok nagy költsé-

gek árán szerezhetik meg gyermekeiknek a külföldön való

iskoláztatás által. A belföldön nem lehet magasabb keres-

kedelmi képzettségre szert tenni, mert a hazai reáltanodák

egyes tananyagokat, melyekre a kereskedknek is szüksé-

gök van, sokkal behatóbban tárgyalnak, semmint azokat a

kereskedelmi élet igényli, viszont azonban más tananyago-

kat vagy egészen elhanj^agolnak vagy legalább nem tanít-

ják azokat abban a terjedelemben, a melyben arra a ke-

reskednek van szüksége. A kereskedelmi élet igényeibl

kiindulva különös súlyt kell fektetni a franczia, angol és

olasz nyelvekre. Másrészt figyelembe jön az is, hogy az az
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ifjü, ki kereskedelmi gyakorlat nélkül végig járja a reál-

tanodát, a legritkább esetben fog valódi gyakorlati keres-

kedvé lenni.

A választmány az elterjesztést élénk megelégedéssel

fogadta és elhatározta, hogy az ügyet a közgylésnek fogja

ajánlani. Mieltt azonban a közgylés elé terjesztené, bizott-

sági tárgyalást tart szükségesnek, melyhez meg kell hívni

Fiichs Rezs, Manno István, Ullmann Károly és Weisz

B. F. tagokat. A bizottság a végrehajtást illetleg készít-

sen tervezetet, mely a polg. kereskedk testületével is kö-

zöltessék. Jálics A. F. pedig ígéretet tett arra nézve, hogy

Lipcsébl és Laibachból üzletbarátjai által meg fogja sze-

rezni az egész ide vonatkozó anyagot. Meg kell itt emlí-

teni, hogy Appiano elterjesztésében a fsúlyt a lipcsei

kereskedelmi tanintézetre fektette, melynek tevékenységét

különösen kiemelte.

Közöltetett az indítvány a polg. kereskedk testületé-

vel, mely a nagykereskedk testületénél tartandó bizottsági

tárgyalásokhoz a maga részérl Weinzierl Vilmos, Aebly

Adolf, Diimtsa Ignácz, Kochmeister Frigyes, Pfeifer C,

Prückler Ignácz és Vetsey S. tagokat küldte ki. A bizott-

sági tárgyalásokhoz meghívatott Rós'a Lajos, az ipar és

kereskedelmi kamara titkára is.

Els ülését a bizottság 1856 február 12-én tartotta,

melyen az összes tagok részérl megállapíttatott egy fel-

sbb kereskedelmi tanintézet felállításának szüksége, vala-

mint mindkét testület hajlandósága az intézet anyagi

támogatására, a polgári kereskedelmi testület tagjai részé-

rl azzal a toldással, hogy azt okvetlenül kapcsolatba kell

hozni a vasárnapi ismétl iskolával. Szükséges azonban —
így szól a határozat — hogy a tárgyalások folytatása eltt

megállapíttassanak a Lipcsében és Laibachban fennálló
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intézeteknek költségei. A további tárgyalások és javaslatok

tétele végett Kern Jakab, Weisz B. F., Rós'a Lajos, Koch-

meister Frigyes és Vetsey S. tagokból álló szkebb bizott-

ság küldetik ki.

A nagykereskedk testületének közgylése elé az ügy

1856 márczius 27-én terjesztetett, a midn is a közgylés

egyhangúlag és lelkesedéssel fogadta el a tett javaslatokat

és a következ határozatokat hozta : A közgylés ennek az

intézetnek alapítását a legszorgosabb szükségek egyikének

és a testületnek ennél a vállalatnál való anyagi és erkölcsi

részesedését becsületbeli kötelességnek ismeri el. Ezekhez

az elzményekhez képest a közgylés elhatározza : i. A tes-

tület erre a czélra rendelkezésre bocsátja tkéjének kama-

tát, szükség esetén magát a tkét is mindaddig, míg az

intézet nem lesz abban a helyzetben, hogy visszafizetéseket

teljesíthet. 2. A tagoknak évi járuléka mindaddig, míg az

akadémia támogatásra szorul, 20 frtról 40 frtra emeltetik

és ezt a járulékot félévi részletekben kell befizetni. 3. Ala-

pítványok jegyzése végett felhívás bocsáttatik ki és az

alapítványok gyjtése és beszedése bizottságra bizatik. Az

intézet bels szervezetének megállapítása, valamint a kor-

mány jóváhagyásának kieszközlése az eddigi bizottságnak

tartatik fenn.

A polg. kereskedk testülete a kérdést összes ülésé-

ben márczius 29-én tárgyalta. A bizottság javaslata itt is

egyhangúlag fogadtatott el és megszavaztatott a bizottság-

áltál a költségvetésben terhére javaslatba hozott 2500 frtnyi

évi járulék. Az intézeti alapszabályoknak kidolgozására

kiküldend közös bizottságba megválasztattak: .Nádosy

István, Vetsey Sándor, Kochmeister Frigyes, Dumtsa Ig-

nácz, Uhl F. W., Leopold I. és Oesterreicher M. A közös

bizottság az 1856 ápril 5-én tartott ülésébl Appiano József
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elnöklete alatt Kern Jakab, Weisz B. F. Rós'a Lajos, Koch-

meister Frigyes és Vetsey Sándor személyében egy sz-

kebb bizottságot küldött ki azzal, liogy szakértk meg-

hallgatásával dolgozza ki az intézeti alapszabályokat.

Szakértknek Biedermann, Conlegner és Fritsch tanárok

hivattak meg.

Fölöslegesnek tartjuk, hogy akár a szkebb bizottság,

akár a nagyobb bizottság tárg3^alásait ismertessük. Eladá-

sunk fonalát ott veszszük fel ismét, hog}^ az engedélyezés

végett a helytartó tanácshoz beadandó kérvényt a nagyke-

reskedk testülete 1856 szeptember 3-án, a polgári keres-

kedk testülete pedig 1856 október 3-án tartott közgylésen

tárgyalta és fogadta el és hogy a kérvénynek a helytartó

tanácsnál való benyújtásával a polg. kereskedk testülete

részérl Pscherer M., Weinzierl Vilmos és Kochmeister

Frigyes, a nagykereskedk testülete részérl pedig a három

kiküldött, nevezetesen Fiichs Rezs, Kern Jakab és Jálics

A. Ferencz bízatott meg. Egyúttal pedig Kern Jakab,

Weisz B. Ferencz, Rós'a Lajos, Kochmeister Frigyes és

Vetsey Sándor tagok megbízattak, hogy a két testület

elnökei, nevezetesen Fuchs Rezs és Pscherer Miklós

közbenjöttével az összes elintézkedéseket tegyék meg,

hogy a kereskedelmi akadémiát mielbb meg lehessen

nyitni.

A helytartó tanácshoz október második felében beadott

kérvényben eladják, hogy már hosszabb id óta foglal-

koznak a tervvel, hogy külföldi és osztrák, különösen pe-

dig a legújabban szervezett prágai tanintézet mintájára

kereskedket képez felsbb tanintézetet létesítsenek.

Nagy súlyt fektetnek ily tanintézet létesítésére, mert

Pest jelentségét és jólétét a kereskedelemnek köszöni a

miíltban és fogja még inkább köszönni a jövben, de az
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id is mindinkább közeledik, midn a kereskedelem és

ipar gyakorlatának korlátai teljesen meg fognak sznni és

tért engednek az erk szabad érvényestilésének, mely lé-

nyegileg a kell képzettségtl ftigg.

Eddigelé csak az igen vagyonos sztilk gyennekei rop-

pant nehézségekkel és tetemes költséggel szerezhették meg

maguknak ktilföldi tanintézetek látogatása által az alapos

kereskedelmi képzettséget. Az itteni magán kereskedelmi

tanintézetek a czélnak meg nem felelnek, mert els sor-

ban csak birtokosaik érdekét tartják szem eltt és nincse-

nek, de nem is lehetnek taneszközökkel lígy felszerelve,

mint a törvényes testületek által alapított és a magasabb

kiképzési czéloknak teljesen megfelelleg ellátott tanintézet.

A nyilvános állami intézetek pedig, melyek inkább az álta-

lános mveltséget tartják szem eltt, alig felelnek meg a

czélnak, hogy gyakorlati kereskedket neveljenek.

Különben a magasabb kiképzés mellett gondoskodni

kívánnak arról is, hogy az alkalmazásban lev inasoknak

és gyakornokoknak is lehetvé tétessék, hogy alaposabb

és tágabbkör ismereteket szerezhessenek a Lipcse és

más ktilföldi városok mintájára szervezend esti tanfolya-

mokon.

A tanintézet szervezetét és tantervét szakértkkel be-

szélték meg és ezek megállapodásain nyugszik a beterjesz-

tett tanterv. A tanintézet három intézetbl fog állani, u. m.

I. a vasárnapi iskolából, 2. az esti tanfoh^amból és

végre 3. a magasabb kereskedelmi tanintézetbl (kereske-

delmi akadémiából). Az els kötelez lenne és azt minden

inas és gyakornok szolgálatadója felelssége alatt ponto-

san tartoznék látogatni. Az esti tanfolyam három osztály-

ból állana három évi tanfolyammal, melyet az inasok és

gyakornokok látogathatnának. Az akadémia maga ktilön
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igazgató vezetése alatt állana három osztályból. Az igaz-

gató tartoznék arról gondoskodni, hogy a vidékrl feljöv

tanulók vagy nála, vagy tanároknál, vagy tisztességes csa-

ládoknál nyerjenek megfelel ellátást, mint ez Lipcsében

és Dresdában is történik. S az ily eljárás a szülket is

igen megnyugtatná.

Az els berendezés 12,500 frtba kerülne, mi részben a

testületi tagok ajándékai által már is fedezve van és a

kereskedelmi körökben gyjtend adományokkal feltétlenül

fedeztetni fog.

Az évi költség lenne 21,000 frt, mely fedeztetik

a) a nagykereskedk testülete által 2 5000 frtnyi tkéje

után befolyó évi 6 g-os kamataiban felajánlott 1500 frttal

h) a polgári kereskedk testülete által fel-

ajánlott évi 2500 «

c) a nagykeresked testület egyes tagjai

által felajánlott 2500 «

d) a nagykereskedk testületének tanon-

czai által a jelenleg fennálló vasárnapi iskolára

évenkint fizetett 1000 «

e) a polgári kereskedk testületének ta-

nonczai által a jelenleg fennálló vasárnapi is-

kolára évenkint fizetett 1000 «

f) 125 tanítványnak évi 100 frtnyi tanpénze

által „ 12,500 «

összesen 21,000 frt.

A tanpénznek a szükséglet mérve szerint való emelése

vagy leszállítására azonban a jog fentartatik.

Mellzzük a szervezeti szabálj^zatoknak a tanügyre

vonatkozó részletes eladását és csak annyit említünk meg,

hogy nagy süly fektettetett a nyelvekre, melyek közül a
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német, magyar, franczia, olasz kötelez, az angol ellenben

szabad tantárgy vala, tanítási nyelvnek a német állapítta-

tott meg, és ez alul csakis a nyelvek képeztek kivételt, a

mennyiben azokat a lehetség szerint magán az illet nyel-

ven kellett tanítani. Már részletesebben kell a kereskedelmi

akadémia igazgatására vonatkozó rendelkezéseket ismer-

tetnünk.

Kijelentik a szervezeti szabályzatok, hogy a kereske-

delmi akadémiának legfelsbb felügyeleti és igazgatási joga

magától érthetleg a magas tanügyi hatóságot illeti meg.

A közvetett felügyeletet azonban a két testület az erre a

czélra választott iskolai bizottság által gyakorolja. Az aka-

démiának közvetlen igazgatási joga közvetlenül az igazga-

tót illeti meg, kit a tanári értekezlet részben tanácsadással,

részben határozatok hozatalával támogat.

Az iskolaügyi bizottság áll a két testület tagjai köré-

bl egyenl arányban választott lo helybeli kereskedbl.

A bizottság maga választ elnököt saját tagjai közül. Fel-

adatköre: Általában képviseli a két testületet és közvetíti

az ezek és a tanintézet közt fennálló kapcsolatokat. Külö-

nösen pedig a) választja az akadémia igazgatóját, a válasz-

tást azonban jóváhagyás végett a két testület és a tanügyi

hatóság elé terjeszti, b) Az igazgatóval egyetértésben nevezi

ki és hívja meg, valamint bocsátja el a tanárokat, c) Meg-

vizsgálja az igazgató és a tanárok által az intézet részére

való beszerzéseket illetleg tett indítványokat, jóváhagyás

után pedig ellenrzi foganatosításukat, d) Egyik tagja által

átveszi, felhasználja és elszámolja az intézetnek szánt és

annál befolyt pénzösszegeket, e) Ellenrzi az intézetnek

feladata körében tett szolgálatait, támogatja az igazgató

mködését, nevezetesen az erélyes fegyelem fentartásában

és elmozdítja az iskolának a házi neveléssel való gyümöl-
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csözö közremködését. /} Végre minden félévben kimerít

jelentést tesz a testületeknek az intézet állapotáról. Fel-

adatának teljesítése végett a bizottságnak és minden egyes

tagiának joga, de egyszersmind kötelessége az eladásokat

idközönkint meglátogatni, feltételeztetik azonban, hogy

magukat teljesen passive viselik és kerülni fogják a taní-

tásnak minden megzavarását, továbbá az elnök és a bizott-

ság néhány tagja a vizsgálatokon megjelenik, az esti tan-

folyamokról kiadott bizonyítványokat az elnök is aláírja.

A bizottság minden hó végén, sürgs esetekben azonban

ezen napokon kívül is az igazgatóval és a választott tanárok-

kal együttes tanácskozó ülést tart, melyen meghallgatja a

jelentéseket és javaslatokat és azok fölött határoz.

A szervezeti szabálj^zatok 1857 április hó 17-én 2125.

sz. a. hagyattak jóvá. S itt ki kell emelnünk, hogy a sza-

bályzatok azzal a záradékkal hagyattak jóvá, hogy a taná-

rok kinevezésének megersítése a tanügyi hatóságnak fen-

tartatott. Ezt a záradékot a bizottság, illetleg a testületek

önkormányzati jogaikra sérelmesnek találták. Ennek a

kérdésnek tisztázása végett utaztak a bizottság tagjai Bécsbe

és kértek kihallgatást a miniszternél és az eladónál. Mind

a minisztertl, mind az eladótól azt a biztosítást nyer-

ték, hogy ezzel a záradékkal koránt sem czéloztatik a tes-

tületek önkormányzati jogainak megsértése.

így megnyugtatva az ügy intézésére kiküldött bizottság

a testületekhez fordult azzal a javaslattal, hogy immár

tétessenek meg az összes intézkedések a kereskedelmi

akadémia életbeléptetésére, továbbá, hogy a vasárnapi

iskola választassék el az akadémiától és végi'e, hogy a két

testület vállaljon kezességet azért, hogy a netalán felmerül

hiányt mindegyik felében fedezni fogja.

A testületek közgylései a javaslatokat elfogadták, s
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megindították, hogy az intézet fennállását anyagilag biztosít-

sák, a gyjtést, mely mintegy 40,000 frtot eredményezett.

Ekként biztosítva lévén a kereskedelmi akadémia

anyagi helyzete, a testületek megpróbálták, hogy az inté-

zet részére Pest városától kapjanak helyiségeket, de miután

ez nem sikerült, számára a bálvány-utcza és az Arany

János-utcza sarkán lev volt Ürményi (bálvány-utcza 18,

jelenleg 22. sz. a.) házban béreltek helyiségeket, melyek-

ben az intézet 1857 november i-én meg is nyittatott.

A megnyitáskor az intézetnek még nem volt igazga-

tója. Az igazgatással ideiglenesen Fritsch Vilmos bízatott

meg. Tanároknak pedig kineveztettek: Conlegner József,

Horváth Árpád, Jáger Henrik, Korner Frigyes, Lövényi

Vilmos, Moser Gyula, Wenninger Vincze. A hittant Ráth,

dr. Székács és Schwab Löw tanították. Igazgatót az intézet

csak az iskolai év végén a Belgiumból meghívott dr. Zick-

wolf személyében kapott, ki azonban már két év múlva

visszatért hazájába. Az igazgatási teendket ezután egy éven

át dr. Szabó József és Korner Frigyes közösen, majd pedig

két éven át dr. Szabó József egyedül látta el.

Mivel azonban dr. Szabó 1862-ben a budapesti egyete-

men tanárrá neveztetett ki, állásáról lemondott és helyébe

igazgatónak Korner Frigyes választatott meg, ki 1871-ben

nyugdíjaztatott. Utána Lewin Jakab s ennek 1884 július

30-án bekövetkezett halála után pedig Ghyczy Géza követ-

kezett.

Ha már megemlítettük az igazgatókat, meg kell em-

lékeznünk legalább is az iskolaügyi, késbb vezérl bizott-

ság elnökeirl, kik is voltak Fuchs Rezs, Kochmeister

Frigyes, Weisz Bernát Ferencz, az utóbbi halála után pe-

dig ismét báró Kochmeister Frigyes, ki az elnöki tisztet

jelenleg is viseli.
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De az igazgatók nevével egyszersmind az akadémiá-

nak egy-egy fejldési és átalakulási fokozata áll kapcso-

latban. Az els két igazgató, Fritsch és Zickwolf alatt az

intézet tannyelve német vala. Már Szabó József igazgatása

alatt két nyelvvé lett. Lewin Jakab alatt egészen meg-

magyarosodott.

Lewin Jakab igazgatósága más irányban is jelent át-

alakulást. Az akadémia addig három osztályból állt, de két

elkészít osztályt is kellett szervezni, annjára fiatalon és

készületlenül kerültek ki az ifjak a középtanodákból. Lewin

az akadémiát négy osztályúvá tette. A középiskolák javu-

lása lehetvé tette, hogy az akadémiai tanfolyam már az

1878/9. évben ismét három évre szállíttassék le. Az igaz-

gatósága alatt szerveztetett a kormány támogatásával a

keleti tanfolyam és végre az 1883 '4. évben a középiskolát

teljesen elvégzett ifjak részére az egyéves kereskedelmi

tanfolyam.

Láttuk, hogy az akadémia eleinte bérházban helyeztetett

el. Láttuk azt is, hogy a tanulók száma 125-el irányoztatott

el. Tényleg azonban az els 1857/8-ik iskolai évben csak

64 tanuló iratkozott be és a tanulók még az 1862/3-ik

évben sem érték el az elirányzott számot, a mennyiben

az akadémiát ekkor 123 növendék látogatta. Ettl fogva

azonban a létszám folytonosan, st 1865 '6-ban rohamosan

emelkedett, a megelz évi 172-rl 257-re. Ehhez még

járult, hogy a vasárnapi iskola az 1868/9-ik tanévben szo-

rosabb kapcsolatba hozatott az akadémiával. Feltétlenül

szükségesnek találtatott, hogy az akadémia a saját épüle-

tében helyeztessék el. Az akadémia részére a váczi-körúton

és üj-utcza sarkán telek szereztetett és ezen az építkezés

1869 tavaszán kezdetett meg. Az építkezési költség

200,000 frttal irányoztatott el, az akadémiának ellenben
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80,000 frt állt rendelkezésére. A vezérl bizottság segély-

ért a testületekhez és ezek útján a kereskedelmi körökhöz,

valamint a kormánj^hoz is fordult. A segély bven folyt,

úgy hogy a kereskedelmi akadémiai épületet 80,000 frtnyi

jelzálogkölcsön igénybe vételével be lehetett fejezni. A zárk-

ünnepély 1870 október 2-án tartatott meg.

Ebben az épületben maradt a kereskedelmi-akadémia

egészen 1885 szig, a midn is jelenlegi épületébe helyez-

tetett át. Jelenlegi épülete, melynek alkotmány-utczai f-

homlokzatát mutatja a csatolt rajz, az V. kerületben négy

utcza által határolt szabad térségen fekszik. A telket a székes-

fvárostól ingyen kapta azzal a kötelezettséggel, hogy azon

csakis a kereskedelmi-akadémia czéljainak szolgáló épületet

emel, azt el nem idegeníti, sem rendeltetésétl elvonni

nem fogja; és azzal a további kötelezettséggel, hogy a tan-

intézet fennállása alatt 12 budapesti származású és illetség

jó elmeneteltí ifjút a tanács ajánlatára ingyenoktatásban

fog részesíteni.

Az új épületen a földmunkákat 1884 június 23-án, a

falazást pedig július 6-án kezdték meg. A teljesen elkészült

és felszerelt épület a vezérl bizottságnak 1885 augusztus

31-én adatott át. A zárók-ünnepélyt 1885 október 11 -én

tartották meg.

A terület, melyen a díszes épület Czigler Gyz buda-

pesti mépítész terve szerint emeltetett, 936 négyszögöl

vagyis 3516 négyszögméter, a beépített terület pedig 534

négyszögöl, illetleg 1923 négyszögméter.

Maga az épület kétemeletes. Van benne tanítási czé-

lokra szolgáló 16 tanterem, köztük egy vegytani és egy

természettani tanterem. A vegytani és természettani tan-

termek és laboratóriumok a földszinten vannak. A többi

tantermek közül kett földszint, hat az els és ugyanennyi

Keresk. test. tört. 3°
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a második emeleten van. -^ Az els emeleten vannak

még az igazgatói és titkári helyiségek, a második emeleten

pedig a díszterem, továbbá a tanári és az ifjúsági könyvtár.

Egy-egy tanteremnek területe 65—70 négyszögméter, magas-

sága pedig 4*8 méter, mindegyikben 46—48 tanuló helyez-

tetik el, többnyire kétüléses padokban. Gondoskodva van

a tantermek kell szellztetésérl és ftésérl.

