M A G Y A R O R S Z Á G KERESKEDELMI V I S Z O N Y A I

1755-BEN.

Gróf Haugwitz és Procop egykorú jelentése nyomán
K ö z l i : KARLOVSZKY ENDRE.

Mária Teréziának Nagy Frigyessel Szilézia birtokáért 1740—42-ig
illetőleg 1744—45-ig folytatott harczai, érzékenyen sújtották Ausztria és
Magyarország ipari és kereskedelmi érdekeit. A háborúban csaknem
teljesen a győztes porosz király kezébe került, a birodalom legvirágzóbb
tartománya : Szilézia, a mely eddig, kedvező helyzeténél fogva, mintegy
közvetítőül szolgált az európai kereskedelemben az iparűzö nyugat s a
nyerstermelő kelet között, mert mig egyrészt a maga kifejlett iparával
a két állam szükségleteinek nagyrészét födözte, másrészt azok nyersterményeit a világkereskedelemnek tette hozzáférhetővé.
Elvesztésével természetesen lényegesen megváltozott a helyzet
Ausztria kárára, mely nem maradhatott kereskedelmi tekintetben függőben egy rá nézve most már idegen területté vált tartománytól. A kereskedelmi politikának tehát először ki kellett fejleszteni s megvédeni az
osztrák örökös tartományokban már meglevő ipart, s másodszor piaczokat keresni az osztrák iparczikkek számára.
Az osztrák kormány meglehetős gyakorlatiasan fogott a czél megvalósításához. Hivatalnokait kereskedelmi utazók gyanánt küldte szét
vevőket keresni, azok a czikkekböl mintákat vittek, kitapasztalták a bejárt vidékek szükségleteit s ízlését, megrendeléseket szereztek, vagy legalább is hasznos ismereteket gyűjtöttek. Ezen utazásokat a Morvaországban brünni nagykereskedőkből 1753-ben „Morvaországi társulat" czim
alatt, a kivitel emelésére alakult kereskedelmi szövetkezet rendezte, az
1746-ban szervezett osztrák udvari főkereskedelmi igazgatóság támogatásával. Ilyen utazás történt 1755-ben Magyarországba, Lengyelországba
és a német birodalomba, az erről· szóló' jelentéseket dr. Fournier Ágost
prágai egyetemi tanár, ki azelőtt az osztrák belügyminisztérium levéltárának állott élén, ott megtaláJta, s az ,,Archiv für oesterreichische
Geschichte" 1887. évi 69. kötetében közölte is. A jelentésből, mely eredetileg 4, a reflexiókkal együtt 5 kötetből állott, csak két kötet maradt
Gazdaságtörténelmi Szemle 1897.
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m e g : a jelentés első kötete és a reflexiók. Az első, vaskosabb, folió-kötet
a következő czimet viseli :
„Relation über die unterm 19-ten Maji des 1755-ten Jahres von
tretene,

Brünn

ange-

durch Hungarn, Sirmien, das Temesvarer Bannat, Siebenbürgen, Böhmisch-

Schlesien, Pohlen, dann die berühmte Handelstädte
über Wiszmar, Rostock, Lübeck,

Hamburg,

Danzig,

Lüneburg,

sofort durch

Pommern

Braunschweig, Leipzig, w i e

auch andere beträglichere Örter des Churfürstenthums Sachsen,

endlich, mit

Besu-

chung ein- so anderer Böhmischen Fabriquen den 6 Jenner des lauffenden 1756-ten
Jahrs vollendete hoch-verordnete Commercial-Reise. Mit Allegatis a No 1 bis No 151
instruiret, dann ein so anderen hieraus gezogenen

unvorgreiflichen

Reflexionen

be-

gleitet. Erste Abtheilung. Von Hungarn anfangend bis inclusive Danzig."

A második kötet czime ez :
„Reflexiones über die beschriebene Commercial Reise durch
nien, Syrmien etc. sammt angehängten verschiedenen

Az

utazók, kik az

előző

Hungarn,

unmassgebigen

Slavo-

Vorschlägen.,,

évben már Olaszországot is megjárták

hasonló czéllal, gróf Haugwitz Ottó Károly, egy osztrák miniszter fia, s
Procop

Ferdinánd

Lajos, a briinni gyáripari hivatal felügyelője voltak.

Haugwitz gróf még nagyon ifjú ember volt, tehát, inkább Procop lehetett
az igazi szakértő. Nevezettek 1755. márczius végén kapták meg a morva
kamarától az odaérkezett kir. parancsot, hogy május elején a hitelbank
költségén
burgon,

körutat tegyenek Magyar-, Lengyelországon, Danzigon, HamSzászországon

és

Lausitzon

át

a

belföldi

áruk kereskedé-

sének és elárusitásának emelése s általában a kereskedés előmozdítására
való ösmeretek szerzése czéljából.
1755 május 19-dikén keltek útra Brünnböl s 1756. január 6-dikán
végezték be utjukat. Jelentésükben, pontosan megjelölik utjuk irányát.
Sopronból Pozsonyba mentek, onnan Györön, Komáromon, Székesfehérváron át Budára és Pestre, majd a Dunán lefelé Eszékre, Péterváradra,
Újvidékre és Zimonyba ; Temesváron

át Erdélybe, hol Nagy-Szebent,

Brassót, Segesvárt, Erzsébetvárost, Medgyest, Gyulafehérvárt, Kolozsvárt
és Szamosujvárt keresték f e l ; aztán vissza fel Debreczenben, Tokajban,
Kassán, Eperjesen, Lőcsén, Beszterczebányán,
Zsolnán
akkori

voltak,

s a jablunkai

elnevezés

szerint

cseh

Selmeczen,

Körmöczön,

szoroson mentek ki az osztrák- vagy
Sziléziába. Itt Teschenen, és Bielitzen

átmenve, Bialánál értek lengyel területre. Az akkor még osztatlan királyi
köztársaság városai közül Krakkót látogatták meg., a honnan Varsóba, majd
Danczigba mentek, s e fő kereskedelmi központban hoszszasabban időztek.
Innen Pomeránián

át

Wismarba,

Rostokba,

Lübeckbe és Hamburgba

utaztak, s itt újra több időt. töltöttek. Majd Altónába
Braunschweigon

s Lüneburgon és

át Lipcsébe mentek, az ottani vásárokat tanuhnányo-

zandók. A szász választófejedelemség összes főbb gyárait megtekintvén,
ugy

tértek

vissza

Ausztriába,

s még

szemlélésével fejezték be utjukat,

néhány

cseh

ipartelep

meg-
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Az utazók utjukban és leírásuknál a következő szempontokat tartották szem előtt.
Kutatásaik

anyagát

egyes helyeken

való

kimeríteni

rövid

igyekeztek,

tartózkodás

a

mennyire

azt

az

mellett a körülmények meg-

engedték. Följegyezték: 1.· a főbb terményeket, s azt, mennyiben

elég-

ségesek azok vagy csupán a helyi szükség fedezésére vagy a lmlkereskedésre is, másrészt azt is, miben van fogyatkozás, s megfigyelték, hová
viszik a fölösleget, s honnan hozatják a szükségest,

mi

a feltűnő a

kevésbbé ismert termények termelése és kikészítésénél, milyen az egyes
czikkek minősége és ára; 2. a számbavehetőbb gyártmányokat
fölsorolják, tehát nevüket, minőségüket,

szintén

árukat, szállítási módjukat, a

velők űzött bel- és külkereskedést, a főbb gyárak és gyárosok fölemlilésével ; 3. a fogyasztott czikkek kelendőségét s a kelendőségre számitható idegen árukat, minőségük és áruk, szállításuk, az eladásukkal foglalkozó jelentékenyebb kereskedőknek, s általában minden, üzleti tekintetben számot tehető körülménynek felsorolásával ; 4. ugy a terményekből,
mint a készítményekből, továbbá a kelendő idegen árukból, a mennyire
lehetett, mintákat csatoltak

5. mindenütt igyekeztek

ösmeretségeket

kötni a kereskedőkkel s azoknak az osztrák örökös tartományok czikkeit,
minták bemutatásával is ajánlották s megrendeléseiket elfogadták ; 6. följegyezték a pénzviszonyokat, váltóárfolyamokat, sulvt és mértéket; 7. úgyszintén

a vámot, fuvart, biztosítást, bizományi

és szállítási

illetéket

stb., szóval mindazt, a mire a kereskedő, üzleti számításait alapithatja;
8. mindenütt megemlékeznek

a kereskedelem

előmozdítására

szolgáló

intézményekről : a bankok, kereskedelmi központok és kiváltságok, szabványok és szokásokról ; s végül 9. általánosságban

is

megfigyelték az

egyes országok és városok kereskedelmi viszonyait, connexióit a szomszédsággal,

igazságszolgáltatását és mindazt,

a mit

kereskedelmi

és

gyakorlati szempontból tudni nélkülözhetetlen.
A hasznot,
várni lehetett,

melyet ezen

igy fogták

utazásuk

során

megejtett

kutatásoktól

föl : 1. Megtudható, hogv bizonyos ország-

nak vagy városnak mire van máshonnan szüksége, milyen fajtájúak ezek
az áruczikkek, ugy minőségüket, mint árukat tekintve,

a miből — mi-

vel a fuvar, vám és egyéb költség is feljegyeztetett s más észrevételek
is tétettek, — megítélhető, vájjon a fölös mennyiségben lévő terményekből vagy készítményekből, nem lehetne-e bizonyos mennyiséget ott előnyösen és más versenytársak kiszorításával eladni, esetleg egy most ott
kelendő, de nagyon drága, vagy más hibában leledző czikket, megfelelő jobbal
pótolni, s végre egészen uj, ott még nem forgó árukat meghonosítani.
Ezek azonban mind

etvesztek.
13*
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2. Tudomást szerezhetni, hogy olyan árukat, a melyekre vagy magunknak van szükségünk s kívülről hozzuk, vagy a melyeket további eladásra
fölhasználhatunk, honnan

szerezhetünk be legjutánvosabban. 3. Azokat

a terményeket vagy készítményeket illetőleg, a melyeket hasznosan meghonosítani vagy megjavítani alkalom nyílik, részint az előállítás módjának
s a készítés, kikészítés és bemálházás fortélyainak, részint a nyers és egyszer
már feldolgozott anyagok, p. o. a gyapjú és fonalak minemüségének és
kívántató minőségének,