Az építési költségek részben új adománj'ok által sze-

reztettek be. Maguk a testületek az. építéshez 18,000 frttal

járultak, az ezenfelül túlnyomólag kereskedelmi körökbl

befolyt adományok összege 27,870 frt.

Az elmúlt tanévben az akadémiát összesen 454 ifjú

látogatta, még pedig 181 az alsó, 126 a középs, 91 a fels osz-

tályt, 56 az egyéves tanfolyamot. Természetesen ma ezrekre

megy azok száma, kik ebben a tanintézetben szerezték meg az

elméleti szakképzettséget. A kereskedelmi akadémia mono-

gráfiájának egyik legérdekesebb része bizonyára az, mely az

intézet volt növendékeit és jelenlegi életpályájukat tünteti ki.

Meg kell említenünk, hogy az akadémiai tanulók szá-

mára alapított kilencz kisebb-nagyobb ösztöndíjon kívül még

egyes magánosok, továbbá a testületek, a budapesti keres-

kedelmi és iparkamara, egyes budapesti vállalatok, maga

Budapest székes-fváros is egészben vagy részben tandíj-

mentes helyek biztosítására alapítványokat tettek. Ily

alapítványok alapján teljes tandíjmentességet élvezhet 20,

és kétharmad részben tandíjmentességet 6 ifjú. Ezeken

felül 1 2 tandíjmentes helylyel rendelkezik Budapest székes-

fváros, egy-egy tandíjmentes helylyel pedig a Pesti magyar

kereskedelmi bank, a Pesti hazai els takarékpénztár-

egyesület és az Els magyar általános biztosító társaság.

Végül egész vagy fél tandíjmentességet engedélyez még a

vezérl bizottság is.
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Szó nélkül nem hagyhatjuk azt sem, hogy az intézet

végzett növendékeinek már 1870-ben biztosíttatott az egy-

éves katonai önkéntességi jog.

Végi még a kereskedelmi akadémiának j, ez id-

szerint is érvényben lev alapszabályairól kell megemlé-

keznünk. Az új telek vásárlásakor kitnt, hogy a kereske-

delmi akadémia viszonya a két kereskedelmi testülethez

nincsen eléggé tüzetesen szabályozva. Ez a tény és az els

szervezeti szabályzatnak egyéb hiányai indították a két tes-

tületet arra, hogy behatóbban foglalkozzék az alapszabá-

lyok módosításával. Az új alapszabályok tervezetének el-

készítésével a nagykereskedk testületének ügyésze : dr. Ull-

mann Sándor bízatott meg. A tervezetet a két testület, az

akadémia igazgatója : Ghyczy Géza bevonásával, közös

bizottsági értekezleteken tárgyalta. Miután az ekként meg-

állapított alapszabályokat a testületek közgylései is el-

fogadták, jóváhagyás végett a közoktatásügyi miniszter-

nek terjesztettek be, ki azokat 1888 april i8-án látta el a

jóváhagyási záradékkal.

Az alapsazbályok fintézkedéseit a következkben is-

mertetjük: Az I. ,^-ban kijelentik, hogy a budapesti keres-

kedelmi akadémia a « Pesti kir. kiv. nagykereskedk testü-

lete" és ((Pesti polgári kereskedelmi testület)) által egyes

intézetek, testületi tagok és mások anyagi hozzájárulásá-

val létesített alapítvány, melynek czélja a felsbb keres-

kedelmi szakoktatás. Az akadémiának önálló vagyona van

és az alapszabályok keretén belül önállóan szerezhet jogo-

kat és vállalhat kötelezettségeket és a ((Budapesti nagy-

kereskedk és nagyiparosok társulata » és a « Pesti polgári

kereskedelmi testület » ellenrzése alatt álb).

Ügyeit 24 tagból álló vezérl bizottság intézi. A bizott-

ság tagjait felerészben a budapesti nagykereskedk és nagy-

30*
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iparosok társulata, felerészben pedig a pesti polgári keres-

kedelmi testület választja hat évre. Minden három évben

a tagok fele kilép. Az els három évben a kilépést illetleg

a sors döntött. A kilépettek újra választathatnak. Az id-

közi üresedéseket az a testület tölti be, melynek tagjai a

vezérl bizottságból kiváltak. Az így kiküldött tagok meg-

bizása csak arra az idre szól, a melyre a helyettesített

tagoké terjedt. A vezérl bizottságnak tagja csakis testületi

tag lehet. Ki az t kiküldött testületbl kilép, egyszersmind

a vezérl bizottságból is kilépettnek tekintetik és helyét

más testületi tag által kell betölteni. A vezérl bizottság-

saját kebelébl választ három évre elnököt és elnökhelyet-

test. Mindakettt újra meg lehet választani.

A vezérl bizottság a) vezeti a budapesti kereskedelmi

akadémia összes ügyeit, képviseli az intézetet harmadik sze-

mélyekkel szemben; b) kezeli vagyonát, ellenrzi a pénz-

kezelést, ügy- és számvitelt, megállapítja és a két alapító

testülettel közli az intézet évi költségelirányzatát, meg-

vizsgálja és a két alapító testület tudomására hozza az évi

számadást, mérleget és jelentést; c) indítványt tesz a két

testület határozatának fentartott ügyekben, nevezetesen az

alapszabályok módosítását, az intézet megszüntetését és az

intézet megszüntetése vagy feloszlatása esetében az intézeti

vagyonnak hováfordítását illetleg; d) felügyel az iskola

vezetésére; e) kinevezi az igazgatót, a rendes és helyettes

tanárokat, az intézeti tisztviselket és a szolgaszemélyze-

tet; megállapítja a személyzet járandóságait; eljár a taná-

rok és tisztviselk fegyelmi ügyeiben; a fennálló nyugdíj-

szabályzat szerint kezeli a tanárok nyugdijalapját, (melybe

a testületek — mint megjegyezni tartozunk — éveken át

külön járulékokat fizettek) és határoz a nj'ugdíjigények

felett; határoz az akadémia tantervét illet ügyekben, figye-
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lemmel a keresk. tanitézetek szervezetére vonatkozó rendele-

tekre és arra is, hogy az akadémiát végz tanulók képzettsége

a kereskedelmi középiskolákban elért képzettséggel legalább

is felérjen; /) rködik az iskolai rend és fegyelem fölött;

g) határoz új tanfolyamok, tanszékek és párhuzamos osz-

tályok fölállítása és megszüntetése, intézeti gyjtemények

beszerzése és kiegészítése tárgyában; h) megállapítja az évi

tandíjat és határoz a tandíjmentességi kérvények fölött;

i) kezeli az iskolai alapítványokat és az egyes alapítványi

levelek értelmében betölti az alapítványi helyet ; k) a tanári

kar megokolt javaslata alapján határozatot hoz egyes tanulók

kizárása fölött; megalkotja saját ügyrendjét, a pénzkezelési,

ellenrzési és egyéb szabályzatokat; — szóval: határoz, eljár

és intézkedik mindazokban az ügyekben, melyeket ezek az

alapszabályok sem a két kereskedelmi testület hatásköré-

nek nem tartottak fen, sem a budapesti kereskedelmi aka-

démia tanügyi közegeihez nem utasítottak.
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A testületek szervezetének eladásakor kiemeltetett,

hogy a polgári kereskedk testülete, miként a segédek, úgy

az inasok számára is dolgozott ki külön szabályokat és ha

nem ismerjük is az utóbbiakat, biztosnak tarthatjuk, hogy

azokban is foglaltattak életbölcseségi és nevelési szabályok.

Láttuk ugyanott azt is, hogy a testület súlyt fektetett arra,

hogy a fnök inasait ne csak a szoros üzleti teendk : bevá-

sárlás és eladás végzésére tanítsa meg, hanem az egész

üzleti életbe avassa be, tehát olyas dolgokban is oktassa,

melj^ek az iskola feladatához tartoznak. Mondhatjuk tehát,

hogy a testület súlyt fektetett az inasoknak teljes szakszer

kiképzésére. A szakképzettség elmozdítása érdekében fek-

tetett súlyt a nyilvános, nála letett vizsgálatokra.

Örömmel fogadhatta tehát a testület, hogy Bibanco Manó

Gyula 1830-ban Pesten azzal a tervvel telepedett le, hogy

itt, a lipcsei kereskedelmi iskola mintájára, mindennapos

tanintézetet nyit és hogy az érdekldés felébresztése végett

a testületet felhívta, hogy kész az inasokat vasárnapi ok-

tatásban részesíteni. Mert csak innen lehet magyarázni.

* Megjegyzem, hogy errl a polgári kereskedelmi testület által fentar-

tott tartintézetró'l külön, igazgatója Névy László által irt emlékirat jelenik meg.

Ebben a vázlatban lényegileg erre a velem kéziratban közölt emlékiratra

támaszkodtam.
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hogy a testület 80 tagja kötelezte magát arra, hogy inasait

vasárnapi iskolába járatja és mindenikért évi 5 forint tan-

dijat fizet.

A vasárnapi iskola nem sokáig maradt Bibanco Manó

iskolája. Robitsek József elöljáró rávette a testületet, hogy

vegye át a vasárnapi iskolát és ezzel biztosítsa fennállását.

Az igazgatónak a testület 500 pfrtot fizetett ; a felügyeletet

pedig a saját kebelébl kiküldött 12 tagra bízta. Az isko-

lát pedig három osztályra választotta el.

Bibanco iskoláját és ezzel együtt a testületnek vasár-

napi iskoláját is 1841-ben Hampel Antal vette át.

A testület a vasárnapi iskola látogatását kötelezvé

tette és ez a tény magyarázza meg, hogy a fentebb közölt

alapszabályi tervezetben az inasok felszabadítását a vasár-

napi iskola szorgalmas látogatásától és az ott nyert meg-

felel bizonyítványtól tette függvé.

Új szervezeti alapszabályokat a vasárnapi iskola 1851-ben

nyert az osztrák kormány meghagyására, a midn is nyil-

vánossági jogot nyert. A szabályok szerint az iskola veze-

téséért a testület iskolaügyi bizottsága volt felels ; a ffel-

ügyeletet a városi és kerületi iskolai hatóság gyakorolta.

Az üj szervezet szerint is az iskola három osztályból állott,

melyben a tanítás vasárnap déleltt lo— 12-ig és délután

fél 3-tól fél 6-ig folyt. Az inasok látogatása kötelez volt.

Csak az az inas szabadíttathatott fel, ki az iskolát elsrend

eredménynyel végezte. Az inas mulasztása a fnöknek tuda-

tott be, ki 50 frtig terjed pénzbirsággal büntettethetett, de

a ki egyszersmind köteles volt minden inasért évi 4 pfrt

tandíjat fizetni. Az iskolának 1855-ben 416 tanulója volt.

Láttuk a kereskedelmi akadémia vázolásánál, hogy a

vasárnapi iskolának az akadémiával való egyesítése tervez-

tetett. A terv végrehajtásáról azonban lemondtak. Ez az
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egyesítés azonban végrehajtatott 1869 tavaszán, a midn is

Hampel Antal a vasárnapi iskola igazgatásáról lemondott.

Az 1869 70-ik iskolaévben a vasárnapi iskola növendékei

részére megnyittattak az akadémia tantermei, az igazgatás-

sal pedig az akadémia igazgatója, akkoron Korner Frigyes

bízatott meg. Szervezetében is változás történt, négy osz-

tályúvá alakíttatott át és a tanórák d. e. 9—12 és d. u.

2—5 órára helyeztettek át. Változás történt a tanerkben

is, a tantárgyak szaporíttattak és tágíttattak. Természetesen

abban is változás állott be, hogy míg addig az iskola egé-

szen német vala, most két nyelvvé változott át. Párhuza-

mos osztályokat szerveztek, melyek egyikében a tanítás

német, másikában pedig magyar vala.

Lewin Jakab igazgatása alatt a tanterv ismét változott.

A város elemi iskolái mindinkább javultak, a tanulók mind-

nagyobb elképzettséggel kerültek a iskolába és így lehetvé

vált a tantárgyaknak ujabb kiszélesbítése. Már 1874 5-ben

egy elkészít osztály szerveztetett és megállapíttatott, hogy

a vasárnapi iskola i. osztályába csak oly tanuló vétetik fel,

ki 6 elemi osztályt vagy 2 polgári- vagy középiskolát vég-

zett. Lewin alatt az iskola egészen megmagyarosodott.

Lewin Jakabnak 1884-ben bekövetkezett halála után,

miután a kereskedelmi akadémia líj igazgatója: Ghyczy

Géza a vasárnapi iskola igazgatását elvállalni nem akarta,

az igazgatás Névy László kereskedelmi akadémiai tanárra

bízatott.

Névy László igazgatása alatt az 1884. évi ipartörvény

és a közoktatásügyi miniszternek 1885. ^^h ^2; alsófokú

kereskedelmi iskolák szervezetét megállapító rendelete foly-

tán a vasárnapi iskola fokozatosan átváltoztattatott alsófokú

kereskedelmi iskolává. Jelen szervezetét 1893-ban nyerte.

Áll az elkészít osztálj^on kívül 4 osztályból.
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Az elkészít osztályban 6 órán át taníttatik a magyar

nyelvtan, olvasás, számtan és szépírás. Az els osztályban

a tanórák száma 7 ; a tantárgyak pedig : olvasmányok, köz-

életi iratok, földrajz, kereskedelmi számtan, könyvvitel, szép-

írás. A második osztályban az óraszám szintén 7, a tantár-

gyakat kiegészíti az árúisme. A harmadik osztályban a

tanórák változatlanok, a tantárgyak azonban : számtan,

könyvvitel, kereskedelmi levelezés, a váltó ismertetése,

árúisme. A negyedik osztályban az órák száma 4, a tan-

tárgyak: számtan, könyvvitel, iparmtan, nemzetgazdaság.

Ki kell azonban emelni, hogy míg a régi vasárnapi isko-

lában az írásbeli feladatokat a tanulók az iskolában végez-

ték, jelenleg azokat otthon dolgozzák. — A tanulók száma

volt 1890 I-ben 463, 1894 5-ben 414. Az apadást lényegileg

annak kell tulajdonítani, hogy az 1894 5-ben az egyik el-

készít osztály pénzügyi tekintetekbl megszüntettetett és

míg az eltt a tanítás a párhuzamosak beszámításával ii-ik

osztályban folyt, már 1894 5-ben csak 10 osztály vala.

Fölösleges talán kiemelnünk, hogy ezt az iskolát ki-

zárólag a polgári kereskedelmi testület tartja fenn. A költ-

ségeket, melyeket fentartására 1854 óta fordított, a mellé-

kelt kimutatásban láthatjuk.
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Az intézményt, mely még jelenleg is csak a létesítés stá-

diumában van, a testületeknél Balitzky Sándor hozta indít-

ványba. Mindkét testület az indítványt a legnagyobb kész-

séggel tette magáévá, s a polg. kereskedk testülete az inté-

zet létesítésére 20,000 frtot, a nagykereskedk testülete pedig

10,000 frtot ajánlott fel és 1893-ban tényleg ki is fizette.

Czélja ennek az 1890-ben javaslatba hozott intézetnek,

hogy a feddhetlen elélet, önhibájukon kívtíl elszegénye-

dett és keresetképtelenné lett budapesti kereskedket (nagy-

iparosokat), kik életök 60-ik évét betöltötték, öreg nap-

jaikra a nyomortól és ínségtl az által megóvja, hogy ket

az intézetben bár szerény, de teljes ellátásban részesíti.

Különben — a belügyminiszter által 1892 márczius

13-án jóváhagyott alapszabályok szerint — az intézet a két

testületnek csak ellenrzése alatt áll és önálló vagyonnal

és jogi személyiséggel bir. Ugj^eit az elnök, alelnök és 12

tagból álló vezérl bizottság intézi, melyet fele részben a

pesti polgári kereskedelmi testület, fele részben pedig a

budapesti nagykereskedk és nagyiparosok társulata három

évre választ.

Pártoló tagok azok, kik a menház javára 1000 frtot,

alapítók pedig azok, kik legalább is 5000 frtot adományoz-

nak. Az alapító tagok az általuk alapított helyeket maguk
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tölthetik be, még pedig oly önálló fvárosi kereskedkkel

is, kik, habár a két kereskedelmi testület egyikének sem

voltak tagjai, a többi kellékeknek megfelelnek. — A men-

ház javára azonban kisebb adományok is tétethetnek, a

melyeket illetleg megállapíttatott, hogy a loo frtnál kiseb-

bek — ha csak az adakozó az ellenkezt ki nem kötötte —
folj^ó kiadásokra is felhasználtathatnak, a loo frtnál na-

gyobbakat azonban feltétlenül az alaptkéhez kell csatolni.

Az intézetnek tényleges életbeléptetését a testületek

attól tették függvé, hogy legalább is 100,000 frt álljon ren-

delkezésre. Megvalósítását tehát már a közel jövben lehet

várni, a mennyiben a két testület alapítványán kívül alapít-

ványokban 20,000 frt, adományokban pedig 33,492 frt 12 kr.

folyt be az 1895. év végéig. Hozzászámítva a kamatjövedel-

met, már is 97,716 frt 50 kr. áll rendelkezésül arra a czélra,

hogy a saját vétkök nélkül elszegényedett, munkaképtelenné

vált budapesti kereskedknek biztos hajlékuk legyen, a

melyben nyugalmasan élhessék át hátralev napjaikat.

Mellékletben közöljük az eddigi alapítványok és ado-

mányok jegyzékét és itt még csak azt említjük meg, hogy

a vezérl bizottság tagjai a polgári kereskedelmi testület

részérl : Aebly Adolf, Hüttl Tivadar, Kreische Antal, Kune-

walder L. M., Luczenbacher Pál, Szávoszt Alfonz, Titsch

Gyula; a nagykereskedk testülete részérl: báró Schos-

berger Zsigmond, Jálics Kálmán, Markó Albert, Rust Ber-

nát, Wahrmann Sándor, Beiméi Jakab.
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Errl az intézményrl a polgári kereskedk testületé-

nek az 1792 april i-én tartott ülésrl felvett jegyzkönyve

a következket tartalmazza: « Mintán a helybeli városi

darabantok az itteni kereskedelmi testület kérelmére a

városi tanács jóváhagyásával az összes boltokra külön bolt-

rség által vigyáztak, eddig tanúsított buzgalmuk és éber-

ségök jutalmazására nekik a múltra 100 frt szavaztatott

meg azzal a megjegyzéssel, hogy minden újévkor jelent-

kezni tartoznak szorgalmuknak és gondosságuknak meg-

felel jutalomért, nagyobb buzdításukra pedig elhatározta-

tik, hogy a mint besötétedett, megvizsgálni tartoznak az

összes zárakat és minden a személyzet gondatlansága foly-

tán nyitva talált zárért a fnök nekik i frtot fizessen,

melyet személyzetén vehet meg.))

Több említés a boltrségrl a régi jegyzkönyvekben

nem is történik s ezért nem is lehet megállapítani, hogy

mikor szntek meg a városi darabantok külön boltrséget

kiállítani. Meglehet, hogy a fokozatosan keletkezett és

i8i6-ban némileg már szervezett magánrendrségi intéz-

mény szorította ki. Nincs azonban kizárva, hogy a hivata-

los boltrség r8i6-ban megszüntette mködését és ez adott

alkalmat a magánboltrség szervezésére.

A hagyomány ugj^anis — mert írásbeli feljegyzések

nincsenek — erre az évre teszi a magánboltrség keletke-
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zését. Indoka azonban közel fekszik. A város jövedelme

nem szaporodott fejldésével egyarányban, holott a rendri

felügyeletnek szükségkép nagyobb területre kellett kiter-

jeszkednie, nagyobb számú rendrt is igényelt. A rendr-

ségnek csekély létszáma okozhatta, hogy kezdetben egyes

utczák kereskedi egyesültek és tartottak közösen éjjeli

rt, késbb boltjaik és raktáraik éjjeli rzése végett több

utcza kereskedi szövetkeztek, míg végre az egész keres-

kedség szervezett boltrséget. Természetes, hogy ez magán-

intézmény vala, melynek némi hivatalos szinezetet az a

tény kölcsönzött, hogy a közgyléseken a városnak min-

denkori kapitánya elnökölt.

Kezdetben, st mondhatni egész a legújabb idig az

intézménynek nem voltak irásba foglalt alapszabályai,

hanem szóbeli megállapodásokon és a szokáson alapult.

Csak a boltrök részére jegyeztek fel Írásbeli utasításokat,

melyek a legutóbbi idig érvényben maradtak. Az els

kísérlet, hogy írásbeli alapszabályok készíttessenek, 1856-ban

történt, de az akkori kormány azokról nem akart semmit

sem tudni.

Szokáson és megbeszélésen alapult, hogy a boltrségi

egylet évenkint közgylést tartott a kapitány elnöklete

alatt. A közgylés választott elnököt, nagy választmányt,

továbbá egy 12 tagból álló kisebb választmányt. Az els a

küls igazgatást végezte, az utóbbi a bels ügyeket intézte

el. Az újjászervezés eltt, 1851 deczember 8-án tartotta az

egylet utolsó rendes közgylését.

A boltrségi egyletnek hosszú ideig néhai Nádosy

György volt az elnöke. Utódját az elnökségben: Vetsey

Sándort egy csakis ebbl a czélból összehívott közgylés

választotta meg. Halála után pedig a választmány elnöki

helyettessé Barabás Pált nevezte ki.
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Részletesebben ismerjük úgy az egylet, mint a boltör-

ség szervezetét az 1876-ik év végérl, midn is arról volt

szó, hogy a polgárí kereskedk testülete fogadja el az egy-

let védnökségét és biztosítsa az intézmény fennállását. Ez

idtájt a boltrség állt egy rmesterbl, egy helyettesbl,

4 káplárból és 58 rbl, továbbá kisegít rökbl a szük-

séglethez képest. Az rmesternek volt 420 frt, helyettesé-

nek 396 frt, a káplárnak 240 frt évi fizetése. Az rség díja-

zása az évszakok éjjeleinek tartama szerint változott. A ruhá-

zatot illetleg a felszerelést az egylettl kapták. Állott pedig

az sapkából, köpönyegbl, övbl, alabárdból, lámpásból és

sípból. A boltrség az egylet igazgató-választmányának, ille-

tleg elnökének volt alárendelve. Éjjeli szolgálatban az ellen-

rzést az rök fölött a káplárok gyakorolták. Külön rszo-

bája vala, a honnan a 29 rállomás felváltása történt min-

den 2 órában. Fegyelmi büntetés volt bírság a nyugdíjalap

javára vagy elbocsátás.

Magának az egyletnek rendelkezésére állott a 26,940 frt

II krból álló nyugdijalap és a 12,747 ^^'^ 7^ ^^'^ ^^^^ tartalék-

tke, mely alapok részint els helyre bekebelezett kölcsönök-

ben, részint pedig a pesti hazai els takarékpénztárnál vol-

tak elhelyezve.

Jelenleg az egylet (i. budapesti boltrség-egylet) a bel-

ügyminiszteiium által 1882 szeptember 2-án jóváhagyott

alapszabályokon nyugszik. Czélja, szervezete, bár némileg

líj elnevezéssel, valamint a költségmegosztás is a régi ma-

radt. Az Írásbeli alapszabályok csak a fennállott szokások-

nak feljegyzései. Ezért is lehetett az egyletnek azt a szer-

vezetét mellzni, melyet a már említett 1876. évi jelentés

ír le.

Czélja: boltokat, házbejáratokat, raktárakat, irodahelyi-

ségeket, eladási-, üzleti- és egyéb helyiségeket utczákban,
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Utakon és egyéb helyeken, mködési körén belül éjjel és

szükség esetén nappal is saját közegei által betörések és

egyéb veszélyek ellen megóvni.

Tagja lehet az egyletnek minden budapesti keresked,

közkereseti, betéti és részvénytársaság, szövetkezet, iparos

és háztulajdonos. Kivételesen azonban az igazgatóság olya-

nokat is felvehet tagokul, kik a most felsoroltakhoz nem tar-

toznak. A tagság és az évi járuléknak negyedévenkint való

fizetési kötelezettsége mindaddig tart, míg a tagnak a boltör-

ség mködési területén bell üzlete illetleg rizetet igényl

helyisége van. Az évi járulék kivetése az üzlet minsége

és az rizetet igényl nyilasok (ajtók és ablakok) száma

szerint, valamint az ugyanabban a kerületben létez keres-

kedelmi és iparvállalatok jelentségéhez képest történik.

Az egylet a boltrséget mindazokban az utczákban

(utakon és egyéb helyeken) köteles szervezni, melyekben

az ugyanabban a kerületben létez tagok jáinilékai az rség-

összes költségeit fedezik. Ha nem fedeznék, csak abban az

esetben köteles azt rendszeresíteni, ha a kerület tagjai a

költségtöbbletet megtérítik és egyéb akadályok fenn nem
forognak.

Az egylet közegei : (i) a közgylés, h) az elnökség, c) az

igazgatóság (régebben kisebb választmány), d) a választ-

mány (nagy választmány). Az elnökséget alkotja az elnök

és két alelnök. Feladata körébe tartozik különösen az rök
fel fogadása és elbocsátása a szolgálati utasítás értelmében.

Az elnökség tagjai egyszersmind az igazgatóságnak is tag-

jai. Az igazgatóság áll az elnökön kivül 12 tagból. Ez intézi

az egylet ügyeit, különösen pedig megállapítja az évi járu-

lékokat, a tisztviselk, az rségi személyzet és egyéb alkal-

mazottak fizetését, tiszteletdíjat, a tagdíjakat, nevezi ki a

tisztviselket, rmestereket és káplárokat, két tagja által



480 BOLTRSÉG.

pedig megvizsgáltatja a pénztárt. Elnöke jelenleg Wald-

hauser Adolf.

A választmány áll 40— 120 tagból. A választmány tag-

jait úgy kell választani, hogy abban lehetleg minden ut-

czából, útról és térrl, melyen boltrség van, 2— 2 tag legyen.

A választmány feladata lényegileg a nyilvántartásra, a tag-

gyjtésre, hiányok felfedezésére és az igazgatóság támoga-

tására szorítkozik.

Szolgálatképtelenné vált boltrök, káplárok, rmeste-

rek és az egyleti pénztárnok segélyezésére a nyugdíjalap

szolgál.

Végi még csak azt kívánjuk felemlíteni, hogy már

1876-ban terveztetett, hogy a boltrség szorosabb kapcso-

latba lépjen a fvárosi rendrséggel, de az ebben az irány-

ban folytatott tárgyalások nem vezettek eredményre.
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Keresk. test. tört, 3^





I. Lipót királynak Brean Mór, Eusserich Sámuel, Augustin

György, Dimitrovich János és Emánuel Miklós pesti polgári

kereskedk és kalmárok kérelmére 1699 augusztus 15-én a pesti

kereskedknek adott szabadalomlevelével megersített testületi

szabályzatok.

Els czikk : Pest sz. kir. város polgári kereskedi és kalmárai feljogo-

sittatnak, hogj' a városi hatóság területén belül a szükséghez képest annyi-

szor a mennyiszer meglátogathassák és megvizsgálhassák a nem rendes ke-

reskedket, a kik nem polgárok vagy nem is laknak állandóan a városban
és magukat a polgári kereskedknél és kalmároknál be nem kebeleztették

vagy polgári állásuknál és vallásuknál fogva be sem kebeleztethették, kik

alatt különösen a zsidókat kell érteni, kiknek szab. kir. városokban sem
lakhelyök sem üzletök nem lehet és általában mindenkit, bárki is legyen, és

kövesse el azt bármi ürügy alatt, hogy a polgári kereskedk és kalmárok
keresetének sérelmére bent a városban vagy a város eltt árúczikkeket ad
el, és ha azokat a megengedett idn kívül, bárhol is megfognák, a biróság
közbenjöttével elvehessek és a város birájához vitethessék árúikat, hol azok-
ból egy vagy több el fog koboztatni. Ha egy vagy több másodszor vagy
többször is megfogatnék, az elvett árúkból semmit sem szabad visszaadni,

hanem egy negyedrészt a biróságnak, a második negyedrészt a testvéregy-
letnek (németül Bruderschaft, érteni kell pedig ez alatt a kereskedi testü-

letet), a harmadik negyedrészt a székesegyháznak kell átadni, a negyedik
negyedrészt pedig a szegények közt kell felosztani és ezen felül a biró a
tettest vagy tetteseket bntettök mérvéhez képest mások elrettentésére ko-
molyan büntesse meg.

Második czikk : Az, a ki itt polgári keresked vagy kalmár akar lenni,

tartozik hiteles bizonyítványnyal igazolni, hogy törvényes születés, továbbá
hogy kitanult kereskednél vagy kalmárnál tanult és végre hogy pesti tisz-

tességes polgári keresked vagy kalmár üzletében mint segéd legalább is

három évig becsületesen és szorgalmasan szolgált és ha a polgári kereske-

dk és kalmárok által felvétetett, a testvéregjietnél szabályosan kebelez-

tessék be.

Harmadik czikk : Mi az inasokat illeti, ezek legalább is öt évig legye-

nek az üzletben és csakis egy úrnál. Ha az inas a megszabott évek eltt
fontos és elegend ok nélkül ura üzletébl kilépne, t a kikötött id letelte

31*
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eltt a hatóság által kiszabandó büntetés terhe alatt más keresked' vagy

kalmár fel nem fogadhatja és fel nem szabadíthatja ; az inastól azonban ura

követelheti az élelmezés és i-uházat megtérítését. Az a polgári keresked
vagy kalmár pedig, ki egy másik ezen testvéregyletnél bekebelezett keres-

kednek vagy kalmárnak segédjét vagy inasát magához vagy máshoz édes-

getné vagy csábítaná vagy a belépésrl lebeszélné, a testvéregylet pénztára

javára 20 rénus forinttal büntettessék.

Negyedik czikk : Az a segéd vagy inas, a ki a másiknál becstelenséget

vagy htlenséget tapasztalt és ezt méltányos kárpótlás és megbüntetés végett

gazdájának azonnal be nem jelentette, ha ez a tényállás rövidebb vagy hosz-

szabb id múlva kiderülne, mint olyan, a ki a bntényt elhallgatta, a méltá-

nyosság szerint bntársként büntettessék meg és szoríttassék kárpótlásra.

Ötödik czikk : Annak, a ki itten polgári keresked és kalmár akar lenni,

az egyedüli üdvözít római katholikiis egyház hívének kell lennie, a testvér-

egylet pénztárába 30 birodalmi tallért kell beíizetnie, mégis a testvéregylet

vagyona tekintetbe vételével méltányos leend. Mivel azonban a törököktl

ismét visszahódított Magj'arországban a rácz és görög kereskedk számosak
és mindenütt türetnek, ezek is ismertessenek el teljesjogúaknak és fogadtas-

sanak be a testvéregyletbe és ne tartozzanak a testvéregylet pénztárába sem
többet sem kevesebbet befizetni, ellenben úgy a tisztes születést, mint a

tanuló éveket illetleg a czikkekben foglaltaknak eleget tenni, valamint

egj'ebekben is alkalmazkodni tartoznak a testvéregylet czikkeihez.

Hatodik czikk : Mi a polgári kereskedk és kalmárok fiait illeti, ha kö-

zülök valaki kereskedelmi üzletet vagy kalmárságot akarna folytatni, köteles

magát a testvéregyletnél bekebeleztetni és mindannak megfelelni, a mi neki

ezek a cs. kir. szabadalmak és szabványok értelmében el fog iratni, de

azokkal szemben, kik nem polgári keresked és kalmár fiai, abban az elny-

ben részesül, hogy a testvéregylet pénztáránál csak a fele díjat vagyis 15

birodalmi tallért köteles megfizetni.

Hetedik czikk: Senkinek, még ha polgár lenne is, sem szabad nyílt

üzletben elárusítania és oly üzletet folytatnia, mint polgári keresked és

kalmár folytat, ha magát a polgári kereskedk- és kalmároknál szabály-

szeren be nem kebeleztette, sem a többi polgároknak nem szabad meg-

engedni, hogy az ingyen vétel vagy a darab számra való eladás ürügye alatt,

a kik ily módon kikerülhetni hiszik a bekebelezést, hogy ilyesmi üzleteket

csinálhassanak, ha csak az illet nem jelentkezett a most említett testvéregylet-

nél és annak a fentérintett módon mindenekben eleget nem tett, a meg-

szabott czikkeknek meg nem felelt, s ha még nem volna polgár, szerezzen

polgárjogot és ekképen magát minden esetben tegye képessé.

Nyolczadik czikk : Azok, a kik kereskedelmet akarnak folytatni, csakis

a kereskedk és kalmárok által választott elljáró által ajánltathatnak a pol-

gári jog megadására érdemeseknek.

Kilenczedik czikk : Ha legény vagy özvegy ember kezd üzletet vagy

kalmárságot, igyekezzék, ha csak jelentékeny akadály fenn nem forog, hogy

a szokás és rendhez képest megnsüljön.

Tizedik czikk : Ha polgári keresked vagy kalmár özvegj'e olyanhoz

megy férjhez, ki a kereskedést nem tanulta vagy kereskedésben nem szol-

gált, de különben tisztes születés és származású, felvétessék ugyan a test-



MELLÉKLETEK. 485

vérek egyletébe, de tartozzék nála a fentemlített összeg- kétszeresével vagyis

60 tallérral vagy vagyoní'ihoz mért teljes összeggel beállitani.

Tizcncgíjcdik czikk : Ha valaki, legyen az rácz, görög vagy bárki is,

mint keresked vagy kalmár itt egész családjával letelepszik, de elbb nem
jön rendben a testvéregylettel, annak nincs is joga bármivel is kereskednie,

st ba egyik vagy másik ebben a szabad kir. városban annak rendje és

módja szerint annak idején a kereskedést megtanulta és arra magát a vissza-

hódítás ideje óta képesítette és alkalmassá tette, mégis tartozzék tisztes

származásáról és születésérl hiteles bizonyítványt elmutatni és ezen csász.

szabadalmak élvezhetésére 30 birodalmi tallért a testvéregylet pénztáránál

lefizetni.

Tizenkettedik czikk : Ha Pestre, az itt tartandó országos vásárokon kívül,

idegen keresked vagy más valaki árúkat hozna és azokat nem rendelte meg
idevaló polgári keresked vagy kalmár és az idegen nem mutathatna fel

megrendel levelet, az ily árúkat a városházán vagy u mérlegházban kell

lerakni vagy azonnal ismét el kell szállítani és a fent érintett 4 országos vá-

sáron kivül itt Pesten el ne adassanak.

Tizenharmadik czikk : A polgári kereskednek vagy kalmárnak csakis

egy nj'itott üzletet vagy boltot szabad tartania, kivételt képez a rendes négy

országos vásár, mert vásáros idben még egy nyitott boltot vagy bódét vagy

sátort tarthat, de csak a városnak rendes utczáiban.

Tizenne(jijedik czikk : Az itt rendszerint tartott négy országos vásáron

senki idegen se merészelje árúit elkülönített házakban, boltokban, bódékban

vagy sátrakban, sarokutczákban (a városon belül vagy kívül a meddig a pol-

gári hatóság terjed) árusítani, hanem elégedjék meg a vásártéren egy bódé-

val, bolttal vagy sátorral és ne merészelje árúit sem a rendes vásári id
bekövetkezése eltt, sem a vásári id letelte után árusítani.

Tizenötödik czikk : A mesterembernek nem szabad sem a városban, sem

ezen kívül a város határán belül valamely czikkeket a saját maga vagy

legényei által készítettekkel együtt árusítania, ez utóbbiakat árusíthatja

ugyan üzletében vagy boltjában, másokat és idegen készítményeket és árúkat

azonban az árticzikkek elvételének terhe alatt sem vennie, sem eladnia egy-

általában nem szabad, ellenben a polgári kereskedknek és kalmároknak

azon kivfíl, hogy tarthatnak idegen és külföldi árúkat, szabad mézzel, viasz-

szal, dohánynyal, szintúgy nyers és kikészítetlen, mint kikészített brökkel

és mindennel, a mi ebben a királyságban termeltetik és elöállittatik, keres-

kedniök, bevásárlással és isméti eladással egészen szabadon üzérkedniök.

Tizenhatodik czikk : Ha a kereskedk és kalmárok közül valamelyik be-

kebelezett testvérnek, midn terhes szekérrel útban van, a szekere eltörne,

vagy ha t más viszonyok közt valami baj érné, a többiek büntetés terhe

alatt legyenek segítségére és támogassák t, a mennyiben egy testvér az

úton vagy otthon megbetegednék, a testvér elljáró köteles t els sorban is

üdvözölni, azután pedig tartozik a testvéregylet néhány tagját ápolására

kirendelni, a szegénynek pedig a pénztárból (de bizonyos id múlva leend
visszatérítési kötelezettséggel) annyi pénzt ellegezni, a mennyi szükségelte-

tik, ha pedig meghalna, a testvéregylet által tisztességesen eltemettetni.

Tizenhetedik czikk : Ha a kereskedk és kalmárok testvéregyletének

valamely tagja, a temetésre meghíva, és a rendes bemondó által értesítve.
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annak ellenére, hogy itthon volt ; az isteni hatalmon vagy más valamely

fontos okon és akadályon kívül, a temetésen meg nem jelenne, az büntetésül

2 font viaszt fizessen a testvéregylet pénztárába.

Tizenmjolczadik czikk : Ha az elöljárónak a testvéreket össze kell hívnia,

köteles a saját küldönczét a rendes bemondóért elküldeni és ezzel a testvé-

reket összehivatni és velk az összejövetel óráját tudatni, ha közülök valaki

ezen meghívásnak nem engedelmeskednék és nem tenne eleget, azt egy órá-

nyi idó' elteltével kérlelhetlenül meg kell bírságolni két font viaszszal.

Tizenkilenczedik czikk : Azok a vitás kérdések, melyek köztük támadnak

és a testvéregyletre tartoznak, tizenkét forintot azonban meg nem haladnak,

a testvéregylet által egyenlíttessenek ki és intéztessenek el és öt forint ere-

jéig büntetést is szabhasson és az ilyen határozat változhatlanul érvény-

ben is maradjon, ha csak rögtön be nem bizonyíttatik, hogy hozatalára

szemlátomást szenvedélyek folytak be, szintügy az, ki egy vagy több czikket

vagy rendszabályt meg nem tartana vagy annak engedelmeskedni nem akarna

különösen öt rénits forinttal büntettessék.

Huszadik czikk : Ennek a keresked' és kalmár testvéregyletnek min-

den testvére köteles a rendes isteni tisztelet megtartásának czéljaira a pénz-

tárba negyedévenkint huszonöt magyarkát (Ungerle), a szegény azonban leg-

alább tizet befizetni és ha a testvéreknek negyedévenkint vagy máskor is

kiküldött bemondó által az isteni tisztelet és szent áldozás bemondatott és

arra meghivattak, kötelesek az itteni plébánia templomban megjelenni,

szintiígy más testvéregyletek és czéhek tisztes szokásához képest rnapján
és octáváján a testvéregylet lobogója vagy keresztje alatt ég viaszgyertyá-

val résztvenni és az isteni hatalmú akadályt kivéve, senki magát el nem
különítheti és el nem maradhat, különben azonnal tegyen le a testvéregylet

pénztáránál négy font viaszkot és a ki ennek is ellenszegülne, még azon

kívül a városi bíró által is büntettessék meg.

Hiiszoncffyedik czikk : Ha ennek a testvéregyletnek pénztára gyenge

lenne és szükséges kiadások fordulnának el, a testvéregyletnek joga van

tagjaira vagyonukhoz képest méltányosság szerint kivetéseket eszközölnie,

köteles azonban helyes számlakönyvet vezetni.

Huszonkettedik czikk : Végi, hogy ezen nekünk legkegyelmesebben en-

gedélyezett szabadalmak és a jórend végett alkotott szabványok biztosabban

megtartassanak, minden két évben más két elljáró választassék vagy ersít-

tessenek meg a régiek, mindegyiköknek külön-külön kulcsa legyen a ládá-

hoz és pénztárhoz és ezt a ládát vagy pénztárt soha sem szabad a városból

kiszállítani.

II.

Mária Terézia királynnek 1777 aug. 22-én kelt szabadalomlevele.

I. Mivel minden embernek elodázhatlan kötelessége megköveteli, hogy
mindenek eltt az Isten tiszteletét elmozdítsa és magát az Isten félelmében

és az igaz élet folytatásában gyakorolja és ez által az Úr áldását megnyerje.
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épen ezért a kereskedk- és kalmároknak ez a testvéregylete köteleztetik,

hogy törekedjék keresztényi életet élni, továbbá, hogy a többi polgárok és

kézmvesek szokásához képest résztvegyenek az Úr napján évenkint meg-

tartandó körmenetben és nyolczadosán (octáváján), a hol ezt még megtartani

szokták, lélekemel áhítattal úgy a keresked és kalmár testvérek, mint a

segédek és inasok, bármely vallásfelekezethez tartozzanak is, kivéve mégis

a görög nem egyesült testvéregyleti tagokat, mivel a i-ácz és görög keres-

kedk, a legfelsbb és az oi'szágos alkotmány szerint különben is türetnek

és épen ezért a testvéregyletbe is felvétethetnek, és ha valaki onnan fontos

ok nélkül elmaradna, ha keresked vagy kalmár testvér két, ha segéd egy

font fehér vagy sárga viaszszal büntettetik, ezen kívül a testvéregylet min-

den negyed évben valamint a megválasztandó védszent napján szent misét

fog tartatni, melyben mindenki áhítatosan résztvenni, a testvérek és a segé-

dek, az inasok kivételével, az Úr asztalához jáinilni és egyszersmind az Úrnak

Ö Felsége hosszú szerencsés uralkodásáért és ezen apostoli királyság befo-

gadásáért könyörögni kötelesek, de ha valaki magát a fentemlített misétl

és áldozástól fontos ok nélkül kivonná, a keresked vagy kalmár testvér

egy, a segéd egy fél font fehér vagy sárga viaszszal büntettessék, mely

szintén a plébánia templomnak jár, az inas azonban egy negyed font fehér

viaszszal büntettessék, melyet azonban gazdája köteles adni. Mégis az e

testvéregjletben netalán taUUható nem egyesülteknek a legfelsbb cs. kir.

kegyelembl és további intézkedésig megengedtetik, hogy azok a megállapí-

tott idben az isteni tiszteletet a saját módjuk és a saját templomukban
tarthassák meg.

2. Köteleztetnek az egyleti tagok védszentjök napján, valamint negj'ed-

évenkint gylést tartani és ekkor az évi illetleg negyedévi díjat is befizetni.

Szükség esetén az elnök bemondására ezen kívül is összegylni tartoznak.

A gyléseken nyilvánosan a nélkül, hogy kötelesek lennének azt titokban

tai-tani, beszélik meg a testvéregylet ügyeit. A gylésrl fontos ok nélkül

távolmaradók megbirságoltatnak. A bírság kereskednél 50, segédnél 85 dénárt

meg nem haladhat. Ha a testvér illetleg a segéd akarná a saját ügyét a

testvérek rendkívüli gylésén elhozni, errl az elnöknek kell jelentést

tennie. A rendkívüli összehívásért a testvér 85, a segéd 42 dénárt tartozik

fizetni.