valamint a bevásárlási és munkadijaknak meg-

jelölése által, a fölveendő verseny eszközeit megismerjük. 4.
ismeretek,
zik

a melyek a kereskedők okos és előrelátó

például,

hogy

az

illető

ezikkekkel

Mindazon

eljárását jellem-

miként vannak

fölszerelve

s raktáraik berendezve, micsoda előnyökből húznak hasznot : az örökös
tartományok kereskedőinek kioktatására és vezetésére nélkülözhetellenek.
5. Azért soroltatnak föl a tehetősebb

kereskedők

névszerint is,

hogy

velők érintkezésbe lépni lehessen stb. stb.
Tekintve a bejárt helyek sokaságát, a nagymennyiségű alapos följegyzést, mely csak négy vastag foliókötetben fért el és az idő rövidségét, igazán bámulatraméltó munkát végeztek az utazók.
Mint emiitettük, a jelentésnek csak első kötete maradt
rencsére

meg, sze-

a ránk magyarokra nézve a legfontosabb, mert éppen ebben

van meg a magyar kereskedelmi viszonyokra annyira jellemző magyarországi

ut, melynek

leírását,

mint

elsőrangú

kútfőt, most

Fournier

nyomán, bő kivonatban tesszük hozzáférhetőbbé. Csakis azokat a részleteket mellőztük, a hol az utazók, az eddig Lipcse és Boroszló kizárólagos uralma
kereskedőknél,

alatt álló, s áruczikkeiket onnan hozató
az

osztrák ipartermények

meghonosítására

tettek és ebbeli alkudozásaikról és azok eredményéről
Ez mindenütt előfordul, a hol

magyarországi
kísérleteket

adnak

számot.

csak alkalom nyílt rá, mert hiszen az

utazás főczélja : éppen az osztrák iparterményeknek,

az

eddig idegen

forrásokból merítő magyar kereskedelemben való forgalomba hozása volt,
mig a magyar nyerstermények exportképességériek megállapítása csakis
másodsorban jött figyelembe.
E leírás tehát annál becsesebb, mert hazánk kereskedelmét éppen
az osztrák ipar inváziója előtti korban mutatja be.
*
*

*

Sopron.
Gyárai nincsenek. Terményei közül a soproni bor érdemel említést,
a miből ezelőtt nagy mennyiséget

vittek ki

Pozsonyon,

Stomfán s a

Morva folyón által Drasenhofon, Nicolsburgon, Wischauon át Sziléziába.
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Most azonban a hires Schneller Mátyás és Matton István. borkereskedők
azon panaszkodnak, hogy a mostani porosz kormány csaknem minden
exportot megakadályoz s azért ez a kereskedés teljesen pang.
Nagyon sok ökröt és disznót hajtanak föl a városba a magyar
alföldről, részint a helybeli mészárosok, részint maguk az illető tenyésztők, hogy Sopronból aztán különféle kupeczek Bécsbe, Csehországba,
Morvába, a német birodalomba és Szászországba szállítsák ki. Azt
mondják, hogy van hét, mikor 2—3000 darab ökör s 5—6000 darab
disznó kerül itt a vásárra. Herczeg Eszterházy s a Jézus-rendbeli atyák,
a fölhajtott jószágtól vámot szednek, a melyet együttesen vetnek ki, tetszésük szerint 1 krajczárt, vagy 1 dénárt^vévén minden ökörtől vagy
disznótól s a jövedelem fele a herczegé, a másik fele a városé s a
jezsuitáké. Tarifa tehát nincs.
A legjobb s legvagyonosabb kereskedőt Thüringer-nek hívják,
kinek kereskedése : 22 bécsi rőf hosszú s 6 V 2 negyed széles végekből,
álló középfinom posztókból áll. Végjét 20—23 birodalmi tallérjával
veszi, készpénzfizetés mellett 5 % árengedménynyel, külömben pedig
6 havi hitelre. A legtöbb posztóját Bielitzből hozatja. Egyébként közönséges fehérített vásznat is árul, Lengyelországból, a Bielitz közelében
fekvő Bialából hozatván azt. Nemkülömben egész- és fél-rázsát, az
előbbit 33 bécsi rőfös hosszú és lVs széles végekben Boroszlóból
Bécsig franco 23 fr.-jával hozatja, az utóbbit pedig, a mely jobb fajta 7 ·
fr.-jávai, a valamivel silányabbat 6 V 2 fr.-jával Porosz-Sziléziából, ennek
a kettőnek vége: 20 b. rőf hosszú s 7/s rőf széles. Kisebb, mennyiségben különféle vászonczikkeket is tart, sőt nyomtatott hamburgi flanelt
is, melyet Bécsben vásárol s az bU röf széles háromszinünek rőfjét 36
kr.-jáva.l, a rőfös szélesét 27 kr.-jávai, a kétszínűt pedig 33 és 34
kr.-jával fizeti. Limberg és Steiner társüzlete közönséges, középfinom és
finom posztót tart, az elsőt Morvából, a másodikat Bielitzből veszi, a
harmadik fajta pedig aacheni posztó. Menhard György Jánosnak ugyanolyan árui vannak, mint Thüringernek, azonkívül Bielitzben birtokos s
ott egyrészt nagy haszonnal gyártatja a bielitzi posztót, másrészt pedig
a vásznat is bevásárolja, és nemcsak soproni áruházát látja el vele,
hanem más magyar piaczokra : Pozsonyba, Debreczenbe, Eperjesre,
Kassára, Beszterczebányára és Lőcsére is küldöz. Nyilatkozata szerint
a posztó rőfje 25—40 garasával, a vászoné pedig, — megjegyezvén,
hogy linczi és stájer-vászon is van közte — 8 egész 30-ig kél. Jó
kereskedések még: Krug Gottlieb és Nándor posztó és vászon árukban.;
Blechel Sámuel posztóban, fél rázsában, s2ász gyapju-czikkekben mint :
Calamant, Barcan, Floretas stb. nemkülömben mindenféle selyem- és
vászon árukban. Semmi sem olyan nehéz, —- mondja, a jelentés —
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mint a kereskedőktől megtudni,

mert nagy hasz-

honnan veszik áruikat,

not látnak a bevásárlási források titokban tartásából.
A

kereskedők',

a

magyar

harminczad

fejében :

Morvaországból

hozott árukért 5°/o-ot, az Ausztriából hozottakért ellenben
fizetnek.

csak

2%-ot

A z exportált bortól Ausztriában akónként 18 krt, Porosz-Szilé-

ziában ellenben 23 birodalmi tallért keli

fizetniök.

A rőf és súlymérték a bécsivel, a gabona-mérték pedig a pozsonyival egyezik; egy mérőben 25 itcze van. Mindig csapva mérnek. Az alvóban 40 magyar pint foglaltatik s 30 ilyen pint tesz

egy

osztrák

akót.

Pozsony.
Meglehetős kereskedelme van, különösen vásár idején. Egyformán
kelnek

azon:

selyemáruk,

a

finom,

közepes

gyapjuczikkek,

és

közönséges

csakúgy

mint. a

A vásárra .sok magyar kereskedő jön el, de
nyokból

is kerül : р.

kereskedő

o.

Morvaországból

s a nicolsburgi

zsidók. A

posztók,

különféle

a

mindenféle
vászonáruk.

német örökös

tartomá-

néhány neutitscheini posztó-

helybeli kereskedők azonban —

kivéve néhányat, a kik vásáridőn kivül is, nagymennyiségű árut küldenek ki az országba — csak helyben

vagy

a

szomszédos községekben

árulnak.
A
venni

kalmárságnak
fel

tagjai közé,

külön

testülete van, melynek

a kit akar,

ennélfogva

kiváltsága:

korlátozhatja

azt

a tagok

számát, a kik vas-, selyem- és fűszer-kereskedőkre osztatnak fel.
Jelentékenyebb gyár nincs. Valami Fináczy nevü füszerkereskedőnek, a ki egyúttal külföldi borokat, rozsólist és papirt is árul, van privilégiuma viaszfáklyák

gyártására.

A város legelső kereskedője : Casper
az úgynevezett Braun

Zsigmond

posztót, a másikban selymet. A posztó Aachenből
2 frt —

3 frt

Keresztély, vagy

örökösök, a kik két üzletben árulnak;

15 kr, a pirosé 3 frt 48 —

egyikben

való s rőfjének ára

4 frt 45 kr.-ig. A közön-

séges 18—24 frtos végekben kél s többnyire morva posztó.

A korona-

rázsát Hamburgból veszik 29 yard vagy 33 bécsi rőf hosszaságu s l 1 /^
rőf szélességű, 21—22 frt ára végekben. Ug/anonnan vesznek vörös és
fekete nyomtatott

flanellt is, kétféle

minőségűt:

A z árak, a lipcsei bevásárlási árakon : brabanti

ъи

és 1 röf széleset.

röfönként (melyből 41

tesz 31 yardot) à szélesebb fajtánál 8 jó garas ha háromszínű, s 7 j ó
garas, ha kétszínű a szövet

a keskenyebb háromszínű 6 s a kétszínű

5 jó garas. Szintén Hamburgból hozatnak mindenféle, külömböző finomságú árú és cziczt és kattont. Neurodeban, nagy mennyiségű félrázsát
vásárolnak

a

szokásos

22 bécsi rőfös

végekben

s ott helyben 6 V 2
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frtjával fizetik. Ugyanonnan küld nekik
hosszú

és

14/'IG

széles végekben

bizonyos

Genedl 44 bécsi rőf

Castor-szöveteket,

franco

Bécs,

13

frtjával. Félnyers vászonnal, vagyis az úgynevezett kanavászszal, Linzből
látják el magukat

s a 30 b. rőf hosszú s

lVs széles

vég,

minőség

szerint 9, 11 és 13 frt. A mindenféle fajta selyemárut többnyire egyenesen Olaszországból hozatják, az úgynevezett svájczi szöveteket pedig,
melyek félig selyemből

s félig gyapjúból valók, Svájczból, de valamit

Bécsben is vásárolnak. Ez utóbbi fajta szövet röfje Svájczban 50 kr.-jával
kapható

s

nagyon

ban árul, és az

kél

Pozsonyban.

előbb emiitett

Maitáni

Dániel

mindenféle szövetekből

azonfelül több másféle svájczi árut is tart : szalagot,

csak

van

nagy-

raktára s

sujtást és

flórt.

Csakis első kézből veszi áruit, igen jó hírneve van s ő maga finom és
szerény ember. Hegyi Ferencz József, a „Fehér k e r e s z t i h e z ,
fölszerelve, mint a Braun-örökösök,
lichet és drillichet is tart.
kanavászszal s efajta egész

de morvaországi

Hausch János

csak

és félvászon,

ugy van

közönséges

tril-

fél-rázsával, flanellel,

továbbá egész és félselyem

czikkekkel kereskedik, vagyonosnak tartják s dicsérik

nagy

forgalmát.

Faber Domokos hasonló czikkeket tart, de az előbbmél jelentéktelenebb.
Poltz János főleg posztókereskedő, de mellesleg egész
tart. Mader Károly szintén

csak posztó-árus

s jól

és fél-rázsát ís

berendezett

boltja

van aacheni és leydeni posztóból. Azt beszélik felőle, hogy kereskedése
hanyatlik.

Egy más Mader, füszerkereskedő, nagyon

biztos pénzügyleteket lehet csinálni. Mayer

vagyonos,

kivel

Józsefnek nagyon kis rak-

tára van többnyire nürnbergi czikkekből.
Bécsből Pozsonyba, vizén való szállításnál, egy mázsa: 18 kr.-ba
kerül, szárazon 24 kr.-ba, de Pozsonyból Bécsbe, akár szárazföldi, akár
vizi uton, szintén 24 kr.-ba kerül.
takarmány olcsó vagy

Az

ut jósága

vagy rosszasága s a

drága volta, mint mindenütt, ugy itt is

okoz

némi eltérést. Pozsonyból Brünnbe azonban rendszerint 1 frt 45 kr.-ért
szállítanak egy mázsát.
Pozsonynak

városi

vámja van, melyet

csak

az idegen fizet, a

helybeli nem. Az áruk után fizetni kell s itt tekintetbe veszik
mány minőségét, de legföllebb 36 krt vesznek egy szekertől.

a

rako-

A repülő

hidon való átszállítás d i j a : gyalogosnak 3 dénár; báránynak, disznónak,
kecskének, borjúnak szintén

3 dénár ; lónak,

könnyű kocsinak 6 kr., paraszt-

vagy üres

szarvasmarhának 9' kr. ;

szállító-szekérnek

12 kr. ;

nagy terhes kocsinak 1—3 frt, rendesen azonban 1 frt 30 kr. A
minczad

illetéket:

Ausztriából

100 frt

töke

után

har-

2 frt 24 kr.-nak,

Morvából 5 írtnak s idegen országokból 30 frtnyira mondták.
Kereskedelmi szabályzatokról,

váltó- vagy

kereskedelmi

rendtar-

tásról szó sincs, sőt ellenkezőleg azt mondják, hogy a kereskedők nagy
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kárára, a törvényszékek, adóslevél- vagy г^Шо-birtokos közül, az
nek adnak elsőséget.

előbbi-

A pénz ugyanaz, a mi a német örökös tartományokban, csak a
magyar dénár a különlegessége az országnak, ebből 5 tesz egy ezüst
garast; de a kereskedők forintban és krajczárban számítanak. A rőf
és súlymérték egyenlő a bécsivel,, a gabona-mérték olyan mint a soproni, de a mérőt negyedre és nvolezadra is felosztják. Az akó 30 magyar
pint, különben pedig egyezik az osztrákkal.

Győr.
. A győri bornak meglehetős keletje van Morvában s Felső-Sziléziában. Más terményekről nem hallani sokat.
Epen Űrnapján voltak az utazók Győrben s feltűnt nekik, a körmenetben résztvett sok német iparos, kiknek száma a magyar iparosokét nagyon meghaladta. Többnyire ácsok, kőmivesek, czipészek, kovácsok és lakatosok ezek. A keztyüsök panaszkodnak, hogy kevés a fehérbőr-cserzö az országban és pedig : Pozsonyban 3, Sopronban 1,
Győrött 1, Székesfehérvárt 1, Komáromban 1, Pesten és Budán 2,
összesen tehát csak 9 van, mig keztyüs Pozsonyban 7, Sopronban 4,
Győrött 5, Komáromban 4, Pesten és Budán 2, Székesfehérvárt 1 dolgozik, tehát összesen 23 mester van. Ennélfogva a fehérre cserzett
bőrt részben Stájerból, de többnyire Augsburgból kell hozatniok.
Győrött mindenkinek szabad kereskednie s azt tartania, a mi neki
tetszik, minek következtében az ottani kereskedők kénytelenek minden
kelendő áruból raktárt tartani, a mihez azután nagy tökére van szükségük. A vásárokat, .valószínűleg azért, mert Győr vár, a város előtt
tartják. Az utazók ottléte alkalmával is volt vásár, de se vevő sem
eladó nem gyűlt öss^e sok s a forgalom se nagyobbszerü. A selyemkereskedők *és a tiroliak dominálják a vásárt, nem tudni
miért.
A keresztény eladók azon panaszkodnak, hogy a zsidók jobb elárusító
helyeket kapnak, mint ők. Sok lovat hajtanak fel s köztük szemrevalókat. A hamuzsirkereskedés, melyet az Ott örökösök űznek a legnagyobb
mértékben, szintén jelentékeny: mázsáját akkor 4—5 frton adták, de
mivel hire járt, hogy a kivitelt eltiltják s a külföldiek készletet akartak
gyűjteni, ára utóbb 1 frttal emelkedett.
A város egyik legtehetősebb kereskedője Richter Ádám, ki egészés fél-rázsát, nyomtatott flanellt, barcant, floretast, taborettet, struck-ot,
kanavászt, kék- és fehérsávos vásznat, sachwitz-ot, linzi vásznakat
19—40. számig s más sziléziai vászonfajtákat is árul. Egy másik tekintélyes kereskedő Deller nevü, szintén ezeket az árukat tartja. Ide tar-
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tozik még Conradi Ferdinand

s Fux János

a

fiával

együtt, ki jövöre

egészen a fiának akarja átadni az üzletet. Közepes kereskedők: Horvát.
Ferencz

József, az Eichinger örökösök,

Klaus

és Limb

András,

kik

közül Klaus, Horvát és Conradi egyszersmind aacheni és morva posztót
is tartanak. Kisebb kereskedők : Konrider

Antal, Wiener,

Dureck. és

Dertman, végre Seiler József, ki még kezdő s nem igen van pénze.
Különben Kis-Szigeten,
hetős

mindjárt Győr mellett van még egypár te-

zsidó kereskedő, kik közül

az

posztót s csak kevés selymet, Löw

egyik:

Moór Hirschel többnyire

Ferencz

ellenben csakis

selymet,

vásznat s egyéb egész- és félgyapju czikket árul.
Nagyon kelendők az áruk közül: a linczi félrázsa, melynek rőfje
17—18 garas ;

a

porosz-sziléziai

silberbergi. félrázsa, a jobbfajtának

végje 7 frt?/ a silányabbé 6 V 2 frt ; a szász félgyapot barchet vagy kanavász, 16 bécsi rőf hosszú, 5—10· frtos árban ; a morva schachwitz, melyet Nagy-Szombaton át kapnak, nyomtatott
a

flanell 5/i és 1 rőf széles,

háromszínű szélesnek rőfje 12 garas, a keskeny

színű

széles

11

garas,

a keskeny

8

garas ;

9 garas, a két-

az

aacheni

posztó

brabanti rőfje közönséges színekben Lipcsében helyben : 44 jó garasával, finom ponceau és karmazsin színben 44—60 jó garasával; a NagySzombaton át szállított közönséges morva

posztó, 20 rőfös

végekben,

19 frtjával; a boroszlói egész rázsa végje 3 3 b . röf, 23 frtjával; a sziléziai vásznak 42 bécsi rőfös végekben 10—30 frtjával. Ezenkívül, bár
már nem ilyen nagy mértékben, kél a dupla és a luccai damaszt, grosdetour, bársony, plüs, tafota s különböző gyapjuáruk, görliczi és boroszlói
posztók, az előbbi 30 jó-, s az utóbbi 30—45

ezüst garasával r ő f j e ;

linczi félig fehérített vászon, vagy kanavász, 30 bécsi rőf hosszú s lVs
széles végekben, 9 frtjával, stb. stb.

A . félrázsa kelendőbb szinei a

Ferencz- és búzakék, sötét- és világoszöld s végre valami kevés feketeés barnaszinü.
A fuvardíj Bécsből Győrig vizén 7—8 garas mázsánként, szárazon
pedig 9—10 garas.. Győrből Brünnig Vagy vissza, 2 frt'30 krt fizetnek
mázsánként.
A hanninczadi

illeték olyan, mint

Pozsonyban,

különleges

vám

felöl nem hallottak semmit.
A súlymérték olyan, mint a bécsi, a rőf

azonban

l1A°/o-kal na-

gyobb annál. A gabona- és bormérték a pozsonyival egyenlő.
Komárom.
Itt is ugy kereskednek, mint Győrött, azaz helyben és a szomszédos helységekben árulnak a kereskedők. Áruikat többnyire Nagy-Szom-
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batból, Pozsonyból és Bécsből hozatják. A tehetősebbek : Kntschera
János és társa, vagy Thonner János, Wagner József, azután a görögök
közül : Rózsa Demeter és társa, Popovics György és Miklós és lársaik.
Fölszerelésük csaknem egyforma s áll finom posztóból, mint drap de
Berryböi, l3/* bécsi röf széles, közönséges színekben, brabanti rőfje 60
jó garasával ; aacheni posztóból, közönséges színekben, finomabb minőségben, brabanti rőfje 48 jó garasával, középfinom szinü 44 jó garasával, ponceau és karmazsin szinü 55—60 jó garasával; görliczi posztóból, brabanti rőfönként 30 jó garasával ; közönséges morva neutitscheini
posztóból, 20 bécsi rőf hosszú s % széles végekben 17—19 írtjával;
lipcsei nyomtatott flanellből, 5 A széles, háromszínű, brabanti rőfönként 8 jó garasával s kétszínűből rőfönként 7 garasával, az egy röf
széles háromszinünek rőfje 5 jó garas ; korona-rázsából, mely kétféle és
pedig : jobbfajta, ez Linczből jön s bécsi rőfje 54—57 kr. ; silányabb,
ez Boroszlóból kerül Nagy-Szombaton át s rőfje 45 kr. ; sziléziai félrázsából, a jobb 6 frt 36 krjával, a valamivel silányabb 6 frt 15 krjával; a félig fehérített Lengyelországból, Bialából jövő vászonból; 60
boroszlói, azaz 44 bécsi röf hosszú, s lVs széles végekben 6 frt 6
krjával; fehérített tescheni vászonból, mely azonban csak rőfnyi széles,
6—9 frtjával minőség szerint. Található még egyéb, már Győrnél leirt
vászon- és gyapjuáru is.·
A vám, a suly- és rőfmérték olyan, mint Győrött. Bécsből vizén
mázsánként 30 kr. a fuvardíj, szárazon pedig 14—15 garas.
Egy mérföldnyire Komáromtól nyugatnak Almásnál vörös és szürke
márványt csiszolnak, a vöröset Tardoson, a szürkét Siittőn fejtik. Gruber Pál márványcsiszoló egy pár csinos asztaltáblát 20 frtért ád. Sótartót, késfogantyut s egyéb apróságot is készítenek.
Szent-Endre.
Itt egészen a görögök
görög