3. Az elöljárót a testvéregylet évgylésén kell megválasztani akkép,

hogy a tényleges elljáró hivatali idejének leteltével elbb a pénzbevételek-

rl és kiadásokról ill számadást tegyen, azután pedig jelöltessék két má-

sikkal és az választassék meg elöljárónak, ki a legtöbb szavazatot kapja,

ennek azután adassanak át a testvéregylet pénztárának kulcsai és mindez

történjék a nevezett város tanácsa által kinevezett biztos jelenlétében és

épen úgy, miként az jelenléte nélkül a testvérek úgy sem jöhetnek össze,

szintúgy kötelessége leend az elöljárónak, hogy az összes fiatal és öreg test-

véreket kivétel nélkül minden összejövetelre meghívja, melyen és pedig úgy
az elnök választása idején, mint minden negyedkor mindenkinek leend
tudomástil hozatal végett fel fognak olvastatni a szabályzatok és ha valaki

azoknak felolvasását a most mondott idn kívül kívánná, nem szabad azt

neki megtagadni, ha letesz 25 dénárt.

4. Ha valamely ifjií kívánná, hogy a testvéregylet által inasnak vétes-
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sék fel, elször mutasson fel törvényes születésérl helyes bizonyítvánjt,

azután íizcssen le 2 frtnál nem nagyobb felvételi dijat, négy év leteltével

azonban, midn segéddé felszabadíttatik, a testvéregylet pénztárába ismét

fizessen két forintot, beleértve az inaslevél irásdíját, a fnöknek kötelessége

leend, hogy az inast ne házi munkára, hanem a kereskedelmi ipar megtanu-

lására szorítsa, vele ne bánjék keményen, st inkább úgy, mint a családapá-

hoz illik, oktassa t a kei-eskedelem fogalmaiban, ha azonban a fnök, inasa

tanuló éveinek betöltése eltt, elhaláloznék, a testvéregylet Ítéletére bízatik,

hogy az ily inas tovább is meghagyassék-e a visszamaradt özvegynél vagy

egy más keresked vagy kalmár testvérnek adassék-e át, az ily kitanult és

felszabadított inas pedig, hogy a kereskedelembe magát jobban begyakorolja,

négy évig vándoroljon.

5. A segéd, illetleg az, ki itt keresked vagy kalmár akar lenni, min-

denek eltt fizessen le egy forint bejelentési díjat, azután az egész testvér-

egylet eltt mutasson fel írásbeli bizonyítványt törvényes születésérl, kinek

azután a nélkül, hogy tle díj vétetnék, tudomásul vétel végett felolvastat-

nak az általa teljesítend összes kötelezettségek és egyszersmind utasíttatik

a városi tanácshoz a polgárjog elnyerése végett, ha eri-l biztosítva van és

a testvéregylet által a biztos jelenlétében képesítettnek találtatik, t a testvér-

egylet tagjának kell kijelenteni és a testvéregylet által a polgári jog elnye-

rése végett mutattassék be a városi tanácsnak. Ezután pedig az ily új keres-

ked vagy kalmár testvér köteles a testvéregyletbe való bekebelezésért

tizenöt foríntnyi bejegyzési dijat két részletben, nevezetesen a felét azonnal,

a másik felét azonban egy félév leteltével a testvéregylet pénztárába befizetni

és az ily új a többi keresked és kalmár testvérekhez hasonlóan jogosítva

leend segédeket és inasokat felfogadni és tartani. Egyébként az evéssel és

ivással való mindennem visszaélés ennél a testvcregyletnél szigorúan tiltatik,

ezért tehát az ily új keresked és kalmár testvéreket semmi módon és semmi-

féle ürügy alatt se terhelje bekebelezési lakomával.

6. A keresked vagy kalmár testvér fia vagy az, ki keresked vagy

kalmár leányát vagy özvegyét veszi nül és kívánja, hogy a testvéregyletbe

felvétessék, szintén tartozik mind a fentebb említett feltételeket teljesíteni,

tehát tartozik úgy a tanuló éveket végezni, mint a vándorlást teljesíteni, mind-

ezeket a kötelezettségeket pénzzel sem válthatja meg, kivéve mégis a beke-

belezési díjat, az ih'en csak a felét tartozik a testvéregylet pénztárába be-

fizetni.

7. A testvéregylet jogosítva van a legközelebb környéki-l néhány

vidéki kereskedt és kalmárt a féldij ellenében tagul felvenni, de csak

egyenkint és nem fióktestvéregylet elnevezése alatt vagy más czímen, az

ily keresked és kalmár testvérek azonban kötelesek lesznek Úrnapján a

körmenetben, a testvéregylet évi és évnegyedi gylésein i-észtvenni, a rendes

kirovási pénzt lefizetni vagy idején beküldeni, különben a kétszeresét tartoz-

nak büntetésül leróni.

8. Mikcp kivétel nélkül minden kereskednek és kézmvesnek joga

van országos vásárokon megjelenni, árúit és kézmveit eladás végett kirakni,

ellenben épen úgy komolyan megtiltatik az összes idegen kereskedknek

és kalmároknak illetleg azoknak, kik ebbe a testvéregyletbe nincsenek be-

jegyezve, hogy az említett országos vásárokon kívül árúikat nyílt üzlet vagy
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bolti helyiségben darusítás végett kirakják szintúgy bódét vagy sátort az

utczákon felállítsanak és azokban árúikat eladják vagy azokkal bármi módon
kei'eskedjenek, áthágás esetén az elljáró kötelessége leend ezeket a városi

tanácsnak bejelenteni, hogy megbüntettessenek vagy kitiltassanak, mégis a

nemesi szabadalmat mindig épségben és sértetlenül fenn kell tartani.

9. Minthogy a jól szervezett testvéreg\ietet az alapfeltétel : az Isten

félelme és a felebaráti szeretet ékesíti, épen ezért az összes tagok a jórend

fentartására és a tisztes valamint rovatlan életmódra fognak töi'ekedni, fenn

fogják tartani az egyetértést, az öregebbek az ifjabbak eló'tt jó példájukkal

fognak fényleni, az utóbbiak ellenben az elbbieknek meg fogják adni min-

den ket megillet tiszteletet, nem különben a segédek engedelmeskedni

fognak a testvéregyletnek és fnökeiknek, a kereskedelmi iparüzleteket a

torzsalkodások félretételével józanul és barátságosan fogják tárgyalni, egy

szóval kerülni fognak minden kicsapongást, perlekedést és minden a tisz-

tességgel és a jó erkölcsökkel ellenkez botrányt, minek folytán, hogy a

kihágások büntetlenül ne maradjanak, megengedtetik ennek a testvéregylet-

nek, hogy a jórend fentartását és magát a testvéregyletet érdekl ügyeket

önmaga tárgyalja azon feltétel alatt, hogy :i büntetés a kihágás mérvéhez

képest egy, két, három, legfölebb négy forintot meg ne haladhasson, de a

fsleknek is joga lesz az ügyet a hatóság elé vinni, st ha valaki vitás ügyét

els folyamodása hatóságának mellzésével kezdettl fogva jogosított ható-

ságánál teszi folyamatba, a testvéregyletnek ne legyen joga t megbüntetni,

de ha valaki nagyobb bnnel vádoltatott (melynek megítélése a testvéregylet

illetékességét meghaladja) az elöljáró köteles lesz azt mielbb a városi

tanácsnak (minthogy hatósága különben is sértetlenül fentartatik) bejelenteni

és épen úgy, mint az összes díjakat, az összes büntetéspénzeket is a testvér-

egylet pénztárába kell befizetni.

10. Méltányos, hogy minden testvéregylet és czéh a maga foglalkozása

mellett a másikéba való benyulása nélkül megmaradjon, épen ezért komo-
lyan is kell kerülni, hogy az egyik a másiknak foglalkozásába avatkoz-

zék, egymás közt kevesebbet torzsalkodjanak, hanem ha valakit egy más, nem
az foglalkozásához tartozó megsért, a sértett panaszolja be a sértt a maga
elöljárójánál. Egyébként fentartatik a jog az ügyet a ható.ság elé vinni. De
ha testvéregylet vagy kézmvesség egymással vitába kerülne, az ilyent a vá-

rosi tanácsnak kell eladni.

11. Mivel a kereskedk és kalmárok jó egyetértése ersebben meg nem
támadtathatik, mint a mikor az egyik a másiknak árúit lenézi, a vevket
és az állandó feleket lebeszéli és magához csábítja, vagy a mi még káro-

sabb, ha az egjik a másik segédeit és családját lebeszéli és magához
édesgeti, hogy tehát ennek a bajnak eleje vétessék, a keresked vagy kal-

már testvélt két, a segédet pedig egy forinttal kell mindannyiszor megbün-
tetni, a mennyiszer ilyesmi megtörténik.

12. Ha ennek a testvéregyletnek kereskerl és kalmár testvére vagy

segédje betegség által szegénységbe esnék, és magának segédeszközöket nem
szerezhetne, méltányos, hogy az ilyeneknek a te.-tvéregylct pénztárából

pénzsegedelem nyujtassék, ha azonban az illet ismét meggyógyulna és

viszonyai javulnának, köteles a neki a testvéregylet pénztárából ellegezett

pénzt megtéríteni, ha azonban ilyen súlyo.^abban betegednék meg, hogy lel-
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készi vigasz nélkül meg ne haljon, a súlyos beteg testvér állapotát, az elöl-

járó, a beteg segédét és inasét pedig a saját fnöke köteles két forintnyi

büntetés terhe alatt a lelkészszel kell idben tudatni.

13. A keresked és kalmár testvér özvegye férje elhalálozása után mind-
addig, míg özvegy marad, mindazokat a jogokat élvezi, melyeket a többi

testvérek élveznek, valamint tovább folytathatja az üzletet és az ily özvegy-

nek a testvéregj'let ne csak minden elforduló esetben segedelmére legyen,

hanem köteles neki képes, a kereskedelmi ipart jól ért segédet adni, de ha
mégis férjhez fogna menni, többé nem lesz neki szabad az üzletet foly-

tatnia.

14. Ha a testvéregylet valamely tagja elhaláloznék, az összes minden
rend tagok kötelesek az elhunytat a sírhoz elkisérni és a ki ezt fontos ok
nélkül elmulasztja, az, ha keresked testvér huszonöt, ha ellenben segéd

tizenkét dénárral büntettessék meg kérlelhetlenül.

15. Hogy minden a fentebbi czikkekben foglalt rendelkezés annál pon-
tosabban megtartassék, az istentisztelet fejlesztessék, jó erkölcsök létesíttes-

senek, a közérdek és ezen keresked és kalmár testvéi-egylet jóléte elmoz-
díttassék és a visszaélések annak rendje és módja szerint megszüntettessenek,

az említett keresked és kalmár egylet a városi tanácstól biztost kérjen,

kinek kötelessége lesz, hogy a testvéregylet tárgyalásain megjelenjék és

gondos felügyeletet gyakoroljon, hogy minden békésen, önzetlenül és czivó-

dás nélkül adassék el és intéztessék el.

III.

A kir. kiváltságos nagykereskedk testületének szabadalom-

levele.

p. 18194 834. 1845. Mi els Ferdinánd Isten kedvez kegyelmébl Ausztriai

Császár ; Magyar és Csehország e' néven Ötödik, Dalmát, Tót, Halics, és La-

domér Országok Apostoli, úgy Lombai-dia, Velencze, Illíria 'stb. királya

;

Ausztria Fherczege ; Lotharingia, Salzburg, Steyer, Karantán és Krajna,

Fel- és Al-Slézia Herczege ; Erdély nagy fejedelme; Morvái rgróf; Habs-

burg és Tirol Grófja 'stb. emlékezetül adjuk ezennel jelentvén mindennek,

kit illet, hogy Szabad Királyi Pest városunkban lakó Kalmár és Keresked
polgár híveink részérl, bizonyos általok azon városunkban a' Mi kegyelmes

megegyezésünkkel alakítandó királyi Kiváltságos Nagykereskedi Testület tár-

gyában, és közöttük eszközlend jobb rendtartás végett alkotott, magyar nyel-

ven szerkesztett, alább irt tartalmú Alapszabályok azon alázatos esedezéssel

mutattattak és adattattak légyen be Felségünknek, miszerint Mi azokat és az

azokban foglalttakat öszvesen, mind egyenként helyeseknek, kedveseknek és

elfogadottaknak vallván, királyi kiváltságlevelünkbe iktattatni és íratni, csá-

szári királyi hatalmunkkal jóváhagyni, heljeselní, megersíteni, 's mind

magok, mind valamennyi utódaik számára érvényesíteni méltóztatnánk, —
melly Alapszabályok tartalma következ :

I. Í5. A' folyamodók, kik jelen alapszabályokat felterjesztik, 's a' kivált-
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súg megnyeréseért legfelsbb helyen alázattal esdenék, császári királyi

Felsége különös kegyelmétó'l 's adékonyságától reménylik, miszerint Fel-

sége megengedni méltóztatik, hogj- Pesten egy királyi kiváltságos nagy-

kereskedi testületet alakithassanak, mellynek tagjai a' ^(Királyi Kiváltságos

Nagykereskedn czimen kivül a' mellvérten Magyarország czimerével diszl

császári sassal is élhessenek. Ezen testülethez fognak minden ezután felvé-

tetni kivánók csatlakozni. —
2. §. A' királyi kiváltságos nagykereskedk száma határozatlan, 's

császári királyi Felsége kitn kegyelmébl szabad lesz nekik a' magokat
jelent 's alkalmas egyéneket ; a' honban törvényesen bevett vagy türelme-

zett hitvallás minden különbsége nélkül, testületükbe felvenni. A' testület

tartozik a' bekebeleztetni kivánók folyamodását, szabad királyi Pest városa

nemes tanácsának benyújtani, mellyet tudniillik a' testületre való felügyelés

illet, 's mellynek kötelessége a' folyamodók személyes tulajdonai 's viszonyai

fell kimerít tudomást szerezvén, a' folyamodványt a' nagyméltóságú magyar

királyi helytartó tanács eleibe elhatározás végett nyolcz nap alatt felterjesz-

teni. Ha a' folyamodványt nem maga a' testület nyújtotta be, akkor ez az

olly uj egyén felvételére nem kényszeríttethetik.

3. .^. A' Nagykeresked' megkívántató tulajdonai következk:
a) nagykorúság, vagy nyert-kor engedély;

b) szilárd besületesség és szepltlen hírnév

;

c) valódi kereskednél, vagy kiváltságos gyárnál töltött üzleti tiz év

;

d) legalább harmincz ezer peng forintnyi saját vagyon.

4. §. A' kiváltságos nagykeresked hitelének a' közönség eltti megala-

píthatása tekintetébl az érték kimutatásnál arra lesz vigyázat : miszerint a'

kimutatott érték a' folyamodónak maga saját és pedig tiszta 's tehernélküli

vagyona légyen, minek kipuhatolása iránt a' vagyon különbfélesége miatt

részletes szabály fel nem állittathatik ugj-an, mindazáltal meghatároztatik,

hogy azon vagyonnak nem világos vagy gyanús 's nem egészen alapos kö-

vetelésekbl állani soha sem szabad, az érték kimutatás mindenkor a' pesti

királyi els biróságu váltótörvényszék eltt a királyi kiváltságos nagykeres-

kedi testület két vagy három küldöttje közbejövetelével 's a' legszigorúbb

pontos eljárással fog történni.

5. §. A' királyi kiváltságos nagykereskedk mindennem árúkkal, ter-

mesztményekkel 'stb. fogják zni nagyban a' kereskedést, legkisebb korláto-

zás 's kivétel nélkül, valamint mindennem bizományokkal, szállításokkal 's

váltóüzletekkel is.

fi- §• Ugyanazon egy idben a' nagykereskedés mellett kiskereskedést is

zni a' királyi kiváltságos nagykereskedknek nem szabad.

7. ,^. Ellenben gyárokat felállítani vagy átvenni, 's azzal a' kereskedés

mellett egy idben foglalkodni, minden kii-ályi kiváltságos nagykeresked-
nek legkissebb akadály nélkül szabad ; de a' gyárállítás, vagy átengedés csak

a' fennálló rendeletek megtartása mellett történhetik.

8. í^. Minden királyi kiváltságos nagykeresked köteles a' szükséges ke-

reskedési könyveit a' törvény szabta módon vinni, 's magát váltótörvény-

székileg bejegyeztetni.

9. i^. Vagyonbukottak, ha hitelesen be nem bizonyítják, hogy elébbeni

hiteleziket tökélletesen kielégíttették, 's becsületes emberhez illöleg visel-
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ték magukat, valamint a' dugárusok királyi kiváltságos nagykereskedi tes-

tületbe fel nem vétethetnek.

10. §. Az özvegyek mig újra férjhez nem mennek, csak azon esetben

folytathatják elholt férjeik üzletét, ha hitelesen bebizonyítják: hogy a' sza-

bályszerüleg meghatározott értéknek valóságos birtokában vannak. Köteles

mindazáltal ez esetben is azon férfit, kire királyi kiváltságos nagykereskedé-

sök vezetését bizzák a' királyi kiváltságos nagykereskedi testület küldöttsé-

gének bemutatni, hol ez magát kell ismeretei 's szepltlen becsületessége

fell igazolja.

11. §. Az olly gyáros, vagy g3"árrészes, a' ki királyi kiváltságos nagj'-

kereskedségért folyamodik, ha különben ennek megnyerésére alkalmas, kö-

teles a' gyárvagyontól elkülönözött kereskedési saját éi-téket kimutatni.

12. §. Az olly királyi kiváltságos nagykeresked, ki megbukván keres-

kedi hitelezinek nyolczvannyolcz százaléknál kevesebet ád, és így tizenkét

százaléknál nagyobb veszteséget okoz nagykereskedi jogát elveszti, kivé-

vén ha hitelesen bebizonyítja, hogy fizetési tehetlenségbe önhibája nélkül

jutott.

13. ,^. A' királj'i kiváltságos nagykereskedi szabadalom csupán azon

személyre nézve lévén érvényes, kinek az adatott, ha ez netalán arra hasz-

náltatnék, hogy paizsa alatt szabadalmatlan idegen kereskedk helyben jog-

talanul üzérkedjenek, az e' részben vétkes egyén végkép elveszti kiváltságát.

14. §. A' királyi kiváltságos nagykereskedi testület vezetését ennek

kebelébl szótöbbséggel választandó három kiküldött veszi át, kikhez még
három hasonlókép választandó megbizott adatik, tettel és tanácscsal gyámo-

litás végett ez utóbbiak kettejére fog a' testület pénztára évenkénti számadás

terhe alatt bizatni. —
15. §. Ezen a' fenébb emiitettkép választott tagok1;ól fog állani a' királyi

kiváltságos nagykereskedi testület elöljárósága 's küldöttsége, kiknek két

harmadrésze mindenkor a' keresztények közül lesz, 's minden másod évben

szótöbbséggel választandók ; a' kilép ismét választható lévén.

16. §. Ha a' kereskedési viszonyok gyakrabbi gyléseket nem igényel-

nének a' nagykereskedi testületnek legalább minden pesti vásár eltt vagy

után közgylést kell tartania. Ezen közgylésekre a' nagyméltóságú magyar

királyi helytartó tanács évenkint királyi biztost nevez.

17. §. A' szállási, ügyvédi, szolgálati 's más költségek fedezésére szabad

lesz a' testület tagjainak magokra békeblezési dijt és évenkinti adózást róni.

A' testület költségei fedezésére szükséges évenkinti adózási illetmények kive-

tése csak közgylésen, 's a jelenlévk két hannadrészének megegj^ezésével

történhetik.

Valero J. A. — Ullmann M. Ugornyai Robitsek Józs. Boscovitz Józs. L.

Burgmann Károly. Wodjaner 's fia. Kunewalder testvérek. Yogel Lajos és

Schön. Karczag B. Boscovitz Manó. Hercz. J. 's Pollák M. — Dumtsa Deme-

ter. — Appiano J. — Rosenfeld M. L. és fiai. Guggenberger C. F. Koppéi

L. M. Dumtsa A. Liedemann J. S. Frigyes. Kanitz M. L. fia. Breisach Her-

mann. Wodjaner Rudolf. Jalics Ferencz A. Ugornyai Robitsek A. Schulhof

A. Lichtenstern és fiai. Gross Károly. Cahen M. A. Stern D. örökösei. Döring

Jos. Malvieux C. J. — Halbauer János G. — Pontzen Ábrahám. Kanitz M. L.

és fiai. Oszwald Antal. Koppély Fülöp. Kern J. Ennoch 's fia. Kadisch J. —
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Lackenljacher testvérek. Herzftlder Dávid. — Fleischl Sámson és D. Schief-

ner M. örökösei. Kunz János. Józs. 's társai. Hermán Löwy. Ullmann G. —
Mandl Joachim. Isaer V. Vilm. Honig- Antal. Kasovitz J. H.

Mi tehát a' fen említett szabad királyi Pest városunkban lakó kalmár 's

keresked polgár hiveinknek Felségünkhöz fen idézettkép intézett alázatos

könyörgését kegyesen meghallgatván, 's királyi kegyelmünkre méltatván

mind az általok azon városunkban leend királyi kiváltságos nagykereskedi

testület alakitását, mind az imént elsorolt, 's jelen kiváltság-levelünkbe ik-

tatott, 's Íratott alapszabályokat is, miként ide iktatva vannak egész tartal-

mukban 's minden záradékaikkal együtt és az azokban foglalttakat összesen

mind egyenként helyeseknek, kedveseknek és elfogadottaknak vallván csá-

szári királyi hatalmunkkal jóváhagytuk, helyeseltük, megersítettük, 's mind

a' fen nevezett kalmárok és kereskedk, mind az valamennyi utódaik szá-

mára érvényesítettük ; st jóváhagyjuk, helyeseljük, megersítjük, 's érvé-

nyesítjük, a' mások jogait épségben hagyván, 's magunknak az iránt, hogy

ezen alapszabályokat részben, vagy egészen változtathassuk, módo.sithassuk

és eltörölhessük a' teljes hatalmat jövendre is fentartván, apostoli magyar

királyi titkos pecsétünkkel függleg megersített jelen levelünk erejénél, 's

tanúságánál fogva. Kelt a' mi szintén kedvelt hivünk tekintetes 's nagysá-

gos Székhelyi Gróf Majláth Antal Szent István apostoli király rendbeli nagy

keresztes vitéz, aranykulcsosunk, valóságos bels titkos tanácsosunk, Zemp-

lén vármegyei fispán, Magyarországunkon királyi f asztalnok mesterünk,

és ugyanott királyi Udvarunk, egyszersmind az említett Szent István apostoli

királyi rend kancellára kezébl, birodalmi fvárosunkban Bécsben Ausztriá-

ban Szent András hó huszadik napján az Úr Ezer nyolczszáz negyvenötödik

esztendejében Magyar, Cseh 's a' t. országi Uralkodásunk tizenegyedik évében.

Ferdinánd s. k. Gróf Majlúlh Antal s. k.

Júszay Pál s. k.

IV.

Statuteii des königlich privilegirten Grosshandlungs-Gremiums

in Pesth.

Die Bittsteller, welche gegenwártige Statuten unterbreiten und um Ver-

leihung eines Pnvilegiums Allerhöchsten Ortes unterthánígst einschreiten,

hoíí'en durch die besondere Gnade und Munificenz Sr. Majestát des Kaisers die

Gerechtsame zu erhalten, ein Grémium königlich prívilegirter Grosshándler

in Pesth zu bílden, desscn Mitglieder ausser dem Títcl "königlich priv. Gross-

hándler» auch den kaíserlichen Adler mit dem I^ngarischen Wappcn ín Rrust-
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schilde führen dürfen. Diesera Grémium werden sich allé nachfolgenden
Bewerber anschliessen stb. stb.

Pesth am 9-ten Juny 1842.

-jS^ ^í^c^rn^n.
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V.

A szab. polgári kereskedk testülete 1803- ban.

Elöljárók : Els : Garay Sámuel

Második : Maximowitsch Milivoy

Tollnok : Böhin János, köz- és váltó ügyvéd.

Anyag- és fszerkereskedések.

Aichmayer & Wulz, a fehér hegyhez, a váczi utczában.

Augelaky Laszkar, a porosz királyhoz, a váczi utczában.

Biankovitsch István, a ftéren.

Crettier Jakab, az arany szarvashoz, a ftéren.

Dietl József, a fekete kutj'ához, a váczi utczában.

Gamperl József, a zöld koszorúhoz, a kigyó utczában.

Glückswerth Mihály, lakik a Lipótvárosban.

Heinrich Ferencz, a fehér macskához, a f utczában.

Heinrich Mátyás, a fekete kakashoz, a f utczában.

Kleisner Ignácz, a vörös kakashoz, a hatvani utczában.

Koitsch Mihály, a hatvani kapunál.

Kolb János, a fehér kutyához, a Lipótvárosban.

Kostitsch György, a fehér sashoz, az egyetem téren.

Majnolo Konstantin, a koronaherczeghez, az országúton.

Moksa Mihály, István királyhoz, a hatvani utczában.

Natorp és trs, a kék mókushoz, a váczi utczában.

Pecher Anna & trs, a világgolyóhoz, a ftéren.

Pellenga György & trs, az arany horgonyhoz, a Sebestyén téren.

Pichler János, a fehér mókushoz, a ftéren.

Pichler József, a Fortunához, az országúton.

Pleyer András, a szervitatéren.

Raly György, a török császárhoz, a váczi utczában.

Rickl József, a vörös rákhoz, a váczi utczában.

Schinnerer Károly, a czethalban lev Jónáshoz, az egj-etemtéren.

Tertzi János, a czitromfához, a váczi utczában.

Posztó kereskedések.

Damianovits Tamás, a fekete elefánthoz, a kigyó utczában.

Frankendorfer Tóbiás, a magyar koronához, a váczi utczában.

Graff János Gottlieb, Károly fherczeghez, a váczi utczában.

Johannovits Basil, a fehér oroszlánhoz, a váczi utczában.

Lénk Keresztély, a váczi utczában.

Nesztor Péter, Magyarország nádorához, a váczi utczában.

Stankovitsch Ignácz, az arany szarvashoz.

Temesváry tt trs, a fehér galambhoz.
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Röfösárú kereskedések.

Aebly Frigyes, a svájczihoz, a váczi utczában.

Diamancly Pál és tvsa.

Gabler & Tekusch, Koburg hevczegbez, a váczi utczában.

Gamperl János Györgj', a magyar gárdistához, a váczi utczában.

Garay Sámuel, a magyar királynhöz, a váczi utczában.

Jappa Theochar, a vörös sashoz, a Sebestyén téren.

liiedemann Sam. János, a szép magyar nhöz, a ftéren.

Maixner János, az arany hordóhoz, a ftéren.

Mácsik Imre, Magyarország prímásához, a váczi utczában.

Maximovitsch Milivoy, az arany naphoz, a ftéren.

Mayer Vincze, a váczi utczában.

Pást Ferencz, a léggömbhöz, a váczi utczában.

Raics Sámuel & trs, a fehér bárányhoz, a rózsa utczában.

Sako Mihály, a magyar királyhoz.

Simouovics Éliás, az arany kereszthez.

Diszmúúrú kereskedések.

Csáky János, a váczi utczában.

Vaskereskedések.

Brodhack János, az arany kapához.

Deron Keresztély, az arany lánczhoz, a ftéren.

Gruber József, az arany patkóhoz, a váczi utczában.

Mayer János, az ezüst sarlóhoz.

Reisner József, a vas lapáthoz.

Salzl Mátyás, a ftéren.

Schopper Károly, az arany ekevashoz, a kigyó utczában.

Wurm & Schmikl, a ftéren.

Zechmeister Mihály Ádám, az arany lókeféhez.

Könyvkereskedések.

Eggenberger József, az egyetemtéren.

Kilián testvérek, az egyetemtéren.

Kiss István, a ftéren.

Leyrer József, a régi hid-utczában.

Vászon- és kendkereskedések.

Dera Naum, az úri utczában.

Garba Péter, a zsibárus utczában.

Grosz Ferencz & trs, a rumburgihoz, a rózsa utczában.

Puffka Mihály, a három rozmarinhoz.
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Sulyovszky György, az arany szívhez.

Weisz János, a Lipót utczában.

Witaly István.

Wulpa Demeter.

Kender- és lenkereskedés.

Netschatz József, Duna utcza.

Bór- és pokróczkereskedések

Argir Demeter, a váczi utczában

Argenty Mihály, (( (1

Bekela Miklós, « «

Lepora Anasztáz, « «

Matschinka Konstantin,
,

« «

Michaly Elek « ((

Pometa Konstantin « <

Pometa Naum « ft

Papakoszta János, <( «

Sissi Sterío, « «

Stojanovits István, (( «

Tsatsapa Diamandi, « «

Norinbergi kereskedések.

Lenz & trs, a kígyó utczában.

Lenz János Bernát, a Lipót utczában.

Bolocjnai fátyol- és selyemárú qijár.

Walero testvérek, a király utczában.

Terménij nagykereskedések.

Deyák József Mátyás, a vásártéren.

Glückswerth Mihály, a Lipótvárosban.

Natorp és trs.

Bizományi, szállítmány és viz-szállítási ügyletek

Báró Fellner Andi'ás.

Hatóságilag túrt zsidó kereskedések.

Bauer Sámuel, lenárúk. A fúton.

Beck Lbl, vászon és kend', «

Boskowitsch Hirsch, lenárú, «

Binill Ádám, muszelin nagyban. «

Goldberger Joel, posztó. «

Kunitzer Dávid Lbl, norinbergi árú, "

Keresk. lest. tort. 3^^
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Löwy Hermann, nyomott vászon. A F-úton.

Oífenheimer Izrael, posztó. «

Pinkesz Elkan, vászon és kend nagyban. «

Sax Simon, vászon és kend nagyban. «

Selbe Abeles, vászon. «

VI.

Igazoló okmányok.

Ajándékozási okmány. (Német ei-edetinek fordítása.) Én alulirott jelen

általam sajátkezleg aláirt okmány alapján ajándékozok nemes Bárány Fer-

dinánd úrnak a hozzá való különös hajlamból és minden irányban tanúsitott

szolid magaviseletére való tekintettel, hogy magát mint pesti keresked ön-

állóvá tehesse saját vagyonómból

6000 húszas forintot azaz hatezer forintot pengpénzben 3 darabot i frtra

számítva olyaténkép, hogy errl a készpénzrl tetszés szerint mint saját va-

gyonáról rendelkezzék. Nagyobb hitelül és hogy szükség esetén unokaöcsém

magát a tekintetes hatóság eltt is kellleg igazolhassa, a történteket ersitik

az erre felkért tanuk. Gyrött 1839 április 25-én Bárány Johanna sk. (P. H.)

Tóth József sk. kanonok és városi plébános (P. H.)

Hogy a fönt kitett nyilatkozást Ns Bárány Johanna kisasszony elttünk

szóval is megersítte légyen s oUy tetemes vagyonnal bir, hogy a föntt

nevezett hat ezer ftot pengben ajándékozhatta, ezzel bizonyítjuk. Gyrben
április 25-én 1839. — Kováts Marton T. Ns Gj-r Vgy f Birája (P. H.) —
Horváth János T. N. Gyr Vmegyének Esküttje. (P. H.)

Téritvény. Melynél fogva én alulirott elismerem és kijelentem, hogy az

alaptke, melyet én mint bekebelezend fszerárú-keresked 6000 frttal peng-
pénzben kimutattam, annál bizonyosabban az én tulajdonom, a mennyiben

kötelezem magamat arra, hogy azt üzleti könyvemben mindig és szakadatla-

nul elvezetni fogom, hogy netaláni kereskedi szerencsétlenség esetében,

melyet Isten elhárítson, magamat mindenkoron igazolhassam. — Melynek

hitelére sajátkez aláírásom. Pest 1839 júliusban. Bái'ány Férd. sk. — Jelen-

létemben Vojdisek József városi tanácsnok és a keresketesdelmi tületi biz-

tos. — Ugornyai Robitsek József sk. els elljáró. — Bozda Naum 2-ik ell-

járó. — Jelenlétemben Vojdisek József városi tanácsnok és kereskedelmi tes-

tületi biztos. —
Téritvény. Minthogy az itteni szab. polg. kereskedk testülete elhatá-

rozta, hogy engemet fszerárúkereskedési jogra bekebelez és ez a bekebelezé-

sem mai napon tényleg foganatosíttatott is, jelen általam önként kiállított

téritvény erejénél fogva teljes formában kötelezem magamat arra, hogy ezt

a reám hárult kereskedelmi jogot csakis a fszerárú kereskedésre fogom fel-

használni, ezt gyakorolni is fogom és semmi más bármi néven nevezend, a

fenti szakmába nem vágó árúkra nem fogom kiterjeszteni, továbbá árúraktá-

ramat és üzleti berendezésemet soha sem fogom másnak, ki még nem
lenne a testületbe bejegyezve, máskép eladni avagy átruházni, mint
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fszerüzleti jogomról való lemondással, tehát a reám hárult jogosítványt

semmi módon sem fogom az itteni szab. polg. kereskedk testületének hátrá-

nyára és megkárosítására sokszoritani. Minek hitelére jelen téritvényi okira-

tot sajátkezleg aláirtam. Pest 1839 július fi-án. — Bárány Férd. — Jelenlé-

temben Vojdisek József városi tanácsnok és kereskedelmi testületi biztos.

Ugornyai Robitsek József i-s elöljáró. — Bozda Naum 2-ik elöljáró.

VII.

Jegyzék sl következ szatócsokról, kik littera C árúkat árusítanak

nevezetesen.

Lipótváros : Papp Keresztély Jánosnak most következ készlete van

:

35 font finomított czukor, 7 font kávé, két faj, i font fahéj, | font szegf,

1 X font szerecsendió-virág, 2 font pp. fahéj, 3 font barna kandisz-czukor,

2 font gyömbér, 2 font bors, 1 2 font szegfbors, \ font fehérbors, \ font

szerecsendió, 5 font csokoládé, | font sáfráu. Egyébként Papp úr mindenféle

fszerárúkkal úgy el van látva, mint minden bekebelezett keresked.

Lipólvávos : Ludvig József János 8^ font finom kávé, i font finom czu-

kor, I font kakaó (Caucau), | font gyömbér, 3 font bors, \ font szegfbors,

% font szerecsendió-virág, \ font szegfszeg, i font barna kandisz-czukor.

TeiTZváros retek-utczában három szatócs üzlet íratott össze nevezetesen

:

Kristóf Péter, Steiner József, Stangó Anna. A legtöbb ily árúja a második-

nak volt. Találtatott nála : 3 font finom czukor, i | font finom kávé, 2 font

gyömbéi', 2 font bors, i \ font kandisz-czukor, | font kakaó, ^ font szegfbors,

^ font fahéj, l font szegf, 2 lat szerecsendió-virág, 2 lat sáfrán és többféle

fszerárú.

Terézváros, 2 szerecsen- és hajós-utcza: Treuker Flórián. 330 font kávé,

300 font finom czukor, 40 font kandisz-czukor, 12 1 font gyömbér, 25 font bors,

25 font szegfbors, 15 font csokoládé, 6 font fahéj, i font szegf, | font

szerecsendió-virág, \ font sáfrán mindennem fszerárúkkal.

Józsefváros: Neumayer Ignácz : 35 font finom czukor, 11 font kávé

3 font bors, 2 font szegfbors, 5 font kandisz-czukor, \ font fahéj, | font

szegf, % font szerecsendió- virág, | font szerecsendió, 3 lat sáfrán, 3 font l-
por, I font salétrom, 30 font különféle sörét mindennem fszerárúkkal és

festékárúkkal is.

A Józsefvárosban még 3 szatócs készlete íratott össze. A legkisebb kész-

lete volt Beran Józsefnek, kinél találtatott 5 font finom czukor, i font finom

kávé, I font bors, \ font kandisz-czukor, \ font fahéj, | font szerecsendió.

Következik a jegyzékben négy a Terézvárosban, három dob-utzában, az

országúton és a király-utczában lakó zsidó szatócs üzleti készlete. Köztük az

utolsóról ígj' emlékszik meg az összeírás

:

A'/ro/y-utcza Glasser Ádám zsidó szatócs. 20 font finom czukor, 2 font

kávé, I font bors, 1 font szegfbors, 3 font gyömbér, i font kandisz-czukor,

2 lat szerecsendió, \ font fahéj, \ font szegf. A zsidón mondja, hogy ma
32*
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csak kevés czukru és kávéja stb. van készletben, de Tauscher ügj'nök meg-
ígérte, hogy ma vagy holnap fog szállítani.

A belvárosban is Írattak össze szatócsok. így a ftéren : Bufka Kon-
stantin, kinél találtatott 30 font kávé, 20 font czukor, 50 font bors, 2 font

gyömbér, 5 font szegfbors, ^ font szerecsendió-virág, \ font szegf, \ font

sáfrán, ^ font kámfor többnem fszerárúkkal.

Az üUó'i-úton 2, a szénatéren i, a kecskeméti kapunál i szatócs íratott

össze, kik a Ferenczvárosra emlékeztetnek. Külömben ez a városrész az össze-

írásban nem fordul el.

Még csak néhány tényt kívánunk az összeírásból kiemelni. Gleber Meny-
hért és Leupold György józsefvárosi szatócsoknál, kiknél egyébként sörét és

salétrom találtatott, megjegyeztetik, hogy az illetk kijelentették, hogy csak

ma nincs puskaporuk. Majer János, szintén józsefvárosi szatócsnál pedig

említtetik, hogy szüretkor szintén tartott puskaport. Paltzer Ignácz üUi-uti

szatócsnál megjegyeztetik, hogy Paltzer mondta, hogy Witteck segéd fszer-

árúkat az áron alul kínál. A most nevezett nemcsak szatócs, hanem sóárúsító

és bekebelezett hentesmester. A jegyzékben utánna következ Baumann
Károly szatócs egyszersmind sertéskeresked. Ezeken kívül van még i sza-

tócs, ki egyszersmind sót ad el és i ki hentes is. A tiltott árúkat elárusító

szatócsok jegyzéket a következ zárja be : Schaufelmacher György cserép-

fednek nincs szatócsüzlete. Eberl úr vásároltatott nála egy lat czukrot

3 kron, jól megmérve azonban 1 1 lat volt.

Az összes szatócsok — így szól a záradék — figyelmeztettettek, hogy a

czégér-táblákon mindent, a mi littera C árúkra vonatkozik ki kell törülni,

külömben azokat levéteti a fkapitányság. Kelt Pesten, 1829 deczember 12 22.

Musch S. I elljáró. — Eberl Károly polg. bekebelezett keresked. — Aich-

mayer János kerületi biztos.

VIII.

9065. 1890. Bizonyos Pontok, Melyeket a Brassai Magistratus

i8o6-ik Esztendben, a terhet vitetök, és szekeresek eleibe

szabott.

i-ször. Egy Szekeres sem indulhat addig el innen, míg az, azon Keres-

dvel, vagy más akáitnely Személyei egjütt, mely a portékát innen elküldi,

vagy ide hozatja. Vice Nótárius Wentzel Jósef Urnái magát nem jelenti, és

az, akár tsak szóval, akár írás által jövendben vitetend Vecturale Proto-

coUumba bé nem iratík.

2-szor. Egy Szekeres is, a különben reája háramlandó testi büntetés

alatt meg ne próbálja, a már fel-rakott portékával, (a mint eddig a tapasz-

talás bizonyítása szerént gyakran megtörtént,) még elébb a Városból haza

menni, az hol a vítelbér el-dorbézoltatík, s annál fogva a portéka is a meg-
határozott helyre késbbre jut el.

3-szor. Egy Szekeres is a Keresked által a miatt el-veszthet haszon
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viszsza pótlása terhe alatt nagyobb terhet ne rakjon, mint a mennyit iga-

vonó barmaival az elfordulható akármely rósz útban is elvihet ; mivelhogy

Rz út roszszasága mentségül fel nem fog vctettetni a Szekeresektl.

4-szer. Minden Szekeres köteles a portékát abban a mennyiségében, és

minémségében melyben azt kezéhez vette általadni ; annak fel-rakásában

a leg-nagyobb gondossággal lenni, a portékát maga idejében a meghatáro-

zott helyre szállítani, vagy vinni, de nem szabad annak által-adása iránt más
Szekeressel egyezni, sem az útközben azt lerakni, és zálogba vetni.

5-ször. Ha a Szekeres kivánja, az általa el-vitetend portékának meg-
kell mérettetni a fel-rakás eltt a Város má'sájával, a Szekeresnek jelen-

létében.

6-szoi\ Ennektttánna, midn a Szekeres a meg-határozott idben, a por-

tékák fel-rakására a Kereskednél megjelenik, s az a szekeret vagy mingyárt

meg-nem rakhatja, vagy a kivántató út-bért (a melybl elre többet nem,

hanem tsak annak felét lehet el-fizetésül fel-kérni) ki nem akarja fizetni,

vagy éppen ki nem fizetheti : tartozik, és köteles a Keresked a Szekeresnek

minden Lótól egy nap és egy éjtszakára i. Rfl. adni, valamint szintén köteles

a Szekeres is, ha a portékák által vételére meg-határoztatott napra bé nem
mégyen, a Kereskednek minden napra 10. Rfl. bonificalni.

7-szer. A Kereskedk, és Szekeresek költsönös egyezésétl függ az, hogy

az el-küldend szürke, vagy fekete posztók vitel bére nehézség szei'ént,

má'sa, vagy darab számra fizettessék, melyre nézve szükség, ha a Szekeres

kivánja, hogy az e féle posztók, mindenkor annak jelen létében rakattassa-

nak bé, hogy semmi más portéka azokba ne takartassék.

8-szor. Azon esetekben, midn a Szekeresek, a víz áradások, vagy hidak

roszszasága miatt meg-akadályoztatnak, kötelesek k a nélkül, hogy a por-

tékát le-raknák, két, s három napokig az alkalmatos által-menetel idejére

várakozni ; valamint szintén a Kereskedk is az ilyen elre el nem látott

e.seteket az illet Tisztviselk Bizonyítása mellett nékiek felvenni.

g-szer. Minden ezen Kerület béli Szekeres köteles lészen ennek utánna

idrl idre a maga Helysége-béli Elöljárói hiteles Bizonyításával bírni, hogy
meg bizonyíthassa annál-fogva azt, hogy ö betsületes, és hiteles ember, a

kire kétségeskedés nélkül egy tereh nagyobb, vagy kisebb bets portékát

lehet bízni, a mely Bizonyság Levelet minden Egyezés alkalmatosságával tar-

tozik elémutatni. Végre

lo-szer. A fenn írt Pontokat pontosan bé nem teljesít Szekeres ki-vétel

nélkül köteles lészen a Kereskednek, vagy portéka küldjének abból követ-

kezhet kárát viszsza pótolni, annyival inkább pedig, minthogy ezen fel-

állított Rendelés egyenesen a Kereskedk, és Szekeresek bátorságára szolgál.