kezében

van a

kereskedés, aminthogy 7

templom van a városban. Gazdag és tehetős emberek

vannak

köztük, akiknek a forgalma Törökországig is kiterjed.
Erös, többnyire vörös bort termel
burgundihoz hasonlít. Olcsó az ára,

a környék s némely fajtája a

a javát alvónként 1 frt 45 krjával,

a silányabbét 1 frtjával adják ott helyben.
Nevezetesebb kereskedői : Sagarovics és Lobsánsky, Popovics
nos, Kumovícs Áva, a Szenkovics és Prambovan
tekintélyesek, sokat vesznek készpénzen
nak: aacheni posztó, közönséges

testvérek.

s következő

Já-

Raktáraik

áruczikkeik

van-

szinü, bécsi rőfje 3 frt, ibolya és

ponceau 33/4 frt. A közönséges morva posztót a nagyszombati vásáron
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veszik ; fiilnecki posztó Bécsből kerül, rőfje 1 frtjával ; szász koronarázsa, 33 bécsi· rőfös, végje' 22—23 f r t ; sziléziai félrázsa Brünnben 6
és 6V4 frt; végül a szokásos s már leirt fajták linczi és sziléziai vászonból, flanellből, svájczi és egyéb gvapju árukból. A lipcsei vásárokat
látogatják s akkor is ki volt küldve a Sagarovics és Lobsánsky társas
czég egyik szolgája, hogy nézzen körül s találjon módot arra, hogyan
lehetne a kivetett 30°/o vám daczára onnan árukat hozni be, még pedig hitelbe.
Vám-, hossz- és súlymérték tekintetében itt semmi
az akó pedig a budaival egyezik.

eltérés

nincs,

Székesfehérvár.
»

A város vidékén vannak ugyan szőllőhegyek, de a bor sem minőségre, sem tartósságra nézve nem versenyezhet a budaival. Ellenben
nevezetes Fehérmegye kitűnő juhtenyésztéséről s ennek következtében
nagyon keresett gyapjáről. Még jobb lenne a gyapjú, ha a juhászatokban nagyobb rendet tartanának, a tisztaságra jobban ügyelnének s meggátolnák a hamisításokat, amelyet részben némely juhászgazda, részben
a zsidók elkövetnek.
A városban sok német iparos él s van posztőszövö-czéhje is 9 helybeli mesterrel, de ezeken kivül sok vidéki mester is tartozik a czéhhez.
Csakhogy igen durva posztót szőnek s nincs becsületes posztókallójuk.
Kékszínű 7 bécsi negyed széles posztót készítenek, melynek rőfjét 26
garason adják. Valami csekély fontosbört is csereznek a városban,
melynek mázsája 30 fr.-ba kerül és egy pár legnehezebb fajta nyers
bőr, amelyből 3 darab tesz ki egy mázsát, 9 fr.-on kél.
Kereskedelme nem nagy, ámbár van kereskedelmi társulata is s a
vásár idején kivül csakis ennek szabad árulni, ugy, hogy a posztószövők csupán a saját készítményeiket adhatják el. Csak egy kereskedőt
lehet gazdagnak és biztosnak tartani, Ueblacker Jakabot; kisebbek:
August Antal, Riedler János és Stipschitz János, kikkel biztonság okáért
csak készpénzfizetés mellett lehetne üzletet kötni. A forgalomban levő
áruk a kővetkezők: mindenféle külföldi finom posztó, a koronarázsát,
33 röföst, 231/2 fr.-jával s a félrázsát, végjét 6 V 2 fr.-jával Pozsonyban
veszik készpénzen. A kedvelt szinek: Ferencz-kék, égszínkék, sötét- és
fűzöld, kávé- és körömbarna, végre skárlátpiros. Kél a linczi schachwitz is, 30 bécsi röf hosszú s 1 bécsi rőf széles végekben, kétféle
minőségben 8 V 2 és 6 fr.-jával; továbbá a morva trillich, szintén ilyen
méretű, 5V2 fr.-jával ; finom csíkos linczi kanavász franco Bécs, kétféle
minőségben, 10 és 7 3 A fr.-jával; ugyanilyen selejtesebb morvái, franco
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Pozsony, 62/з fr.-jával, mind készpénzben. Linczi vászon olyan minőségben és árban kapható, mint már egyebütt említtetett. Egyéb szövetek közül táborét, 33 rőf hosszú s 2/з széles végekben 17 fr.-jával,
grisset vagy floret ugyani]у méretű, 17 fr.-jával; nyomtatott, kétszínű
flanell, 7s és 1 bécsi rőf széles, kétféle minőségben 23 és 48 krjával.
Keresik a linczi fényes vásznakat is. 30 bécsi rőf hosszú s lVs széles
végekben, 7 fr.-jával ; a legkedveltebb színek a kék, zöld, karmazsin s
némi piros, kén- és czitromsárga, Az. úgynevezett korona-ágybarchet,
rőfös széles franko Pozsony 8 V 2 fr.-ba kerül, a fehér % széles I I V 4
fr.-ba. Ugyancsak veszik készpénzért franko Bécs a különféle stájerczérnát, a hitványabbnak fontját 16 s a finomabbnak 24 garasával.
Legtöbbet Eszékre és Pécsre adnak el, de a pesti és budai vásárokon
is árulnak.
Fogadott* fuvar Pozsonyig mázsánként 1 frt 10 kr., onnan azonban, mivel sok fuvar megy vissza, 1 frt. A vám csak a magyar harminczad. Röf- és súlymérték olyan, mint Bécsben, a gabonamérték pedig
a pozsonyi. Mindent csapva mérnek. Az akó kétféle : a nagyban 40, a
kicsiben 39 soproni pint van.
Megjegyzik végül az utazók, hogy a közigazgatás rendkívül rossz,
a kereskedők nagyon panaszkodnak, hogy akár a tanácsnál, akár a
szolgabírónál nehéz igazságot kapni, ami — ha csakugyan i g a z — n a g y
szerencsétlenség arra nézve, aki valami pörös ügybe keveredik.

Buda.
Az utazók, a fővárosnak kedvező helyen : a Duna mellett., s szinte
az ország közepén való fekvését emelik ki, melyből nagyobb üzleti
életre lehetne következtetni, mint a milyen a fővárosban tényleg van.
A kereskedés nem áll arányban e kedvező helyzettel, úgyannyira, hogy
a Duna túlsó partján fekvő nyilt város: Pest is előnyben van Buda
fölött. A helybeli kereskedők ezt a pangást két oknak tulajdonítják. Az
első ok: az igazságszolgáltatás hiányossága, a mennyiben a kereskedelmi jogügyletek is a rendes törvénykezési és. pörös uton biráltatnak
el, a kereskedők tehát nyerészkedő ügyvédek és a maguk hasznát kereső
bírák kezei közé jutnak. Ezenfelül a törvényeknek és a helyi szabályzatoknak is, olyan rendelkezései vannak, a melyek a kereskedők ügyleteire nézve sok tekintetben károsak. Ha például a kereskedő, hitelezőjének a meghatározott napon nem fizet, s ezért bepörlik, ő azonban a
törvényszék előtt azzal a kifogással él, hogy készpénze nincsen, akkor
megengedik neki, hogy raktárából tetszése szerint a követelés nagyságával egyenlő értékű, bárminémü árut válogathasson ki, melyet aztán
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igaz ugyan, hogy törvényszékileg, de rendesen az ő javára való részrehajlással felbecsülnek, s a hitelező e czikkeket tartozik követelése fejében elfogadni, a minek az a következménye : hogy a hitelezőt mindenféle lommal

halmozzák

el, s neki

érzékeny kárt okoznak.

így

aztán

minden hitel elvész, s akinek pénze van, nem mer kereskedelmi ügyletekbe fogni. A másik ok, amely Pestnek

biztosítja

az

előnyt az, hogy

a budai kereskedők minden behozott árutól 2 7 2 % külön vámot kötelesek
fizetni

a királynak, a pestiek ellenben nem.

•pestiek mindent

2 1 /2%-kal

olcsóbban

Természetes tehát, hogy a

adhatnak

az

egész, kereskedés

végre az ö kezükben pontosul össze.
Buda tekintélyesebb kereskedői ezek : Bernucca Ker. János,

nagy

tőkepénzes és kiváló kereskedő, de már kezd az üzlettől visszavonulni.
A vizivárosban van az irodája, úgyszintén

Bilánszky József Bernátnak

is. A várban : Gutmann Mátyás ; a rácz-városban : Blaskovics Baro és
társa,

e

czégnek

Davidovics

egyik

Ephtinius

társa

Péterváradon

és társa.