Ezt a most közölt szabályrendeletet az erdélyi kormányszék 1809 no-

vember i6-án 9065. sz. a. kelt átiratával közölte a m. kir. helytartó tanács-

csal hason rendelkezéseknek Magyarországban való létesítése végett. A hely-

tartótanácshoz az átirat 1810 márcziiis 26-án 5,514. sz. a. (levéltári szám i

Com No 51—1810) érkezett. A helytartótanács azt Pest és Temesvár váro-

sokhoz tette át, az elbbihez azzal, hogy kereskedelmi testületnek vélemé-

nyét kérje ki, úgy a közölt szabályrendeletet, valamint a már elbb 1809

január 24-én 1674. sz. a. keltrendelet szerint javaslatba hozott fuvarozási hivatalt

illetleg. A kereskedelmi testület a vélemény, illetleg egy az egész ország-
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ban életbe léptetend fuvarozási rendszabály tervezetének kidolgozására 1810

májits lo-én tartott ülésében egy Liedemann Sámuel, Kraskovits Andi-ás,

Fiscber Ádám és Kolb János tagokból álló bizottságot küldött ki, azzal az

utasítással, hogy a tervezetnél vegye figyelembe Pest megyének 1805-ben

hozott határozatát.

IX.

Vásári tzrendri szabályzat.

Szab. kir. Pest városa tanácsától

!

Mindenkinek tudtára adatik, hogy az összes kereskedó'k vagyonának

nagyobb és különös biztossága végett a pesti vásárok ideje alatt több idegen

kereskednek nyilvánosan kifejezett óhajához képest úgy a tolvajlások kike-

rülését, valamint keletkez tzvész esetén egyrészt korai felfedezését és

másrészt gyors eloltását czélzó intézkedések léptettettek éi-vénybe és állapít-

tattak meg, melyeket nyilvános ellenrzés alatt pontosan meg kell tartani,

nevezetesen: i. A vásárhetek tartama alatt a vásártéren állandó, 5a em-

berbl álló i'ség fog tartatni, melynek fele rhelyén fog állani, míg a másik

fele pihen. Az rség külön felügyelet alatt áll. 2. Az rségbl minden utczá-

ban és a vásári bódék f homlokzatain éjjel és nappal mindig két-két ember

fog egymással szemközt fel- és alájárni. Ezek kötelesek a tolvajcscselékre

felügyelni és azt feltartóztatni, továbbá arra is vigyázni, hogy a bódék közt

és a bódékban senki se dohányozzék, senki puszta gyertyával vagy fa- vagy

istálló-lámpával bódéjába ne menjen, különösen pedig bódéjába vagy a

bódék közé parazsat ne vigyen. Megismerkedni fognak ;iz utczájukban bódét

bíró kereskedkkel és személyzetökkel, hogy azokat, ha éjjel hazajönnek

rögtön megkülönböztethessék az idegen emberektl: és mivel ezt illetleg meg-

állapíttatott, hogy minden vásárkor ugyanaz a négy ember ugyanabban az

utczában tegyen szolgálatot ; a kereskedk és személyzeteik azokat szintén

ismerni és megfigyelni fogják, hogy mennjiben tesznek eleget kötelességök-

nek. Netaláni szerencsétlenség esetén a két ember nem mozdulhat el rhe-

lyérl: st épen akkor fogja éberségét megduplázni, különösen közhírré

teend jellel fogja a többi rségnek a szerencsétlenséget tudtára adni, mely

értesíti errl a bódékban levket, azokat éjjel a bódék ütésével fölkölti, a

szerencsétlenségben való támogatást pedig a nyugalmukból odasiet többi

rökre bízza. 3. Hogy, Isten ments ! elálló tzesetnél gyors segély nyúj-

tassék, a vásár tartama alatt hat tzfecskend, még pedig a vásártér minden

sarkán egy, kett pedig fútján a szükséges vízzel telt kádakkal és merít

csöbrökkel fog készletben állani. Ezeket ezen id alatt netán másutt el-

forduló tzesethez elvinni és ott használni nem szabad. 4. Minden bolt- vagy

bódébirtokos köteles vízzel telt edényt (hogy tz keletkezésekor mindjárt

kéznél legyen víz), továbbá pléh és üvegbl készült négyszegletes lámpást

beszerezni és készletben tartani, minthogy falámpásoknak vagy úgynevezett

istálló-lámpásoknak a bódék közt való tartását nem lehet megengedni.

5. Tz esetén a kocsiknak egyáltalában nem szabad a vásártér utczái közt
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járniok; st az összes kocsiknak meg kell állniok a házak homlokzatánál

és a vásártér középhomlokzatánál. Minden keresked tehát a ládákba pa-

kolt árúit emberekkel viteti a kocsikhoz, melyekre azok válogatás nélkül

felrakatnak és közbiztosság alatt meghatározott helyre vitetnek. Hogy azon-

ban azután mindenki annál gyorsabban keríthesse meg az árúit, minden

keresked tartozik a vásáron használandó ládáit nevével megjelölni. 6. Az

itteni polgári kereskedelmi testület minden tagja emberbaráti kötelesség-

érzetbl tartozik, ha a vásártéren tz ütne ki, személyzetével és a lehetség

szerint kocsijaival és lovaival, melyeket az elbbi pontban megállapított sza-

bály szerint fog felállítani, segítségül jönni. Hogy azonban ezen nagy költ-

séggel járó üdvös intézményeket kellen foganatosítani lehessen, minden

idegen és helybeli keresked, ki a vásártéren bódéban árúsít, köteles leend,

vásári bódéjának minden ölétl 30 pkrt, sátorának (Standl) minden ölétl

pedig 10 pkrt minden vásárkor ebbe a tz- és biztosítási intézetbe befizetni.

Szintúgy tartoznak az összes idegen kereskedk, kik boltokban árúinak,

ahhoz minden vásárkor i frttal jánilni. A külföldi nagykereskedknek, kik

boltokban árúinak, szabadságában áll nyilatkozni arról, hogy mennyi járulé-

kot kivannak fizetni, és arányos járulékot méltányosnak fognak találni, mert

habár árúraktáruk boltban van is, mégis a vásártéren hason árúraktáruk van

hitelre szétosztva, úgy hogy a másikat ért szerencsétlenség reájuk vissza-

hárámlik. Miért is az egyes vagy kevesek által a többség ellenében az intéz-

ménj'be való belépés ellen tett kifogás tekintetbe nem vétethetik, a mennyi-

ben a fenti járulmányokból elálló alap a feltétlenül szükséges kiadások

teljesítése által minden vásárkor ki nem meríttetnék, kell kezelés alatt

fog állani, csakis tzoltó eszközök bevásárlására és a vásártéri biztosítási

intézmény javítására fog fordíttatni.

Szab. kir. Pest városának 1817 márczius 3-án tartott tanácsi gylésébl.

A vásártér — ezt talán helyes lesz félreértések elkerülésére meg-

jegyezni — négyszöget alkotott, melyen belül a vásári bódék szabályos so-

rokat, mintegj- utczákat képeztek és ebben az okmányban tényleg utczáknak

is neveztetnek. Az ó'i'ség tehát a vásári fhomlokzatokon és az egyes utcza-

sorokon tartotta rjáratait. Szolgálatban mindig 26 embernek kellett lennie.

Köztük 8 a fhomlokzatokon tartott szolgálatot, 18 pedig az utczasorokban.

Ebbl tudhatjuk azt is, hogy a vásártér 9 utczasoi-ba volt elosztva, közepén

pedig üres tér vala.

X.

Oroszországban házaló magyar honosok.

Magyar honosok nagyobb mérvben zhettek vándor- vagy házaló-keres-

kedést Oroszországban. EiTe vall egy Pest városa tanácsához 1845 július

i6-án 2605912035. sz. a. intézett és az által a polg. kereskedelmi testülettel

közölt helytartó tanácsi rendelet, melynek bevezet részében közöltetik, hogy

az Ausztriával határos orosz tartományok kormányzói a magyarokat az orosz

birodalom belsejébe, különösen pedig Moszkva, Niszyn, Kazán, Charkov és
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más kereskedési központok felé irányuló útjukban védtlevelekkel látják el,

melyekben kereskedknek nev'eztetnek, mely czimezés folytán a fennálló

törvényekkel ellenkezleg a kereskedelemnek szabad gyakorlására jogosít-

tatnak. Megtörténik az is, hogy az ily védútlevelek egy névleg megnevezett

magyar és társai részére állíttatnak ki, minek folytán a megnevezett keres-

kednek, a társak pedig segédeknek tekintetnek és ennek folytán a keres-

kedést, tulajdonkép a házaló kereskedést nagyobb mérvben gyakorolhatják

a helybeliek nagy kái'ára. Mindezeknek a megakadályozására az orosz kor-

mány rendeletet bocsátott ki, melylyel is az orosz kormányzók utasíttattak,

hogy az oroszországi útjukra adandó engedély védlevelekben a magyarokat

semmi esetben se nevezzék többé kereskedknek és védútleveleket csakis

egy névleg megnevezett személynek állítsanak ki, továbbá a városi és tarto-

mányi rendri hatóságok, valamint a kereskedelmi választmányok utasíttattak,

hogy szigontan felügyeljenek arra, hogy magyarok és külföldiek a szatócs

üzletet vagyis a kiskereskedést általában ne folytathassák, városokban és

falvakban a házaló kereskedést pedig csakis saját készítményeikkel ; de ne

orosz czikkekkel zhessék és épen erre való tekintettel a belép határállo-

máson nekik az erre vonatkozólag a fennálló rendszabályok alkalmazkodás

végett kézbesíttessenek.

A helytartó tanácsi rendeletnek a végszakasza érdemli meg a különös

figyelmet, a melyben az Oroszországba men házaló kereskedk óvatosságra

intetnek, mert az orosz kormány a «saját készítmény czikkek» kifejezését

tulaj donkép oda magyarázza, hogy csakis behozott czikkekkel folytathatják

a házalást, mert így akarja elejét venni annak, hogy a csekély árúmennyi-

séggel bejöv házaló keresked ne hatolhasson be Oroszország belsejébe,

st fel Finnországba és Szibéria északi részeibe. Bizonyos az, hogy a cse-

kély árút, mit ily vándor kereskedk magukkal hoznak, már a legközelebbi

uradalmakban és városokban eladják, de maguknak a nagyobb városokban

mindig újabb és újabb árúkat szereznek, melyeket azonban mint a külföld-

rl magukkal hozottakat rendkívüli rábeszél tehetség kifejtésével árúsíta-

tanak és szükség esetén állításaik támogatására elmutatják az eredeti be-

hozatali vámjegyet.

XI.

A polgári kereskedk testületére az 1846/7-ik évre 1584 pfrttal

kivetett adó osztályozása.

L Osztály 25 pfrt. II. Osztály 20 pfrt. Pfeifer Konstantin

Fröhlich Frigyes Forster Lajos Vilmos
P«cherer Miklós

Ns Heinrich Alajos Fuchs Rezs Torossy János.

Özv. HoíFmann Józsefné Glatz József

Kappel Frigyes Iszer W. W. ^^^- Osztály i5 pfrt.

Ns özv. Nemeshegyi Júlia Kulmitz Ágoston Altér Antal
Weisz Bernát Ferencz Libasinszky Károly Felbermayer Ágoston
Zeppezauer Ignácz Lika Anasztáz Memlauer P.
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Perjyer Ferencz

Simononyi Ágoston

Unger F. W.

IV. Osztály 12 pfrt.

Dotta József

Fest Lajos

Fischer Lajos

Graselly I. A.

Ns Kozma Bazil

Mannó István

Nádosy István

Nagy József

Sandtner Vilmos

Sartory I. G.

Schneider József

Schopper I. G.

Vogel Lajos (& Schön).

V. Osztály 10 pfrt.

Babunya N. Konstantin

Blana Éliás

Bozda Naum
Calderoni István

Grofl Ferencz

Grünczveil Urbán
Guggenberger Lipót

Jankovics Péter

Jurenák Pál

Halbauer Alajos

Kochmeister Frigyes

Mayer György
Pantazzy János

Romeiser Ferencz

Saager Jakab

Ns Sebastiani Károly

Tschögl Gáspár (János)

Ns Török Frigyes

Unger Antal

Wabrosch Antal

Ns Wrányi Konstantin.

VI. Osztály 8 pfrt.

Aebly Frigyes

Fichtner I. W.

Grabovszky Konstantin

Grossinger Lipót

Heinrich Sámuel

Högl Cassian

Hohlfeld Ignácz

KoUarits József

Mayer Ignácz

Medetz József

Rupp György

Sárkány Sándor

Steinbach József

Veidenlioffer Ignácz.

Vn. Osztály 6 pfrt.

Özv. Ádám Károlyné

Braucher Fr.

Ebenführer M.

Graselli Fr. Xav.

Gross József

Joannovits Mihály

Krail Pál

Krajtsovits János

Liedemann Fr. Bern.

Özv. Lövinger Ignáczné

Most I. A. özvegye

Mittovszky Tódor

Petrovits Sabbas

Özv. Ritter Xtianné

Seefeldner József

Takátsy János

Taucher József

Testory Antal

Trifonovits János

Walthier Alajos

Wass I. G.

Wetsey Sándor

Ybl Alajos

Zográff Ignácz.

VIII. Osztály 5 pfi-t 30 kr.

Barrho Ferencz

Dicenti János

Driska János

Filtso Sándor

Glatz Ede
Ns Heinrich Ferencz

Hirsch Fr. Xav.

Hott'mann I. B.

Jankovits János

Jaschitz András

Kozmár Antal

Koszgleba Antal

Ns Leyritz Frigy.

Pichler Ján.

Puphka Konst.

Semelweisz Józs.

Singer Ignácz

Spivák József

Tinkovits Dem.
Thiel Ágoston

Wéber H. C. J.

IX. Osztály 4 pfrt 30 kr.

Amtmann Ferencz

Ns Barabás Á. D.

Berghoffer Péter

Bisitzky Ferencz

Csajkó Konstantin

Ns Csekeö Alajos

Éder József

Éder György
Ehn Tamás
Girsich Pál

Gyarmathy G.

Hegeds Albert

Halbauer József

Heigl W. Ch.

Heinrich Manó
Hess Gyula

Höfíler J.

HofFmann Frigy.

Jankovits Ist.

Joannovits Péter

Joannovits B. G.

Joannovits István Lázár

Lamotte J.

Laykauf Károly

Liszka Károly

Macher Károly

Mándry Dániel

Mayr Károly

Meister Jakab

Miiller J. W.
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Neymon János

Prayer Vincze

Redlich József

Sacellary Demeter

Schaguna Ferencz

Schreiber Pál

Schlechta Antal

Steinbach Alajos

SptiUer Ferencz

Zakó József.

X. Osztály 3 pfrt 30 kr.

Aigner Fr.

Ns Almay Józs.

Bárczay Lajos

Deiller Károly

Domschitzir Gáspár

Dück Frigy.

Éder Máty.

Ns Fabricius G.

Farian M.

Fleischmann J.

Fuchs Antal

Grosz Ferencz

Gscheider Józs.

Hassenstáb István

Hafner József

Hübner J. C.

Jentner A. P.

Kollarits Ferencz

KoUarits Frigyes

Ns. Koller Ign.

Ifj. Koszgleba László

Krail Antal

Mayer Férd.

Mátsó Demeter
Mutsó András

Peutsch Nep. Ján.

Popovits P. P.

Rögler J.

Saxlehner A.

Siebreich Józs.

Schaffer Ján.

Schumarszky Éliás

StaíFenberger Ján.

Steinbard Antal

Szavits Eutim

Özv. Trenker Flóriánná

Vágner József

Veisz Flórian

"Veisz János

Yilfinger Sámuel

Zúzák Károly.

XI. Osztály 3 pfrt.

Böhm Ist.

Broche József

Butsu Vasil

Glancz Gusztáv

Id. Koszgleba László

Kubovits Ferencz

Lika Pál

Mitterdorfer J.

Pekárik László

Radóczy Sebestyén

Ns Raits József

Raits Péter

Schiffner János.

XII. Osztály 2 frt 30 kr.

Adanovits István

Bauer Férd.

Brand M.

Bengyel G.

Erbler Józs.

Özv. Emerling Lajosné

Heitzenberger J.

Hudetz J.

Máriantsik G.

Offenbeimer A.

Prix Antal

Rottenbiller Károly

Ns Szabady István

Szacelláry Ignácz

Thomasscvits Mih. ,

Yalkó D.

Wéber Mih.

Özv. Zöhl Károlvné.

Kihagyott tagok.

Nem folytatják üzletüket

Adamovits G.

Özv. Eisenné

Gertner J.

Glancz J.

Guttmann M.

Guttmann J.

Lafranko J.

Martinovits L.

Seiler J.

NB Sebastiani Frigyest

az adóbizottságnak kell

megadóztatnia, mert nem
bekebelezett keresked'.

Vidi Lechner Károly, vá-

rosi tanácsnok. Pest 1846

deczember 30-án.
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' XII.

Az 1847 június 26-án a kiváltságos nagykereskedk testületének

tagjaira egyénenkint kirótt adó.

Név és czég Üzletág Adó
frt p.

Appinno József. Termény, bizomány, szállítmány- és váltóüzlet, báró Pe-

rényi Zsigmond munkácsi timsójának raktára 14

Boscovitz Manó (czég Boscovitz Manó és íia). Posztó és mindennem
gyapjú-árú, bizománj'i és váltóüzlet 18

Boscovitz Joscf L. (czég Boscovitz Josef L. és trsa). Kézmárú, bank-

és váltóüzlet 25

Breisach Ilerman. Kézmárú, mindennem állampapirok vétele és

eladása, váltó-ügyletek 8

Bunjmann Károly. Tei-mény- és váltóüzlet 18

Calicn Miksa (czég Cahen M. A.) árú, termény, bizomány, szállítmány

és váltóüzlet ,

,

8

Döriruj József. Cs. kir. szab. nagykeresked 14

Duintsa Antal. Termény- és váltóüzlet 8

Diimfsa Demeter (czég üumtsa D. és trsa). Bizomány, szállítmány- és

váltóüzlet 8

FleischI Dávid (czég Fleischl Sámson és D.). Mindennem magyarországi

termények-, váltó-, bizományi és szállítmányüzlet 24

Gross Károly. Bizomány-, szállítmány-, termény- és váltóüzlet 8

Gnqqenberger Károly Ferdinánd (czég Gtiggenberger C. F.). Termény-,

bizománj- és váltóíizlet 8

Halbauer Györc/y János (czég Halbauer G. János). Termény-, bizomány-,

szállítmány- és váltóüzlet 25

Herzfelder Dávid Termény- és váltóüzlet 10

Hónig Antal. Saját gyártmányú kézmárúk, mindennem vászon, asztal-

és ágynem 11

Jdlics András Ferencz (czég Jalics A. Ferencz és trs). Termény, külö-

nösen bor 19

Kadisch Joachim (czég Kadisch J.). Váltóügyletek 22

Kanitz Manó (czég Kanitz M. L. fia). Norinbergi árúk 8

Kanilz Moses Löbl (czég Kanitz és fiai). Norinbergi árúk, bizomány- és

váltóüzlet. Pesten és Bécsben 15

Karczag Ben (czég Karczag B.). Termény-, bizomány- és szállítmány-

üzlet 14

Kassovilz Jakab Hirsch (czég Kassovitz J. H.). Borkereskedés nagyban

és más termények „ 12

Kern Salamon Fnoch (czég Kern S. Enocb & fia). Váltóügyletek, ter-

mények, különösen mindennem gjapjú és gubacs 16

Koppéi Lipót M (czég Koppéi L. M.). Tennény, bizomány és szállítmány.

A m. kir. egyetem körmöczi géppapírgyárának fraktára.

Fiókraktár Temesvártt 8
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Név és czég Üzletág Adó
frt p.p.

Koppély Fülöp György (czég Koppély Fülöp). Termény-, bank- és váltó-

üzlet 25"—
Kiinewalder Jónás (czé.2: Kunewalder testvérek). Termény-, bizomány-,

szállítmány- és váltóüzlet. Gróf Károlyi György miizsalyi

timsó-gyárának raktára, az Assicurazioni Generáli vezér-

ügynöksége ifi"

—

Kunz János József (czég Kunz .Ián. Józs. és trs). Mindennem len- és

pamutárú, asztal- és ágynem, rumburgi és sziléziai gyárt-

mány 14'

—

Lackcnbacher Bernát és Jakab (czég Lackenbacher testvérek). Magyar

termények, bizomány-, szállítmány- és váltóüzlet 14-

—

Lichtenstein Siegfricd (czég Lichtenstein & fiai). Gyapjú, selyem- és

pamutárú, mindennem magyar termény- és váltóüzlet 8"

—

Liedemann János Samu Frigyes (czég Liedemann J. S. Fi-igyes) Szállít-

mány-, bizomány- és váltóüzlet. A munkácsi timsó-gyár

raktára. A cs. kir. szab. elsó' osztrák biztosító társaság fó'-

ügj'nöke. Gyapjú-raktár 9-

—

Löwy Hermann. Drágak-, ékszer-, állampapír- és pénzváltóüzlet i6"

—

Malvieux Keresziély József (czég Malvieux C. J.). Bizomány-, szállít-

mány- és váltóüzlet 40-

—

Mandl Joachim (czég Mandl Joachim & Mandl Fannj-). Termény-, bizo-

mány-, szállítmány- és váltóüzlet 20"

—

Oszwald Antal (czég Oszwald testvérek). Diszm, norinbergi és tüárú-

és váltóüzlet 14-

—

Pollák Márkus (czég Herz J. & PoUák) 20-—

Pontzen Lipót (czég Pontzen Ábrahám). Kézmárú ic

—

Robitsek Alajos 8-

—

Robitsek József Ugornyai (czég Robitsek Józs.). kézmánt és terménj^ 8"

—

Rosenfeld Mór L. (czég Rosenfeld M. L. és fiai). Kézmárú-, bank- és

váltó-, bizományi és szállítmányi üzlet 2^'—
Schulhof Ádám (czég Schulhof A.). Termény-, bizomány-, szállitmánj'-

és váltóüzlet 20'

—

Stern József (czég Stern D. örökösei). Gyapjú- s egyéb magyar termény-,

bizomány-, szállítmány- és váltóüzlet 14"

—

Ullmann Mór János Szitányi (czég UUmann M.) 25*

—

Valero Antal (czég Valei-o B. J.). Gyári- és kézmárúk, termény-, bizo-

mány-, szállítmány- és váltóüzlet 25*

—

Wodianer Rudolf. Termény- és váltóüzlet 22"

—

Wodianer Sámuel József Kapriorai (czég Wodianer S. és fia). Ter-

mény-, bank- és váltóüzlet 40*

—

Összesen 704*

—
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XIII.

Magyar nemzeti színház.

Tisztelt Elnök Úr ! A magyar nemzeti szinház ügyében szólalunk fel

;

azon közintézet ügyében, mellyet egykor önkénytes ajánlatok útján hozott

léti-e a honfiak lelkesedése, késbb az összes törvényhozás a nemzet tulajdo-

nának nyilvánítva, országos pártolás alá vett. Felszólalunk; mert ujabb áldo-

zatok szükségesek aiTa, hogy e közintézetnek biztos fennállhatása megszilár-

dítassék; ezt pedig ismét a honfiak lelkesedésétl várhatjuk.

Az 1840-diki országgylés tetemes összeget ajánlott a nemzeti színház-

nak megalapítására. De mivel ezen összeg csak hosszabb id alatt ln telje-

sen befizetve, kamatot tehát csak késbb hozhatott : a színház napi szükségeit

közel két évig magából a begyült összegbl kellett idnként pótolni, s ez

által az alapítványi tkék összege már kezdetben kisebb volt az országosan

ajánlott összegnél. Csorbult az alapítványi tke némely késbb közbejött

veszteségek által is ; a jövedelem pedig csökkent az által, mert némely adó-

sok 65-es kötelezvényeiket 5 5-es úrbéri papirosokkal cserélték fel. Ellenben

a szinház költségei nálunk is, mint bárhol Európában, a múlt idkhez képest

érezhetleg emelkedtek; mert a mvészeti mveltség általános terjedésével

nagyobbak lettek a közönség igényei, nagyobbak a jutalmak, miket a mvé-
szek követelnek és nyei'nek mindenütt.

Mindamellett tehát, hogy a közönség részvéte nem csökkent, st foly-

tonosan növekszik nemzeti színházunk iránt : nem lesz ez mégis képes ön-

erejébl akkép fennállani, hogy országosan elismert szép rendeltetésének

méltólag megfeleljen, s félni lehet, hogy e szent hagyományképen fennálló

nemzeti közintézetünk tetemes segélyezés nélkül hanyatlásnak indul.

Látva a nemzeti színháznak ezen helyzetét, értekeztünk barátságos

körökben több honfitársainkkal, kik az évnek nagy részét Pesten töltve, foly-

tonos figyelemmel kísérhették annak állapotát, st megkértünk néhánj'at a

nemzeti szinház buzgó pártolói közül arra, hogy k is ezen közintézet pénz-

beli viszonyainak jelenlegi állapotáról az erre vonatkozó iratok és számolá-

sok nyomán részletes tudomást szerezve számítsák fel hozzávetleg : mennyi-

ben volna a színház biztosítására szükséges a segélyezés, s mondják el

nézeteiket az iránt, mi úton lehetne ezen segélyezést legczélszerbben esz-

közölni ? Megkért barátink teljesítették a szives megbízást, s bizalmas leve-

lökben közlötték velünk vizsgálódásaik eredményét, s eladták a segélyezés-

nek legczélszerbb módja iránti véleményöket.

És pedig : megvizsgálván a nemzeti szinháznak múlt évi összes bevé-

teleit : a kiadások tetemesen meghaladták azokat úgy, hogy a hiány, mellyet

okvetetlenül pótolni mielbb kellene, mintegy 17,000 pfrtra megy. Igaz, hogy
a kiadások között vannak ollyanok, mik nem minden évben fognak elfor-

dulni, de más részrl idnként adhatják el magokat elre nem látott költ-

ségek is. Bizonyos tehát, hogy míg a színház jövedelme bármi úton teteme-

sen nem szaporíttatik : annyi hiány jövendben is fog évenkint elfordul-

hatni. Ez pedig a színház biztos föunállhutására annyival inkább aggasztó,
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mert az évi költségeket nem lehetne illy arányban alászállítani a nélkül,

hogy a nemzeti színház mostani több oldalú jótékony hatását nagy részben

el ne veszítse, s nemzeti czíméhez, s közhasznú rendeltetéséhez épen nem

méltó alantabbi fokra ne sülyedjen.

Nemzeti színházunk további fennállhatásának legels' feltétele tehát e

hiánynak pótlása, még pedig a meglév tökéknek csorbítása nélkül. Ez azon-

ban még nem volna elég ; mert így csak halasztatnék a színháznak utóbb

mégis bekövetkezhet hanyatlása. Jövjének biztosítására szükséges, hogy e

mostani hiánynak megfelel összeggel egyenl évi jövedelemre számíthas-

son ; vagyis: hogy eddigi jövedelmei legalább is 17,000 pfrttal évenkint sza-

poríttassanak. Ha azonban az évi jövedelmek 25,000 pfrttal szaporíttathatná-

nak : akkor színházunkat az eddiginél sokkal jobb állapotba lehetne helyezni,

és a nemzet méltóságának megfelelvé tenni.

Ez összeg elállítására nincs más mód jelen körülményeink között,

mint honfitársainkat magánúton bizalmas levelekben értesíteni, miszerínt

nemzeti színházunk érdeke sürgetleg igénybe veszi segélyezésöket. És ez

úgy hiszszük elegend an-a, hogy minden buzgó honpolgár, kit a közügy

érdekel, ismerve a bajt, s tudva, hogy azon lehet, és kell segíteni, — akarjon

is segíteni, s önkeblének nemesebb ösztönét követve, tegyen e czélra, mit

tenni képes.

Tisztelettel s bizalommal fordulunk tehát Tisztelt Uraságodhoz, mint a

szabadalmazott polgári kereskedési testület Elnökéhez, vegye ezen közérdek

fontos ügyet szívére, s miután a tisztelt kereskedelmi testület kebelében szá-

mosan léteznek, kiknek úgy a szépmvészetek iránti szeretete, mint hazafiúi

érzelmök köztudomású : szíveskedjék ezen tisztelt honfiak körében hathatós

közrehatását an-a felhasználni, hogy járuljanak k is akár készpénzben, akár

állampapirosokban, akár magánkötelezvényekben vagy meghatározott év-

díjakban a nemzeti színháznak fentartásához s biztosabb jövendjének szilár-

dításához. Nem tartjuk szükségesnek kérelmünket támogatni. Támogatják azt

a közérdek fontossága, és azon érzelmek, mellyek minden igaz honfi kebe-

lében hangosabban szólanak ez ügy mellett, mint a hogy mi szólani

tudnánk.

A begyülend összeg részint mint állandó tke szolgálhat a színház

biztosítására alapul, részint olly építésre fordíttathatik, melly a költségnek

többszörös kamatját behozza, mint például a szinház bels helyiségeinek,

különösen a páholyok számának szaporítása. Fedezend lesz egyszersmind

azon hiány, melly addig is, míg a segélyezések beérkeztek, a bevétel és kiadás

közti aránytalanságban netalán mutatkozni fog.

A kezelésre nézve pedig abban történt megállapodás, hogy a begyü-

lend magánsegélyezési tkéket a színháznak országos alapítványból szár-

mazó egyéb tkéitl elkülönítve ollj'képen kellene fentartani, hogy az ada-

kozók ajánlataikat alólirottak közöl reám gr. Károlyi Györgyre bíznák, ki

néhány általam megkérend ismert és tisztelt jellem férfiúval együtt a

nemzeti színház igazgatóságával egyetértve rendelkezném a fölött, hogy ezen

magánsegélyezési alap jövedelmeibl mikor és mennyi fordíttassék a színház

idnkénti szükségének fedezésére ?

Midn tehát e hazafiúi czél elmozdítására Tisztelt Elnök urat felkér-

nk, becses válaszát, és ha kérelmünknek sikere leend, — mirl kételkedni
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véteknek tartanánk, — az e czélra gyjtött adományt, készpénzt, állampapi-

rost vagy kötelezvénj't legyen szives az adakozók névjegyzékével együtt

hozzám alólirt gr. Károlyi Györgyhöz küldeni. Én a küldeményt azonnal

megnyugtatom, s gondunk leend, hogj- az adományok pontosan a kitzött

czélra fordíttassanak.

Fogadja kérelmünk ismétlése mellett legszivesb tiszteletünket, melylyel

vagyunk. Tisztelt Elnök Urnák, Pesten, 1858 május 31. alázatos szolgái

:

Gróf Károlyi György. Gróf Ráday Gedeon.
Mveldéstörténeti szempontból nem érdektelen az a tény, hogy a

polg. kereskedk testülete a fenti levelet német nyelvre lefordíttatta és for-

dításban terjesztette az 1858 július lo-én tartott közgylés elé, mely egyelre
600 frtot szavazott meg. A kisér levélben a következket mondja : Sajnálat-

tal értesültünk Méltóságtoknak f. é. május 31-én kelt becses átiratából, hogy
a nemzeti színháznak zárszámadásai szerint a múlt évben 17,000 frtnyi hiány

merült fel és hogy ez által a Pest városának díszül és az egész országnak
becsületére váló intézet fennállása veszélyeztetik, mivel bukása városunknak
kiszámíthatlan kárára lenne és e szerint fentartása els sorban is Pest városa

minden lakosának kell szivén feküdnie, alólirt testület a mai napon tartott

közgylésen egyhangúlag elhatározta, hogy a nemzeti színház támogatására

egyelre 600 frtot bankértékben fordít, egyidejleg fentartotta magának,
hogy a következ években is a lehetség szerint hozzájáruljon a nemzeti
színház fentartásához. További részében gróf Károlyi Györgyhöz való bizal-

mát fejezi ki és készpénzben rendelkezésére bocsátja a megszavazott
600 frtot.

A nagykereskedk testülete a fent közöltnek megfelel átiratot 1858
június 15-én tartott közgylésén tárgyalta és azt a határozatot hozta, hogy
gróf Károlyi Györgynek azzal az éitesítéssel kell 400 frtot megküldeni, hogy
nagy sajnálatára, minthogy a kereskedelmi akadémia alapítása és berendezése
nagyon is igénybe veszi, a f. évre nagyobb adománynyal nem szolgálhat, de a
jövben a legnagyobb készséggel fog a felhívásról megemlékezni. További
adomány azonban nem kéretett és a nagykereskedk testületének számadá-
saiban el nem fordul.

XIV.

A részvényesek mint a kereskedelmi testület épülete alapítóinak

névsora.

Részvény Részvény Részvény

Adamovíts György I Bisenti Vilmos . Butsu Vasil I

Aebly Rudolf 4 Blana Elias Burgmann Károly 2

Aigner Ferencz I Bodor Ádám Deiler Antal I

Amtmann Ferencz 1 Böhm István Deron Antal I

Appiano József 5 Bozítovácz Demeter Dring József 5
Bayer József Ágost 4 Bozitovácz Gábor Dück Frigyes József I

Berghofer Péter I Braucher Ferencz Eberl Károly I
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Részvény

Eder József i

Eggenberger János i

Eisen Ferencz 2

Eisenfels Ferencz 2

Emmerling Lajos i

Etz Lipót 3

Fró'hlicti János Sámuel 10

Fuchs Keresztély 5

Gamperl János András 2

Gömöry & Bayer i

Graff J. György özvegye 4

Gromann János i

Gross Ferencz 5

Grossinger Lipót i

Grünzweil Urbán i

Guggenberger Lipót i

Guttman Mátyás 5

Halbauer József 5

Halbauer János 5

Hassenstab J. Keresztély 2

Hajnal Sámuel i

Heinrich Sámuel 2

Hirsch Ferencz Xav i

Hoffmann János 3

Hoífmann József 2

Huber József i

Hudez János 2

Hudez Ferencz i

Jalics Ferencz András 2

Joanovics Demeter i

Joanovics Mihály 5

Joanovics István Lázár i

Jszer Wenczel Vilmos 5

Jurenák Pál i

Kappel Frigyes 5

Kaulizy János özvegye i

Kecskés &Pscherer i

Kehler Sámuel i

Kobaldt Cassian 5

Részvény

KoUarits József a

Kolb János 6

Koszgleba László . 2

Kraitsovics János i

Krausz Károly 2

Krippner Frigyes i

Kunig József i

Kunz János 10

Liedemanii Sámuel J. 5

Liedemann J. S. Frigyes 7

Liedemann Fer. Bernát i

Liedemann Sarolta Lie-

demann B. G. i'észére i

Lichtl Károly 2

Macher Károly i

Malvieux Keresztély J. 2

Marcovits Sándor i

Mayer Ferencz 5

Mayer Vincze Valentin i

Müller J. W. I

Musch Sebestyén 8

Ofenheiraer Sándor i

Pekárik László i

Pétzely Sámuel i

Pfeífer Ignácz 2

Preysz János András 5

Prix János 2

Prohaska Fer. örökösei i

Raits Péter i

Redlich József i

Riga Konstantin i

Ringauf Mátyás i

Ritter István i

Ritter Ján. Keresztély 1

Robitsek József . .

.

5

Ró'mer János 5

Rosner& Weidenhofer 2

Roykó András Sámuel 25

Rupp Ignácz 2

Részvény

Saccelary Demeter i

Sartory János György 10

Schiefner János 2

Schlechta Antal i

Schmidt Ede i

Schopper János György 2

Schopper Károly .. i

Sebastian József i

Seefelner József 6

Sommer Gáspár i

Stankovics Ignácz 2

Stankovics Konstantin 10

Steinbach Alajos i

Steinbach József i

Stojanovics Miklós i

Szontagh János Vilmos 2

Takácsy György 5

Trsztyanszky István . , i

Trifonovics János i

Tschögel Gáspár 2

Valero Antal 5

Vogel Lajos 2

Vrányi Argyr 5

Vrányi Konstantin 10

Wasch János György 2

Weszelofsky András P. 5

Weisz Adolf 85

Wigand Ottó i

Wurm József 4

Zograff Miklós 2

128 részvényes ossz. 367

Ezen kivül a polgári

szabadalmazottkeres-

kedelmi testület 200

Összesen 567

A részv. névért. 200 pfrt.

Az összes részvények név-

ért, e szerint 113.406 pfrt.
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XV.

A budapesti kereskedk menháza javára tett alapítványok illet-

leg adományok jegyzéke.

Pesti polgári kereskedelmi testület 20000

Budapesti nagykereskedk és nagyiparosok társulata roooo

Balitzky Sándor mint alapitó 5000
Báró Kochmcister Frigyes 5000

Hoítmaun József czég 2500

Idsb Luczenbacher Pál 2500

Magjar országos központi takarékpénztár . 1150

Egyesült budapesti fvárosi takarékpénztár iioo

Gj'ri Gschwindt Mihály 1000

Néhai Kerstinger István örökösei looo

Magyar általános biztosító társaság 1200

Osztrák-magyar bank 1000

Pesti magyar kereskedelmi bank 1000

Wahrmann Mór 1000

Néhai Wahrmann Mór hagyatékából 1000

Magyar leszámitoló és pénzváltó bank 600

Aebly Adolf 500

Bánhegyi József 500

Deutsch Ignácz és fia 500

Els budapesti gzmalmi részvénj'-tái'saság 500

Egy budapesti nagykeresked , 500

Flesch Mór . 500

Gillming Ferencz 500

Hüttl Tivadar 500

Jálics A. F. és társa 500

Kreische Antal 500

Strobentz testvérek , 500

Schosberger S. és fia .... 500

Hedrich és Strausz 200

Beiméi és fia 300

Neumann Frigyes • 300

Rust Bernát -. 300

Rimamurány-salgótarjáni vasm részvény-társaság 300

Özv. Schneider Józsefné 300

Victoria gzmalom 300

Édeskuty Lajos 200

Els magyar iparbank ., • ..:... 200

Machlup H. és fiai 200

Kunewalder M. testvérei 200

Kochmeister Frigyes utódai 200

Keresk. test. tört. 33
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Idsb Mössmer József 200

Neruda Nándor „ 200

Strasser és Könijí -.
. 200

Holitscher B. Lipót 170

Weisstnann Mór „ 140

Kiinz József és társa 105

Szávoszt Alphons '''.
" 105

Disconto és értékpapirbank részvény-társaság 100

Dietrich és Gottschlig ,i~ 100

Deutsch Sándor (Deutsch Gábor és József czég) loo

Els magyar gyapjumosó és bizományi részvény-társaság 250

Északmagyarországi egyesített kszénbánya és iparvállalat részv.-társ. 100

Eigel Nándor 100

Eiszler Ferencz „.... 100

Geittner József ,., 100

Harkányi Frigyes 100

Kánitz Ignácz „ 100

Markó Albert ,. 100

Romeiscr Ferencz és fiai 100

Saxlehner András , 100

Thalmayer és Seitz -.. 100

Vuk M. és fiai 100

Wolfner Gyula és társa 100

Gomperz Károly „ 100

Adiiai biztosító tái-saság ; 40

A feloszlott budapesti kereskedk nyugdíj-egylete , loooo

Topits József fia « 100

Neuschlosz Ödön és Marczell 100

Pester Lloyd A. B -, 100

Rausch Ferencz 100

Haggenmacber Károly , ,
100

Salgó-Tarjáni kszénbánya részvény-társaság 100

Egyesült tégla- és czementgj'ár részvény-társaság 100

Weissenbacher Endre 100

Kereskedelmi bál rendez bizottsága 2972.12

Els budapesti gzmalom részvény-társaság 100

Hoff J. Károly 200

Néhai Balitzky Sándor hagyatékából ... 500

Mint a fszerkereskedk adománya fejében 100

Néhai Machlup Adolf hagyatékából 500

Özv. Machlup Edéné 1000

Lánczy Leo _ „ „ „ 100

Burchardt Bélaváry Konrád íoo

Dietzl József „ 50

Birnbaum Jakab 10

Összesen 83,492"i2
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XVI.

A pesti polgári kereskedelmi testületnek kimutatásai.

Elöljárói.

I. Pleyer András 1783— 1785 l. Musch Sebestyén 1828— 1830
II. Stankovits Miklós « « II. Trifunovits János « c<

* • *

I. Stankovits Ignácz 1785—1787 I. Trifunovits János ... 1831—1832

II. Rickl József <( » II. Gross Ferencz & «

* *

I. Schopper Károly 1788—1789 I. Valero Antal József 1833—1834

II. Stankovits János « « II. Dumtsa Demeter « «

* *

I. Stankovics Miklós 1789—1793 I. Dumtsa Demeter 1835 ?

II. Liedemann Sámuel Ján. « « II. Robitsek József 1835 ?

* *

I. Liedemann Sámuel Ján. 1793 — 179O I. Robitsek József ? ?

II. Simonovits Elias « « II. Bozda Naum ? ?

* *

I. Diamandi Pál 1796—1799 I. Aigner Ferencz 1844—1855

II. Garay Sámuel « ' II. Mitterdorfer János » —1847
* II. Barabás Antal Pál 1847—1852

I. Garay Sámuel 1799—1804 II. Schreiber Pál 1852—1855

II. Maximovits Milivoy « » II. Weinzierl Vincze 1855—i^üi

* *

I. Szlavny Konstantin 1804—1807 I. Pscherer Miklós 1856—1861

II. Gamperl József « « *

* I. Kochmeister Frigyes 1861—1868
I. Crettier Jakab 1807—1812 II. Vetsey Sándor « a

II. Kaulitzky János w « *

* I. Vetsey Sándor 1869— 1878

I. Stankovits Konstantin 1812—1816 II. KoUarits Ferencz 1869—1875

II. Teutsch József « « II. Strasser Alajos 1875—1878
« *

I. Wurm József 1816—1824 I. Strasser Alajos 1879—1888
II. Grabovszky Atbanaz « ? II. Aebly Adolf « «

* *

I. Stankovits Konstantin 1825—1827 I. Aebly Adolf 1888 óta

II. Fröhlich Sámuel ,.,„ « « II. Kunewalder L. M, , 1888—1894
* II. Hüttl Tivadar 1894 óta

Tollnokai illetleg iitkárai.

Wittmesser 1785 ? Glückswerth Mihály 1796—1798

Liedeníjmn Sámuel János 1789— 1796 Böhm János 1799— 1804

33*
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Paschgall Károly 1804—1805

Szepessy Ferencz ,„„, 1806—1814

Seeben Károly 1814— 1817

Szén Miklós 1817—1824
Heller János , 1824—1835

Szabó Gjwgy 1835—1837

Ságocly Sándor

Amtmann József

Kerntler í^erencz

Eberling ,Gusztáv

Fritz Péter

1838—1848

1848—1859
1859-1867

1867—1881
1881 óta

Választmánij, bizoltságok és tisztikar 1895-beh.

Aebly Adolf, elnök. Hüttl Tivadar, alelnök. Szúvoszt Alplwns, szakiskolai bizott-

mányi elnök.