Kisebb

is

tart

üzletet,

kereskedők : Demiz

továbbá
Péter

és

társa, Traradovics Sándor és Pitta András.
A

legkelendőbb

franco Bécs

czikkek :

a

fél-rázsa

szövetek,

melyeknek

ára

6 V 2 f r t ; a 44 rőf hosszú castor-szövetek' 123A forintjával ;

a linczi vásznak, 30 rőf hosszú, s l 7 s széles végekben, a 17-es számtól
a 60-asig, a 17-es vége 5 frt, minden következő számé 30 krral több;
finom vásznak, 30 röf hosszúak, s l 7 s szélesek, fehér színűek, 47г frtjával, fekete szintiek 4 frtjával;

5

A széles vörös és fekete flanellek két-

féle minőségben: 21 és 52 krajczárjával r ő f j ü k ; kék csikós ágybarchet
20 röf hosszú, P/s széles végekben 9 frt 40 krjával ; szász szövetek a
brüsszeli camlotte-ok mintájára, röfjük 34 garasával. Ezeken kivül kelnek aleydeni, acheni, görliczi és morvaországi posztók, a korona-rázsa
szövetek, végül kisebb mennyiségben

mindenféle selvem-áruk, arany és

ezüst sujtás és csipke.
Ó-Budán

két igen nagy zsidókereskedés van : a Kapl Mózes Jeremiás

és testvérei, s a Lobi Marcus, Hollitscher Seitl s társai czégek. Nicolsburgban vannak alkalmazottjaik, s óriási üzleteket csinálnak, mert olyan
olcsón

adnak

el, hogy

kereskedő vásárol tőlük.

alig

versenyezhet

Azt mondják, hogy

velők

valaki.

Sok

magyar

nagyban csempészkednek,

s áruiknak csak nagyon kis része van rendesen elvámolva.
A

szállítási

díj Bécsből

Budára mázsánként

vizén 30 kr. Fölfelé a szárazföldön
fölfelé kisebb a viteldíj, annak
ugy is vissza

az

a szárazföldön 45,

szintén 45, vizén 24—27 kr. Hogy
az

oka, mivel

kell menniök hajóikkal, s Budáról

a bécsi
Bécsbe

hajósoknak
különben

is

keveset szállítanak. A harminczadi illetékek a rendesek, a külön királyi
vámról már volt szó.

214;

A röf- és súly-mérték nem külömbözik a bécsitől. Az

akóban 33

.pint vagy 66 itcze van. Két budai mérő három pozsonyival egyenlő, s
a mérőt szintén három harmadra osztják.
Végül megemlítendő, hogy van Budán egy

dróthuzó, s arany- és

ezüst-pas¿ ománt készítő, de kevés a munkája.
Pest.
Pestre épen a Medárd-vásárra (jun. 8-dikán kezdődött) érkeztek
meg az utazók, s az eladók és vevők nagy sokaságát találták ott együtt.
A vásárt, mint a magyar helyeken rendszerint, a városon kivül tartották,
s hogy az idegen kereskedők és áruik a sátorokban biztonságban légyenek, a katonaság folyton körjáratokat tart, s minden rendetlenséget
megakadályoz. A kir. és a hétszemélyes tábla, melyek szintén ebben az
időben üléseznek, a nemességetekkorra szintén a városba vonzza, ami ismét
a kereskedelmi forgalmat növeli. A szomszédos helységekből való kereskedők is, a vásáron látják el magukat árukkal, s azért Magyarországgal
üzleti viszonyban álló kereskedőnek, érdemes árukat küldeni ide.
Nagy mennyiségben találhatók a vásáron, a magyar kereskedő
városokban forgalomban levő összes^ áruczikkek, mindenféle selyem,
különösen pedig félselyem és félgyapot svájczi árukkal együtt. Ezenkívül
igen sok lovat, melyeknek legnagyobb része pusztai vad ló s egyéb
marhát is hajtanak fel a vásárra, s olcsón kapható itt a jószág. 10,000
mázsánál több maczedóniaí gyapju volt ott készletben, de nagy áron,
26 frtjával tartották mázsáját, még pedig azért, mert a tulajdonosok,
ha itt el nem adják, Szászországba és Sziléziába küldhetik ki. Gyapot
is jókora mennyiségben volt, 28 frtjával mázsája. Leveles dohány néhány
ezer mázsa lehetett, a közönségesnek 3 frt, a jobbnak, úgynevezett
rácz dohánynak 3V2 frt volt a mázsája. Igazán bámulatrarnéltó mennyiségű nyers bőr volt összehordva : az ökörbör párját 5—6 frtjával adták,
s legalább 5—6000 drb volt belőle. Tehénbör is lehetett 4—5000 darab,
s párja 2 frt 15 krtól 2 frt 30-ig kelt. Kecskebőr, körülbelül 15,000 drb,
5—6 frtjával kelt száza. Ugylátszik azonban, hogy sok dögbőrt is
kevernek közéje. Különféle török áruczikk is található : vörös, sárga,
fekete és fehér szattyán, 10 darabból álló csomagokban, a nagyobbfajta
13 frt, a kisebb 8 frtjával; fonott gyapot, a finomabb fontja 25 garasával,
a közepesé 1 frtjával, s a közönséges 16 garasával; vörös bagazin,
vagy török posztó, 7V2 röf hosszú és n/i6 széles darabokban 2 forint
6 krajczárjával; vörös török fonál, a fonat finomsága és a.szin szerint
20—30 garasával fontja ; levantei kávé okkája (2V4 bécsi font) 2 forint
16 krajczárjával; arabs tömjén okkája 21/* frt; rizs 12 kr.; nagyszemü
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mazsola 16 kr.; datolya 18 1er.; füge

12 kr.; faolaj 27 kr.;

soldán

nevü levelek 1 frt 8 kr. okkája.
A város legtehetősebb kereskedői: Uistaloschi (?) másként Braunrenter
János Ferdinánd, Eiserich Ferencz,
kiváltsága

megsértésével

nemrég

s a helybeli

Icereslceclelmi testület

befurakodott Popovics Mihály görög.

Van ott egy Bernard Mihály nevü ember is, aki bizományi raktárt tart
holicsi ccitton-hó\, de nem nagyon biznak benne. Kevésbbé tehetősek :
Hochhauser György János, Damianovicz György, Catisch Antal és Tausch
Mihály György, ez utóbbi

azonban

a morva társaság áruin kivül csak

nyers anyagokkal kereskedik.
A

vásáron

egy

utazók, igy Tatáról:

pár

vidéki

kereskedővel

is megösmerkedtek az

Nielas János és társával, akik a fél-rázsát a szo-

kásos színekben 6 X A frtjával ; 33 rőfös végű fehér flanellt 20 frtjával ;
a nyomtatott háromszínű,

5A

széles flanellt 45 krjával, egy rőfös szélest

28 krjával az említett ó-budai zsidóktól vásárolják ; továbbá Michaleck
Jánossal, Manulli Jánossal, s Demeter Andrással; Váczról:

Alexander

Kristóffal és Giiirg Ábrahámmal, görög mindkettő ; Esztergomból : Petrovics Györgygyei. E kereskedők előtt az osztrák örökös tartományok áruczikkeit dicsérgették az utazók, a mint ezt különben mindenütt megtették,
a

hol

csak lehetett,

A

kereskedők

azt

kívánták, hogy

azon árukból

nagyválasztékú raktárt állítsanak föl Pesten.
A vitelbérre, mértékre

és suivra nézve

az

áll, a

mi

Budánál,

kivéve, hogy'egy akó budai uj-bor 25 garasnál nem került többe.
Pestről Eszék felé utaztokban Mohácson is megálltak az utazók, s
beszéltek Popovics Konstantin ottani görög kereskedővel, a ki nagyon
sok korona- és fél-rázsa szövetet vásárol készpénzen az ó-budai zsidóktól. Morva szöveteket mutogattak neki, s ö azokat minőségre

és árra

megfelelőnek látván, megígérte, hogy ezentúl Brünnböl vásárol.

Eszéh.
Szlavónia tekintélyes mennyiségű viaszt terme', melyet nagyobbrészt
Velenczében adnak el ; okkája akkor
Boszniába s azon át a initroviczai

26 garasával kelt. Velenczébe, s

szoroson keresztül sok nyersbőrt is

szállítanak ki. Nagymennyiségű mézet is árulnak, s tonnája, mely 280
fontot nyom,

15—16 forinton kelt. A hajózható folyamok, melyek az

országot átszelik, a kereskedésre

igen

alkalmassá

teszik azt, mivel a

Dráván, melybe Kanizsánál a Mura ömlik, Stájerországgal és Karinthiával, a Száván pedig Krajnával, s aztán nem túlságos hosszú szárazföldi
rton Fiúméval, sőt Triesttel is lehet közlekedni. E folyamok természetes
összeköttetését

a Dunával, s az

abba ömlő

Tiszával, tekintve, hogy
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olyan nagy területeket szelnek át, rendkívüli haszonnal lehetne felhasználni. A Száva folyamon, mint mondják, egy leomlott hegy akadályozza
a már gyakorlatban volt hajózást, azonban ezen akadály elhárítása nem
kerülne valami túlságos költségbe. De

azt kell

hogy a jobbpart Bosznia hosszában a

törököké,

leginkább
az

megfontolni,

áruk tehát rabló-

támadás ellen nem igen lennének biztonságban, ámbár azt hiszik, hogy
maguktól a törököktől is lehetne e tekintetben óvintézkedéseket reményleni. Ha azonban e

tekintetben

kellő

biztosítékot

kapni nem lehetne,

akkor is volna még mód, a Sárvíz. Vuka és Bozsut folyók, s
könnyen

létesíthető

csatornák

segélyével,

az

említett

némely

közlekedést

a

Dunával elérni.
Egyéb árukkal többnyire
kedés, s ezek azon

csak bent

posztó-,

rázsa-

az országban folyik a keres-

és .vászonfajIák, melyek Magyar-

országon rendesen előfordulnak. Török árukat meglehetős mennyiségben
visznek

itt át Magyarországba. Az

országban

divatozó

árak

ezek : a

levdeni posztó bécsi rőfjének beszerzési ára 3 frt l ő — 3 0 kr, az aachenié
3 frt közönséges színekben, a finom színek

3A

az ár franko Bécs értendő ; a félrázsának

frttal

drágábban,

s ez

7 frt, a korona-rázsának

22a/2 frt a végje ; 5 A széles nyomtatott flanellnek 34 kr, rőfös szélesnek
22 kr. a bécsi röfje. A közönséges posztót
a

19 rőf

hosszú s %

kationnak,

széles vég

schachwitznak,

s

a

Nagyszombatban

adják el,

16—17 forint. A linczi vászonnak,

különféle

vászon-

és

selyemáruknak

olyanok az árai, mint már előbb többször följegyeztettek.
A legtehetősebb kereskedő : Krügel András, de szintén jól állanak :
Blasitz

Antal, Blank

Ferencz,

János és Antal, két külön kereskedés,

Mihics János és Lukács társas czég, s végre Castitz Antal.
A fuvar vizén,
szárazon
.való

pedig

Bécsből,

mázsánként:

25 garas, Bécsbe 1 forint,

2У2, sőt 3 forint. A vámot illetőleg a Magyarországba

belépéskor 5 % és Szlavóniába

bejövetkor

még

2V2°/o-ot

külön

fizetnek.
A röfmérték a bécsi, a suly okka szerint
bécsi font. Az akó olyan, mint
Mivel

az

utazók

innen

a pozsonyi
Zimonyba,

számítódik,

csakhogy
s

aztán

a

s az

2*А

32 pintre oszlik.
Száva mellett a

Szerémségben lévő mitroviczi szoroson mentek át, alkalmuk volt e szép
és termékeny

ország nagy

részét, az abban

különösen a válogatott s igen jól

uralkodó szép rendet, s

begyakorlott

fölött — mint irják, — tekintetbe véve

milicziát látniok, a mi

a barbár szomszédságot, min-

denki csodálkozhatik. Az utak olyan nyugodtak és biztosak, mint Németországban. A

lakosok

földmiveléssel keresik

kenyerüket

és

szívesen

alávetik magukat a szigorú hadi fegyelemnek, ennélfogva békeszeretök,
barátságosak és dolgosok. Némi len-

és Icendertermelést észleltek, s azt
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is megvigyázták,
többé-kevésbbé.

hogy

a közönséges ember

csaknem

mindenütt fon

A már emiitett, s a Száva folyónál fekvő Mitrovicza helységben
találták az első veszteglöházatAz
épület különböző kalitokból, vagyis
külön lakásokból áll, melyekbe a veszteglőket, nemük és ott tartózkodásuk ideje szerint, többé-kevésbbé összezsúfolva helyezik el. A lakások
mellett elkerített, födetlen helyek s elzárható helyiségek is vannak, a
hová az árukat raktározzák. A betegek számára kórház, s mellette egy
őrház és a személyzet lakásai vannak. A személyzet igazgatóból,
chirurgusból és szolgából áll, kiknek elégséges őrség áll rendelkezésükre.
Mivel akkoriban ragályos betegségek nem igen pusztítottak, csak 21 napig
kellett vesztegelni. Az odaérkező gyapjút megmossák, a gyapotot, a
zsákokat felvágva szellőztetik, az olyan czikkeket pedig, a melyeknél
szükségesnek tartják, többször is megfüstölik. Szükségét látnák egy
korcsmának is, a melyből az elzártak élelmezhetnék magukat; most az
igazgató ád élelmezést nekik. Gyanús esetekben az élelmiszert a kerítéshez hozzák, s az érte járó pénzt egy eczettel és sóval telt tálba dobják.
A szorosnak nagy forgalma miatt mindig sok veszteglő van itt, a lakások
nem elegendők, s általános kényelmetlenségre gyakran igen sok embert
kell együvé zsúfolni.
Kereskedelmi árukat illetőleg Boszniából, a már emiitett török
áruczikkeken kívül, nagy számú disznót hoznak be, s aztán Magyarországon át részint az osztrák örökös tartományokba, részint a német
birodalomba hajtják. Nagy mennyiségű ökör, tehén és kecskebőrt szállítanak itt keresztül. Kimutatás szerint az 1755. év elejétől jun. 12-dikéig
18,698 darabot vittek Törökországba, s ezenkívül is 3000 drb volt a
veszteglő házban elhelyezve. Azt pedig, hogy 1754-ben miért volt
csekélyebb a kivitel, azzal indokolták, hogy akkor a Bánátban uralkodott
nágy marhavész következtében a bőr nagyon fölszaporodott, az ára
pedig lement, miért is a török kereskedők ezt az előnyt kihasználván,,
ott vásároltak be, ahol ilyen olcsón kaphatták a bőrt. Amíg Szlavónia
tartományi kormányzás alatt állott, azaz 1746-ig a döglött marha bőrét
szintén Törökországba adták el, azonban a katonai kormányzás óta ez
eltiltatott, s a dögmarhát bőröstől elássák. Azt állítják, hogy ezzel a
különben is sújtott tulajdonosoknak, szükségtelenül még nagyobb kárt
okoztak, mivel próbát tettek s egy döglött marha bőrét egészséges
állatra kötötték, s több napig rajtá hagyták, anélkül, hogy az egészséges
marhának a legcsekélyebb baja történt volt. Egy pár ilyen nehéz Ökörbőr, 15 okka sulyu, 4—5 frtot ér, a silányabbak körülbelől l'O okkát
nyomtak.
Némi biztonságot kölcsönöznek a vidéknek, a Száva folyam menGazdaságtörténelmi Szemle 1897.

15
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téri, 2 ölnyi magas gerendázaton fölépített őrházakban (melyekből a.
másik őrházig terjedő tájék egészen belátható) elhelyezett őrségek.
Ezek a folyamon fölfelé vontatott hajók felett is őrködhetnének, mivel
a közeli helységekben elhelyezendő tiszteket könnyen fellármázhatnák,
s azok azonnal segítségre siethetnének.
Zimony.
A kereskedés ezen

a határhelyen nem

valami

nagy,

s az áru-

készlet csak azért jelentékeny néha, mivel időnként a czikkek az ottani
veszteglöbázban felhalmozódnak, ahogy р. o. akkor is volt benne néhány
száz mázsa gyapot.
A török kereskedés következőleg folyik : a török alattvaló mindenféle török áruczikket a zimonvi veszteglőházba visz. Vannak más török
alattvalók is, akik állandóan Zimonyban laknak, s hogy a vesztegzárat
elkerüljék, sohasem

mennek

át a török partra.

Ezek a veszteglő idő

letelte után átveszik az emiitett árukat és széthordják részint Magyarországba, részint az osztrák örökös tartományokba, de különösen sokat
Bécsbe, sőt különböző
török

fonalat

stb.

czikkeket, mint maczedoniai

Szászországba

gyapjút,

és Porosz-Sziléziába

mindenféle német árut bevásárolván,

is.

gyapotot,
Azonfölül

azokkal a magyar vásárokat be-

járják, s az igy szerzett pénzt újra török czikkek bevásárlására fordítják.
Az utazók nem tudták
nyok

kitapasztalni, hogy az osztrák örökös

készítményeiből

némi

nyon át Törökországba.

komisz

posztón

tartomá-

kivül, mit visznek Zimo-

A behozott török áruk a következők : a már

emiitett nyers török gyapot, mázsája 3, 4 és 25 frt; a fonotté 58—70 f r t ;
gyapjúé 18—22 frt; szattyán .9 frt 30 krtól 11 frt 30krig,
ságához képest, 10 drbot tartalmazó

a bőr nagy-

csomagokban ; vörös török fonál

24—28 garas fontja; nagyszemü mazsola, okkája 18 kr. ; a fügéjé szintén ;. a legjobb rizsé
datolyáé 30 kr. ;

12 kr., silányabbé

csicseri-borsóé

21 kr. ;

10 kr./,

faolajé 27—30 kr. ;

levantei kávéé

1 frt 25 kr.,

tömjéné 20—26 garas; vörös török posztó 7V2 bécsi röf hosszú és f/4
széles végekben 36—37 garasával ; Bassa-Soldan-dohány 18—20 garasával, aztán pipaszárak, pipák, török kések és pengék, fogpiszkálók és
legyezők.
A

. . . . · . . ' •
zimonyi

kereskedőknél

készletben

csak

a

következő

német

•áruk voltak, s azok is csekély mennyiségben: finom posztó, amit Bécsben vettek 3—4 frtjával röfjét, mely

7A

röf széles ; közönséges posztó,

.Budán és Nagyszombatban vásárolva, 20 rőf hosszú,

6A

széles, 19—20

frtjával ; fél és egész rázsa az óbudai zsidóktól, az elsőnek бУг, a másodiknak 23 frt a végje. A színek sötét és világoskék, szintén ilyen zöld,
çeladon, karmazsin és ibolya. Zimonyban a következő kereskedők laknak :
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Ivanovics Kozma, Nicovics Marko, Daniejovics Minóla, Cziericza Manoli;
középszerű: Sála, s néhány kisebb ember. A veszedelmes szomszédság
miatt velük csakis készpénzfizetés mellett tanácsos összeköttetésbe lépni.
Az utazók Belgrádból áthívott török kereskedőkkel is érintkezésbe
léptek az osztrák áruk terjesztése végett, s alkudozásaik eredményét a
török pénz- és mérték-rendszerrel együtt kimerítően közlik.

Pétervárad.
Ezzel szemben a . Duna másik partján fekszik Ujvidélc helység,
mely kereskedelmi tekintetben sokkal jelentékenyebb mint Pétervárad,
mivel ez utóbbi városban mindössze csak két tekintélyes és tehetős
kereskedő van: Braun Pál és a zsidó Hirschl Jakab, aztán egy közepes:
Brand Antal özvegye és örökösei, holott Újvidéken: Heydig Baraszevil
török kereskedő, Tietelbrunner Ferencz német, Genasi Szergius örmény,
Minarz Simon, Blaskovics Baro, Athanazovics és Woin társas. czég
egyik társa, Nasdics Mihály és Antal és Tomecz társasczég, Janovics
Kozma, Gyurkó Mihály és Phetfari társasczég, Buczkovits Tamás,
Stanovics Joan, Raies Gregor, Petrovics Neskó ráczok, Alexander János
.és Johann Ádám örmények. Ezek valamennyien igen jól fölszerelt raktárakat tartanak.
A kereskedésben előforduló czikkek, s azok minősége csak olyan,
.mint a többi magyar városokban. Csakis némely bevásárlási árat jegyeznek fel az utazók, úgymint: posztóban a drap de Berry brabanti rőfje
közönséges színben, franko Lipcse 48—56 garas, a finom skárlát- és'
karmazsin színűé: 60—70 jó garas; a leydeni posztóé szintén 46—58
garas; a selejtes, rőfszéles koronarázsa v é g j e : 12 birodalmi tallér, a
finom lVs széles 18 tallér, minden vég 33 röf hosszú, a még finomabb
.36 rőf hosszú; a legfinomabb pirosszinü 36 rőfös végje 22—23 bír.
tallér ; a félrázsát Bécsben veszik, a 22 röfös vég 6V4 frt ; a közönséges
morvaországi wysovitzi posztót Nagyszombatból hozzák, s ára a 20 rőf
hosszú és 6 A széles végnek ott helyben 18 frt.
A félrázsát egész szállitmányszám veszik, s egy ilyenben mely 120
.végből áll, szokott lenni : zöld 50, Ferenczkék 10, égszínkék 20, ponceau
.10, ibolya 5, ezüstszin 5, kávészin 5 és végül tengerszin vagyis celadon
10 vég.
A koronarázsánál szintén igy járnak el, csakhogy itt egy
mány csupán 26 végből áll, és pedig:

sötétzöld 5, középfajta zöld 5,

celadon 6, ferenczkék 2,. égszin 4, kávészin
J. Yég.

szállít-

2, ezüstszin

1 és fekete

.
13*
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Továbbá Lipcsében még

bU

széles nyomtatott flanellt vesznek,

a

háromsziniinek brabanti röfjét 8 jó garasával, a rőfös széles háromsziniiét
5, s a kétszínűét 4 jó garasával.
A vámról nincs semmi mondanivaló.