Ádám Károly

Bánhegyi József

Dietzl Victor

Édeskuty Lajos

Kertész Tódor

Klein József

Kreische Antal

id. Luczenbacher Pál

ifj. Luczenbacher Pál

Választmányi tagok

Markó Albert

Marton Alajos

Mössmer József

Neumann Frigyes

Oppenheim Emil
Rigler József Ede
Saxlehner Árpád

Spitzer Ignácz

Schulz Manó
Tarnóczy Gusztáv

Tömöry Károly

Tschögl Henrik

Uhl Sándor

Wadlsteiner Nándor
Waldbauser Adolf

Wolfner József

Rausc'h Kái'oly

Számvizsgáló-bizottsági tagok :

Neruda Nándor Simon Jakab

Bánhegyi József

Édeskuty Lajos

Klein József

Kreische Antal

Az alsófokú szakiskolai bizottság tagjai

:

Leitner M. L.

Marton Alajos

Mössmer József

Saxlehner Árpád

Spitzer Ignácz

Tömöry Károly

Uhl Sándor

Wolfner József

A budapesti kereskedelmi akadémia vezérl' bizottságába kiküldött tagok:

Aebly Adolf

Bánhegyi József

Hüttl Tivadar

Heinrich Ferencz

b. Kochmeister Frigyes

Kreische Antal

ifj. Luczenbacher Pál

Szávoszt Alphons

Schweiger Márton

Spitzer Ignácz

Tömöry Károly

Waldhauser Adolf

A Ferencz József kereskedelmi betegápoló-egylet igazgatóságába kiküldött

tagok

:

Aebly Adolf

Bánhegyi József

Geiger B. Zsigmond
Hüttl Tivadar

Luczenbacher Pál

Marton Alajos

Mössmer József

Rajner Kálmán

Spitzer Ignácz

Tschögl Henrik

Uhl Sándor
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A budapesti kereskedk menházának vezérl bizottságába kiküldött tagok:

Aebly Adolf

Hüttl Tivadar

Kreische Antal

Bánhegyi József

Luczenbacher Pál

Szávoszt Alphons

Waldhatiser Adolf

Bachruch Albert

Testületi tagok.

l. Arany-, ezüst- és ékszerkereskedk.

Granich-stádten Jakab Latzko Mór

Abeles Zsigmond

Altstock Gyula

Dietzl József

Dietzl Victor

II. Bor- és szeszkereskedk.

PMeischmann Mór
Dr. Gruber Hermann
Latzko Henrik

Leipziger Vilmos

Lobmayer J. F.

Oppenheim Emil

Schneider Imre

Weltner Jakab

Gíllming Ferencz

Riesz Sándor

III. Brkereskedk/

Taub Salamon

Wolfner József

Wolfner Lajos

rV. Díszm-árusok és látszerészek.

Bánhegyi József

Bárkány Ferencz

Flesch Dávid

Gavora József

Harsányi István

Hatschek Béla

Hausner Károly

Hopp Ferencz

Huzella Elek

Illés Ferencz

Kammer Benjámin

Kertész Tivadar

Lechner József

Lueíf Sándor

Leipnicker J. M.

Marton Alajos

Singer Bernát

Vértesy Sándor

Özv. Hatschek Miksáné Kranz Ede

V. Fítszer-, anyag- és festékkereskedk.

Brázay Kálmán
Bodánszky Zsigmond

Dietrich Emil

Édeskuty Lajos

Finn Oskar

Franki Mór
Halbauer Vilmos

Herold V. G.

Hoff J. Károly

Kölber Ferencz

Kovács István

Keller Antal

Kellner János

Kerstinger György

Kintzly Gyula

B. Kochmeister Frigyes

Kreische Antal

Lenz Ferencz

Löwenstein M.

Makláry Gyula

Mauthncr Ödön
Mautner Adolf

Messik Gyz
Messik Gyula

Mezey Géza

Molnár János

Nertida Nándor
Noszák Károly

Piffel Ede
Schmidl Sándor

Schmidt Samu
Schuszter Gyula

Seitz Ferencz

Strobenz Károly

Strobenz Gusztáv

Szenes Ede
Szimon István

Takáts Lajos

Topits Alajos József
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Tost J. Károly

Tschögl Gusztáv

Tschögl Henrik

Vidosfalvy Bódog
Vogel Gyula

Waltersdorfer János

Weber Lajos

Wertheimer Albert

Hirschler Mór

VI. Ásványvízforrás-tulajdonosok.

Saxlebner Árpád Saxlehner Andor

König Frigyes

Pórfi Ferencz

YII. Kalapkereskedk.

Reinitz Samu Özv. Quentzer Henrikné

Adámofszky Péter

Fnk József

Glaser Lajos

YIII. Papirkereskedök.

Hoffmann Károly

Károlyi György
Leitner M. L.

Rigler József Ede
Seefehlner J. L.

Sieburger Gjörgy

Braun Gusztáv

Holl Frigyes

Holzwarth F. C.

IX. Bankárok.

Kainrath L.

Lánczy Leó
Rötzer Ferencz

Perimutter Jakab

Uhl Sándor

Waitzenkorn Károly

X. Porczellán-, kedény- és üvegkereskedk.

Hüttl Tivadar

Fischer Ignácz

Kossuch János

Wadlsteiner Nándor
özv. Giergl Henrikné

Schwarz Adolf

Barber Simon
Brettschneider Zsigmond

XI. Posztókereskedó'k.

Eckbauer Endre Nádosy György

Ádám Károly

Eiszler Ferencz

Ernyei Gyula

Grünwald Adolf

Heyek Kálmán

XII. Selyem- és szalagkereskedk.

Kirchknopf Mihály

Nyáry Gyula

Schiller Ágoston

Schuszter Adolf

Schwarz Lajos

Spitzer Ignácz

özv. Weisz Lipótné

Wollák Soma

Breier Lipót

Ebner Ede

XIII. Szörmekereskedök.

Heidlberg Lipót ifj. Heidlberg Mór
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Adler Lajos

Aebly Adolf

Aebly Frigyes

Amár M. Dávid

Baumann Károly

Bachmann ,1. Ottó

Baumgarten Nándor

Beér Salamon

Beiméi Jakab

Bírnbaum Jakab

Birnbaum Imre Kornél

Bírnbaum László

Braun József

Brüll Ármin
Bumbacsilla Miklós

Deutsch Sándor

Eigel Nándor
Euler Adolf

Fischl Károly

Fleischl Samu
Flesch Mór
Freund Adolf

Fuchs Fülöp

Geiger B. Zsigmond

XIV. Terménykereskedk.

Goldmann Mihály

Gomperz Károly

Gomperz Miksa

Guttentag G.

Gruber János

Gruber Mór
Guttmann Lajos

Haggenmacher Henrik

ifj. Haggenmacher Henrik
Herz Ármin

Herzmann Bertalan

Herzog Péter

Holitscher B. Lipót

Holitscher Ede
Hürsch Ágoston

Keppich Lipót

Kohn Izrael

Kohler János C.

Kunewalder Fülöp

Kunossy Nándor
Landsberger Izidor

Löwy Miksa

Luczenbacher Pál

Madarász András

Markó Albert

Neumann Frigj-es

Neumann Miksa

Pfeifer Ignácz

Pintschof Jakab

Popper Gusztáv

Rausch Károly

Rosenfeld Nándor
Rothauser Ignácz H.

Rajner Kálmán
Schlesinger József

Schwarz Rezsó'

Schweiger Márton

Simon Jakab

Strasser Sándor

Stauber János

Szarvas Sándor

Szávoszt Alphons

Szávoszt Emil

Weisz Berthold

Weiszmayer Ferencz

Weltner József

Weitzenfeld Jakab

Ági Lajos

Antal Miklós

Biach Antal

Bischitzky Károly

Geittner József

Heinrich Alajos

Heinrich Ferencz

XV. Vas- és mfiszerkereskedó'k.

ifj. Heinrich Ferencz Rupp Lajos

Kollericli Pál

Milassin Károly

Németh Zsigmond
Rausch Ferencz

Romeiser Béla

Romeiser Ferencz

Schottola Ernó'

Tamedly Mihály

Tarnóczy Gusztáv

Tömöry Károly

Waldhauser Adolf

XVI. Vászon- és kézm-kereskedó'k.

Auer Dávid

Brachfeld Sigfried

Bodó Gusztáv

Czipott Lajos

Deutsch Samu
Fabinyi Géza
Fehér Gyula

Gál Imre

Gerzsó Károly Gy.

Geszler József

Guttmann Ádám
Grünhut Adolf

Gii-ardi József

Haris Pál

Hecht Jónás

özv. Hochschopf Jánosné
Hoepfner Hermann
özv. Joanovits Demeterné

Kánitz Ignácz

Keller Alajos

Klinger Henrik

Kollarits Ferencz Gyz
Kollarits Jen
Krebs János

Kohn S. Vilmos

Kunz Ferencz

Miháletz Károly
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Mössmer József

Mössmer Ern
Miiller Vilmos

Neulánder K.

Netilíinder Mór

Beok Jakab

Káldor Simon
Klein József

ifj. Luczenbacher Pál

Neuschlosz Ödön
Neuschlosz Emil

Pertik Béla

Pinkas Zsigmond

Sigmund Gusztáv

özv. Titsch Gyuláné

XVn. Szállítók.

Macher Ern
PoUák Károly

Roth Jónás

XVIIL Fakereskedk.

Vuk Gyula

Vuk Lajos

XIX. Könyvkeresked.

Deutsch Zsigmond

XX. Zeneeszközökkel kei'eskedó'k.

Placht József

Tottis J. Manó
Török György
Várady Béla

Wottitz Ignácz

Seligmann Sándor

Strasser E. Adolf

Pollák József

Schulz Manó

XXI. Él- és mvirágkereskedök.

Szelnár Adolf Szekulesz Ede Schweiger Ignácz

1895. évi pénztár-kezelési kimutatása.

Bevételek.
frt kr. frt kr.

515 drb kereskedelmi épületi részvény után szelvényekért 16,512 —
2 drb sorsjegynek 3 drb szelvénye után 20 — 16,532 —

Kamatok 362 10

A tagok évi díjai 873 —
Bekebelezési illeték 80 —

17,847 10

Kiadások.
fit kr. frt kr.

A kereskedelmi akadémia segélyezésére 2,625 —
A kereskedelmi betegápoló-egylet segélyezésére 1,050 —
Az alsófoktí szakiskola segélyezésére 4,400 —
A budapesti keresked ifjak társulata segélyezésére i^oo —
Tiszti fizetésekre , 1,624 92

Lakbérre 824 60

Egyéb kiadásokra, beszerzésekre, nyomtatványok, vilá-

gítás, ftés stb. 569 83

Segélyezésekre 3,558 — 15.052 35

1895. évi bevételi felesleg 2,794 75

17,847 10
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Mérleg-számlája Í89fí. évi január hó í-én.

frt ki. f-t kr.

Vagyon-szátulának 197,766 51 Kereskedelmi testületi épületi rész-

vények számlájától

:

516 drb részvény vételáráért 183,769 75

Sorsjegyek számlájától

:

2 drb sorsjegy vételáráért 789 —
Takarékpénztári betétek számlájától

:

Takarékpénztári betétekért 5>572 03

Egyesült budapesti fó'városi taka-

rékpénztár folyó számlájától

:

Egyenlegért 3,699 —
Pénztár-számlájától

:

Egyenlegért
,^ 3.936 73

197.766 51 197.766 51

Vagyoni állapot kimutatása árfolyam szerint.

516 drb keresk. testületi épületi részv. 183,769 75

2. drb sorsjegy, ú. m. : i drb 1860. .

I drb Magyar nyer. köles

Takarékpénztári betétek

Egyesült budapesti fvárosi takarék

pénztári folyó számla

Pénzkészlet

Árfolyam szerint nagyobbodást mutat

Sommás áttekintés a testület segélyezéseirl, alapítványairól stb az 185Í—
Í895. években.

frt

Segélyek elszegényedett kereskedk, ezek özvegyei és keresked
segédek részére ... 63,597.77

Segély a kereskedelmi betegápoló egjietnek 42,175.

—

Segély a kereskedelmi akadémiának 102,300.

—

Segély a testület alsófoku szakiskolája javára 84.120.

—

Különféle adományok : a kereskedelmi akadémiai nyugdij-alapnak

12,000 frt ; az új kereskedelmi akadémiai épületre, a keresked
ifjak társulatának esti tanfolyamára stb. stb. 5i,495-

—

Alapítvány a budapesti keresked ifjak társulatának tanalapja javára 2,000.

—

Különféle alapítványok : Rudolf trónörökös alapítvány 8,100 fit

Ö Felségeik a király és a királyné ezüst menyegzje
alkalmából 2,000 frt io,ioo.

—

Adomány a kereskedelmi menedékház létesítésére 20,000.

—

Összesen 375.787-77

Vételár
Arkelet

1894. XII/31.

Érték

1S94. XII/31.

frt kr. frt kr. frt kr.

183,769 75 700 — 361,200 —
670 — 145 50 727 50

119 — 147 50 147 50

5,572 03 — — 5.572 03

3,699 — — — 3,699 —
3,936 73 — — 3.936 73

197,766 51 375,282 76

895. decz. 31-én _ i9_7,766_5£

177.516 25
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xvn.

A nagykereskedk és nag;y'iparosok társulatának kimutatása.

Kikülditjei.

Valero Antal 1846—1849
Kunewalder Jónás .... 1846—1849

Burgmann Károly 1846—1849

Appiano József 1849— 185(5

Lackenbacher Jakab . 1849—1858

Jalics A. Ferencz 1849—1875

Fuchs Rudolf

Kern Jakab

üllmann Károly

Kunz József

Ullmann M. G.

1856-1885

1856—1865
1865— 188 1

1875-1885
1881—1885

Mcífbizottjai.

Ugornyai Robitsek József 1846-

Malvieux J. C.

Cahen M. A.

Halbauer G. J.

Koppéi M. L.

Kanitz J.

Oszwald Antal

Schnlbof A.

Kern Jakab

1846-

1846-

1849-

1849-

1849-

1851-

1851-

1854-

-1849

-1849

-1849

-1851

-1856

-1851

-1865

-1854

-1856

Ullmann Károly

Spitzer Gerson

Nadler W. E.

Mnk Mór
Kunz József

Neuwelt Hermán .

Scliosberger Zsigmond

Gschwindt M.

1856-

1856-

1865-

1865-

1867-

1869-

1869-

1875-

-1865

-1869

-1867

-1869

-1875

-1885

-1885

-1885

Fuchs Rezs

Elnöke :

1885—1887 b. Schosberger Zsigmond 1887 óta

Alelnöke :

b. Schosberger Zsigmond 1885—1887 Jálics Kálmán 1887 óta

Brüll Miksa

Deutsch Sándor

Goldberger Berthold

dr. Krausz Izidor...

id. Kuncz József

Machlup Ede
Neuwelt Ármin
Rieger György
Rust Bernát

Ullmann M. G
Wahrmann Mór

Küldöllségi tagjai

:

1885— 1890 Jalics Kálmán 1885— 1887

« Fuchs Rezs (egyszersmind

« örökös tiszteletbeli elnök) 1887—1892

« Hatvani Deusch Bernát 1888—1893

« —1887 Marko Albert 1888

« 1894 Kohner Zsigmond 1891

« —1888 Hirsch József Lajos 1893

« Neuschloss Marczell 1893

(( 1894 Beiméi Jakab 1894

« Deutsch Simon 1894

1885—1892 Gold Zsigmond 1895
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Ügyésze :

Hengelmüller Mihály 1846—1851 Jurenak Károly 1853—1876

Soltész Albert 1851—1853 Dr. UUmann Sándor 1876 óta

Jelenlegi képviselete és bizoüsági tagjai.

Elnök : Schosberger Zsigmond báró Markó Albert, pénztárnok

Alelnök : Jálics Kálmán Rieger György
Beiméi Jakab Netischloss Marczel

Deutsch Simon UUmann M. G.

Deutsch Sándor Gold Zsigmond
Goldberger Bertalan

Hirsch L. József Számuizsgálok : Falk Zsigmond lovag

Dr. Krausz Izidor Simon Jakab
Kohner Zsigmond . í^'gu^sz : Dr. Fllmann Sándor

A budapesti kereskedelmi akadémia vezérl bizottságba kiküldött tagjai

Schosberger Zsigmond báró Gyri Gschwindt Mihály

Jálics Kálmán Markó Albert

Deutsch Simon Dr. Krausz Izidor

Deutsch Sándor Rust Bernát

lovag Falk Miksa UUmann Imre

Gold Zsigmond Neuschloss Marczel

A Ferencz József kereskedelmi kórház betegápoló-egylet igazgatóságéiba

kiküldött tagjai.

Deutsch Simon Markó Albert

Goldberger Bertalan Neuschloss Marczel

Jálics Kálmán Pollák Mór
Kohner Zsigmond Rust Bernát

Kunz József Simon Jakab

Kuh Károly UUmann Emil

Budapesti kereskedk menházának vezérl bizottságéiba kiküldölt tagjai.

Schosberger Zsigmond báró Wahrmann Sándor

Jálics Kálmán Beirael Zakab
Markó Albert Simon Jakab
Rust Bernát
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A társulat tagjai.

Tag:

Elnök : Schosberger Zsigmond báró

Alelnök : Jálics Kálmán
Adler Mór
Abeles Zsigmond

Amár M. Dávid

Beiméi Jakab

Brüll Zsigmond
Breitner Zsigmond

Drach és Hermánn
Deutsch Sándor

Deutsch Sándor

Deutsch Simon
Freund Ferencz

Freund Vilmos

Fischl Károly

Fürst Jakab

Gold Zsigmond
Goldberger Bertalan

Gregersen G.

Gruber Jakab

Haas Adolf

Hirsch L. József

Herz Ármin
Kohner Zsigmond

Kunz József

Dr. Krausz Izidor

Hoffmann S. W.
Gyri Gschwindt Mihály

Linczer Károly

Linczer Imre

Harkányi Frigyes bái'ó

Latzkó Náthán
Landauer Ede
Markó Albert

Neuschloss Mai'czel

Pollák Mór
Reusz Károly

Ritst Bernát

Rtist József

Russo Izrael és fia

Russo és Heim
Straitsz Antal

Simon Jakab

Straitsz Emil

Czég

Schosberger S. és fia

Jalics A. Ferencz és társa

Adler Ádám és fia

Abeles Dávid

Beiméi és fia

Brüll Henrik és fiai

Modern és Breitner

Deutsch Gábor és József

Deutsch Ignácz és fiai

Freund Henrik és fiai

Fischl testvérek

Fürst Jakab és fiai

Gold Alór és fiai

Goldberger Sam. F. és fiai

Herz Ármin és fia

Kohner Adolf fiai

Kunz József és társa

Krausz Mayer és fiai

Linczer Károly és fiai

Linczer Károly és fiai

Latzkó N. és Popper A.

Landauer Ignácz és fiai

Neuschloss Ödön és Marczel

Pollák Jakab és fiai

Rust Bernát

Kálnoky és Simon
Hedrich és Strausz
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Tag- Czég-

Stricker Ede
Schwaiz Rudolf Schwarz Rudolf és társa

UUmann M. G.

UUmaun Emil Ulhnann C.

Ullmann Imre

Wiener Gyula

Weisz Adolf Spitzer Gerson és társa

Weisz Leo Spitzer Gerson és társa

Zöllner és Zobel

Kbányai gó'ztéglagj'ár társaság

Els magyar gyapjumosó és bizományi részv.-társaság

Luiza gzmalom részvény-társaság

Viktória gzmalom részvény-társaság

Pesti könyvnyomda részvény-társaság

Salgótai'jáni kszénbánya részvény-társaság

Pesti magyar kereskedelmi bank

Kezelési számlája í895-re.

Követel

Tagsági díj számlától 6io.

—

Kamat számlától 4831.48

Testületi vagyon számlától 2309.17

Tartozik

Altalános költség

Adományok és segélyek

:

Keresk. kói-ház 1050.

—

« Akadémia 1200.

—

171415

« ifjak társ.

Közgazd. társ

Ezredé\es kiállitás . .

100.

—

200.

—

1000.

—

Keleti tanfolyam ...

Gyermekkórház
300.-

50.—

Keresk. congressus 100.

—

Ösztöndíj

Éi-tékpapir számlának

300.— 4300.—

1736.50

775065 7750.65

Mérlcfj számlája 1895 végén.

Tartozik

Értékpapír számlának

4^ 5 magyar vasúti kölcsön

4 5 földhitelintézeti záloglevél

42 o ptíí'ti kereskedelmi bank záloglevél

45 magyar uranyjái-adék

4 § « koronajáradék

107,763.—
Pénztár-számlának 2.62

Keresk. banknak 91O29.

—

116,794.62
Követel

Testületi vagyon-számlától 116,794.62

6,300 frt á 123 frt 7,749

1,200 « « 100 (( 1,200

2,000 « « 100 « 2,000

31,700 '. « lao « 38,357

19,300 kor., « 98 « 58,457
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Az ÍS't6-lól 1895. év véf/éifj tett (utomnnyok; és alapítin'imjok.

1. Kereskedelmi kórház 43.050 frt — kr

2. Kereskedelmi Akadémia 82,102 << 50 «

3. Alapítványok

:

ííj Vakok intézete József fó'herczeg nádor nevére (1846) 5,040 « — «

h) Iparegyesületnél (1867) 100 f<
— «

c) Képzó'mvészeti társulatnál r,ooo « — «

d) Kereskedelmi Akadémiánál iFerencz József és

Erzsébet" ösztöndíj (1880) 3,000 « — »

e) Vöröskereszt-egyletnél (1881) 1,200 « —
J) Szegény gyermekkórház (1881) 1,000 <- — <i

(]) Budapesti kereskedk menháza (1893) 10,000 <> — «

h) Közgazdasási társaság (1895) 200 « — «

4. Különféle általános czélokra nyújtott adománj'ok és tár-

sulatoknak adott segélyek 15,117 <' 53 "

Összesen 161,810 frt 03 kr
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