A szállítás Lipcséből Pestig

mázsánként 6 frt, Pesttől Péterváradig szárazföldön 30 kr., vízen pedig
¡

5—6 garas. Péterváradról

Bécsig

fizetnek. A Bécsből Péterváradra
Bécsbe

szárazon 3 frtot, vizén 2 frt 30 krt
visszamenő hajók idáig 1 frtért, s a

1

Péterváradról

l

mázsát. Zimonytól Szegedig vizén csak 17 kr., s onnan idáig szárazon

visszamenő

hajók

1 frt

15 krért

visznek

egy

szintén annyi.
Bécsi rőífel és sulylyal mérnek, de azonkívül, különösen török
áruknál, okkával is. A gabonamérték 50 okka, tehát

lVs bécsi mázsa,

e szerint két péterváradi mérő három pozsonyival egyenlő.

Fölosztatik

negyedek és nyolczadokra. A kereskedők mondták, hogy Blanc Louisnál
7°/o-ot s aranyban való fizetésnél Lipcsében
a frankfurti valuta

5%

ellenben a császári pénzzel

engedményt

kapnak,

szemben 7°/o levonást

szenved.
Temesvár.
A főkereseti forrás a Bánságban a marhatenyésztés, amire a nagy
kiterjedésű

s

buja

legelők

miatt

alkalmas

is.

Dicsérik

a

haszon-

nal dolgozó bányákat is, egyáltalán az ittlakó nép semmiben sem szenved szükséget. Azonban a sikság és a sok mocsár miatt állítólag gyönge
és egészségtelen

a levegő.

Székvárosa és vára

Temesvár, e mocsa-

ras kigőzölgéstől legtöbbet szenvedett, most azonban: az árkok kitisztítása,
levezető s friss folyó vizzel megtöltött csatornák ásatása által már jobb
egészséggel kecsegtetheti lakosait. Az

utasok igen szép, német módra

épült házakat találtak ott, s akkor is több volt épülőben..
A kereskedelem, kivéve a török árukat, amelyeket tovább is visznek, csakis a helyben és a szomszédos vásárokon való eladásra szorítkozik.

A

föld terményeiből s nyers bőrből visznek

Törökországba, de onnan

ugyan ki valamit

sokkal többet érőt hoznak be.

A városban

majdnem csupa német lakik, de alig akad köztük kereskedelmi czikket
készítő gyáros. Egyik ugyan állított fel szattyán-

és kordován-gyárát,

s

minőségileg a törökkel fölérő czikkeket is gyártott, sok ahhoz értő mesterembert hozatott ide, s rá is vette őket, hogy a vidéken

leteleped-

jenek, de mivel a neki adott (állami) előleget visszavonták, most • már
nincs abban a helyzetben, hogy a gyár üzemét úgy folytathassa, mint
azelőtt.
Az utazók ottlétekor, vásárt tartottak a város előtt, s arra a szomszéd városokból és a vidékről sok eladó és vevő jött össze,

különösen
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az aradi, szegedi, pét'erváradi, zimonyi stb. kereskedők. A marhavásár,
melyet ezzel egyidejűleg tartottak, itt is jelentékeny, mint a magyar
városokban rendesen, mivel — mint már említtetett — a Bánságban
•igen szép rétek vannak, melyeket úgyszólván potom pénzen bérelnek
ki, s egész ökör- és disznócsordákat legeltetnek rajtuk. Azonfölül mindenféle élelmiszert hoznak az ilyen vásárokra : füstölt hust, halat,
szalonnát stb. Továbbá kél a leydeni és aacheni posztó, közönséges
szinü 58—60, finom szinü 78, 80, 100 garasával ; 20 rőfös fullnecki
posztó, melyet Brünnben 17, 18 és 19 frton vásárolnak, sziléziai félrázsa 7 frtjával; szász korona-rázsa 22 frton; 5 A széles nyomtatott
flanell rőfje 40 krjával, a rőf szélesé pedig 25—26kron; linczi 30 rőfös
kanavász végje 15 frt 30 krért, silányabb 13 frt 30 krért; gingang 54
és virágos táborét 51 krért bécsi röfönként; grisset vagy floretas, 33
rőfös. végekben 18—19 frtjával; plüs 3V4 frton, ponceau 46 frton, karmazsin 4 frton, kék 3 3 A forinton; színes linczi crepon 44 kron, finom
piros 66 kron r ő f j e ; finom posta-papiros bálja 30 frton, irodai 21 frton,
nagy fogalmi 11 frton, közönséges papir 9 frton ; végre különféle schachwitz,trillich, játék-kártya, linczi vászon, mindenféle selyem, arany és ezüst áru,
trebitschi és neutitscheini posztó, melyeknek árai· már följegyeztettek.
A legtehetősebb és leghíresebb kereskedő egy zsidó : Mayer Amico,
ez ugy az emiitett német, mint a közönséges török árukat tartja, · s
nagy összeköttetései vannak. Kívüle még jó kereskedők : Knetterer
Antal József, Kunovics György és Konstantin, és Salomon Zakariás
zsidó. A vásár alkalmával ott voltak Aradról : Alexandrovics János
és társa, Steinovics Kristóf, Paul János, Demetrovics Tamás, Kyrics
Assin és társa. Szegedről : Hausleutner András, Bellesli Mihály, Laskovics
Vasos s Kecskemétről Popovics Mihály. Mindezen helyeken: a finom,
közepes és durva posztó, fél- és egész-rázsa a fő kereskedelmi czikkek,
s a félrázsa kelendő színei: sötét- és világoszöld, celadon, barna és
fekete. Ezenkívül keresik a különféle vászonárut : a trillich-et, schachwitz-ot és zwillich-et.
Temesvártól Budáig mázsánként 22 garas fuvart fizetnek, vissza- '
felé 24-et. Harminczadul a Magyarországon fizetendő illetéken kivül,
mint Szlavóniában, még 21/2%-ot vesznek. A rőf és súlymérték olyan
mint a bécsi, kivéve azt, hogy okka szerint is adnak el valamit. A bor
akója olyan mint Pozsonyban, csakhogy 32 pintre oszlik. A mérő szintén a pozsonyi.
Erdély.
Ezen ország bőviben van minden élelmiszernek, tehát nagy az
olcsóság. A kereskedés is meglehetős, mert egyrészt azt, a mi a lakos-
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ságnak szükséges, többnyire nem az országban készítik, hanem kívülről
hozzák be s igy ezzel a kereskedők üzlethez jutnak, másrészt Moldvaés Oláhországba is alkalmuk van némely árukat eladni. Az országot
a három nemzet: a székely, magyar és a szász meglehetősen benépesítik. A falvak, különösen a szászoké, igen szépek, aránylag szebbek a
városoknál ; de a kereskedőkön kivül — kik közé az Ebesfalván és
Szamosujvártt lakó örmények és görögök is sorolandók — a népnek igen
kevés pénze van, a városok pedig nem eléggé népesek, hogy köztük s
a vidék között eleven forgalom létesüljön. Azt mondják, hogy a bányászat s az aranymosás hasznot hajt, sóban is nagyon gazdag sok
vidék.
Még azt is meg kell említeni, hogy roppant olcsósága miatt sok
oláh bort hoznak be az országba, az oláh bor akója 6, legfeljebb 8 polturába, vagyis félgarasba (1 poltura IV2 krajczár = 2V2 dénár) kerül.
Egy ilyen akóban 8 erdélyi kupa vagy veder van, 8 tesz ki egy erdélyi
akót, 5 akó pedig egy magyar akót. Itt minden élelmiczikk nagyon olcsó
s különösen az volt a nagy szárazság előtt. Igv egy köböl tengeri 8
garas, buza és rozs negyede 12 kr., zabé 6—7 kr. ; marha- és birkahús fontja V2 garas. Igás marha 18, 20 24 frt, nehéz vágó ökör 40,
50, 60 frtba kerül. A közigazgatási hatóságok nagyon önkényesen s
haszonlesőleg járnak el, ennélfogva a városok, a hol a közvagyont roszszul kezelik, eladósodtak. Azt beszélik, hogy az igazságszolgáltatás is
о

nagyon részrehajló s rendesen a bőkezűbb fél a nyertes. A kereskedelem előmozdítására való

szabályokról vagy intézményekről

az

utazók

semmit sem hallottak.
Nagy-Szeben.
Itt van a legnagyobb posztócsináló czéh, a melyhez

fogható

egész

Magyarországban nincs több. Körülbelöl 80 mesterember képezi a czéhet,
azonban részint az élelmiszerek olcsósága, részint a mesterségben való
járatlanságuk okozza, hcgv sem szorgalmasan, sem jól nem dolgoznak
•s a lakosok szükségére, a posztó többnyire

idegenből

posztónak, a melyet mint helybeli gyártmányt

kerül. Annak a

mutattak

az

utazóknak,

18—35 garas volt rőfje s ennek daczára rosszul volt szőve, nem egyenletesen hengerelve s durván kikészítve. E posztón kivül a posztócsinálók
még egy fajta posztóárut készítenek, melyet tiífel-nek neveznek s mely a
bélés-boyhoz

hasonlít,

csakhogy

sokkal vastagabb

s

kevésbbé

hen-

gerelt. Rofszéles, s 40 rőf hosszú végekben készítik s rőfjét 36 kr.-jával
adják el. Sokkal jobb az általuk készített egész-gyapjurázsa, mely tömött
és erős, ámbár· ez sincsen

helyesen

elkészítve,

hosszú s IV4 széles. Ára röfjének 31 kr. ·

a

vég

20 bécsi

röf

Az utasok egy kereskedő feleségénél igen szépen kikészített erdélyi
lent találtak, de az asszony
Ausztriából

sok

ember

a kikészítés módját eltitkolta. Most Felső-

vándorol

ki Erdélybe, kik a lenfonást és a

vászonszövést fogják ott meghonosítani s kiknek számára a nagyszebeni
elővárosok végiben drága, kaszárnyaszerű lakásokat építenek.
A. külföldről
melynek

bécsi

Erdélybe

hozott

áruk szintén

az

aacheni

posztó,

rőfje franco Nagyszeben közönséges színekben 62—64

garas, finom színekben 75—82 garas, a görlitzi

posztóé

pedig

divatos

színekben 36 garas. Ezenkívül Lipcséből silány egészgyapju bélésrázsát
is hoznak, kétféle fajtát; a végje 37 röf hosszú s 5—7
lérba

kerül.

A

korona-rázsának

Lipcsében

birodalmi

tal-

15 bir. tallér az ára, egy

silányabb fajtáé pedig 12 tallér, az elsőt a kereskedők 23., az

utóbbit

19. számúnak nevezik. Onnan hoznak kétszínű nyomtatott flanellt is, az
"V4 szélest 7—8 jó garason, a rőfszélest pedig 4V2 jó garason

veszik.

Ez utóbbi fajtából van háromszínű is s. ennek brabanti rőfje 6 jó garas.
Angol floretas-t Lipcsében

14 bir. talléron,

a gerauit

9 bir. talléron

veszik, a végben 33 bécsi rőf van. A soy 30 bécsi rőfös végben, δ1/2
bir. tallérba kerül. Kél még a Vierdrat vagy az úgynevezett Puf, a tarka :
15 bécsi röf hosszú, 1/з széles végekben 33—34 jó garason,

a skarlát

38—42 jó garason. A linczi vászonból a 19—32. számuakat veszik, még
pedig

leginkább

a

19., 20., 25., 28. és 32. számuakat. A 19. szám

Linczben 30 rőfös végekben 5 frt 30 krba kerül s az ár minden nagyobb
számnál 30 krral növekszik. Festett linczi vászon 30 bécsi rőfös végje
4V2 frt. Schwechati és schossbergi catton, jobbfajta 22 röfös végben
13, közepes 20 rőfös végben 10 frt. Kalapok tuczatja 10—30 birodalmi
tallér. Morva-posztót, is tartanak s a 20 rőfös véget 19—20 forintjával
szerzik be, aztán boroszlói schachwitzot 26 bécsi rőfös végekben 6 V 2 bir.
tallérjával, csíkos ágyvászont 5V2 talléron, csíkos kanavászt

30 rőfös

végben 51/2 frtjával, szintén csíkost, valamivel jobbat 6 frtjával s boroszlói
trillich-et, a 22 bécsi röfös vég 6 birodalmi tallér. Nürnbergi áruk szintén

forgalomban

angol

vannak. A

koronarázsa,

melyet

legjobban keresett czikk a fekete, finom
33-as

számmal

jelölnek,

egy

vég

30

angol yard s 25—26 birodalmi tallérba kerül. Aztán finom al'ordinaire
angol sattin, 173A bécsi röf hosszú, 10—15 birod. tallér.

Ebből a faj-

tából kettős véget is készítenek. A skárlátszinü finom koronarázsa végje
40—42 bir. tallér. Angol plüs is kerül ide, az igen

finom

feketének

brabanti rőfje Lipcsében 38 jó garas, közönséges fajta skárlát és karmazsin 36, kék és zöld 32 jó garas. Törökországból jön bizonyos csíkos
röfszéles atlasz, rőfje 26—28

garas. Ezenkívül mindenféle selyemáru,

arany- és ezüstsujtás, flor, félgyapot svájczi szövet, gingang stb. is kapható, a miért

annyi pénz megy külföldre. Majdnem mindent Lipcsé-
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bői szereznek be. A vászon- és gyapjuárut itt bagazi-nak,
pedig радапг-шк hívják.

a fűszerárut

Az erdélyiek utja Szászországból a lengyelországi Boroszlón keresztül vezet s aztán a sziléziai határ mentén a Szepességen keresztül s
Kassán át Erdélybe. A fuvar mázsánként Boroszlóból Nagy-Szebenig 10,
Lipcséből Boroszlóig 2, összesen tehát 12 birodalmi tallérba kerül.
A mi a nagyszebeni kereskedőket illeti, ott van Tobosi Sámuel,
pusztán pénzváltó, igen vagyonos ember, evang. vallású, sok eszű, de
egyúttal nagyon ravasz és tartózkodó, azonban az erdélyi kereskedés
és ipar emelésének érdekében, sok jó tanácsadással tüntette ki magát.
Violant András Farkas, az előbbinek veje, igen szép áruraktárt tart s
nagyon ügyes és tekintélyes kereskedő, mivelhogy az erdélyiek fiaikat
Szászországban taníttatják ki a kereskedésre. Lang Miklós György, Hermann József János, Knobloch Keresztély, Binder János és Binder
György, Albrecht György János, Knobloch János, Schäml János, Ertel
Márton és Toma Marco olasz, szintén igen jeles kereskedők. Nemrég
egy ebesfalvi görög társaság is szabadságot kapott Nagy-Szebenben kereskedhetni, a miért a helybeli kereskedők nagyon panaszkodnak, mivel
a görögöket a legnagyobb csempészeknek tartják, kik mellett az olyan·,
a ki rendesen elvámolja áruit, meg nem élhet. Végre van ott egy
Czingó Tódor és Demeter Saffir társas czég is Örményországból, mely
csak nagyban árul s a lipcsei vásárt járja. A nagyszebeni lakosok, a
katonai beszállásolás miatt, minden rangú és rendűek sokat szenvednek.

I
\
1

A nagyszebeni röf hosszúságát az utazók jelentésükhöz mellékelték, a honnan persze rég elveszett. A bormérték kis akóból áll, melyből õ tesz egy osztrák akót. A gabonarnérték a köböl, mely 4 negyedre
oszlik s 1li-e 16 bécsi pint. A vámot illetőleg az uj tarifa még nincs
behozva s a mennyire lehet, mindenki kincstári útlevelet használ. Bécsbői Budáig 50 mázsával megrakott szekérért 25 s Budától Nagy-Szebenig 130 frtot szoktak fizetni. A pénz természetesen császári. A lipcsei
vásáron 4 % províziót kapnak, a frankfurti valuta pedig a császári pénzzel
szemben 7 — 8 % levonást szenved.

Brassó.
Az utazók, odautaztukban csupa termékeny földeket s szép henders még inkább Zen-termelést láttak, mely Brassó vidékén s a Bárczaságon
igen kiváló.

Biztos hírek nyomán évente 15,000 mázsánál többet visz-

nek belőle Törökországba. Jelentékeny számú Jcecskét és bakot hajtanak
évente Oláhországba, a hol levágják, a bőrt kidolgozzák s ismét Erdélyben adják el. Állítólag az eleven állatnak:s

a kidolgozott

bőrnek

egy
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az ára, igy tehát az oláh csak a hust meg a szőrt kapja a kidolgozásért. A festés azonban Erdélyben történik. Azt állítják,"hogy a takarmány hiánya miatt hajtják ki az állatokat.
A városban szintén van körülbelöl 40 posztószövö, a kik a gyapjút
többnyire Török-Oláhországból Veszik, mivel az erdélyi juhtenyésztés
nagyon el van hanyagolva s e miatt, daczára a bö legelőknek, csakis
durva gyapjút termelnek. E mesteremberek panaszkodtak azon, hogy egy
bizonyos zsidó, franczia megbízásból az oláh hospodártól rendeletet eszközölt ki, mely szerint oláhországi lakosnak, másnak, mint ennek a zsidónak
nem szabad eladni gyapjút. Brassói kereskedők akkor már összevásároltak
egy csomó gyapjút s az, útban is volt Erdély felé, azonban egy utánna
menesztett rendelettél föltartóztatták s lefoglalták. Azt mondták, hogy
ha. oláh gyapjút nem kaphatnak, akkor nem készíthetnek kellő minőségű
posztót s így éppen Oláhországba iiem adhatnak el semmit, tehát vesztük
kikerülhetetlen. Közbenjárásért folyamodnak tehát, hogy az oláh fejedelmet rendeletének visszavonására birjáli. Azt beszélik, hogy egyáltalában
a gyapoton kívül minden áruczikknek Erdélybe való bevitele eltiltatott
Ugy a brassai, mint más kereskédőknek még az a panasza is volt, hogv.
ámbár mit sem hallani fertőző betegségek felől, mégis az árukat a veszteglőházban olyan soká tartják vissza s azonfelül az idő viszontagságai ellen
olyan kevéssé oltalmazzák, hogy nekik ebből nagy káruk származik;
sőt abból is, hogy azelőtt sok oláh szokott Erdélybe jönni s ott mindenfélét összevenni, most pedig ezek, az erős vesztegzár miatt mind elmaradnak. A brassai posztószövök olyan posztót csinálnak, a melynek a röfje
16—22 garast ér s a minősége jobb, mint a nagyszebenié. A legtekintélyesebb kereskedők: Constantin János és testvérei; Thompes György,
Theodor Lukács örmény, Gockisch Bálint, Bauer György és Bauer Kristóf. Az áruk ugyanazok, mint Nagyszebenben.
Azoknak az áruknak a fuvardija, à melyek Bécsen át kerülnek
Brassóba, a következő: Bécsből Váczig vizén: 120 mázsáért 20—25,
Vácztól Brassóig 50 mázsáért nyáron 60—70, télen 80—90, sőt rossz
időben 100 magyar forintot fizetnek, forintját 50 krral számítva. A lipcsei áruk pedig Lengyelországon át ugyanazon az uton jönnek, mint
Nagyszebenbe. A röf a nagyszebeni. A suly kő szerint számíttatik, mely
6 3 Λ bécsi fonttal egyenlő. A bor- és gabonamérték a nagyszebeni. Az
oláh suly, a mit litera-nak neveznek, 18 latot tesz; az oláh akó 10 pint,
tehát az erdélyi akónál Vi-del nagyobb.
Segesvár.
Itt csak egyetlen Henke János nevü kereskedőt találtak, a ki középfinom posztot, koroiiarázsát,

a Nagvszebennél említett könnyű rázsát s
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némely gyapjú- és vászonárukat tart, vagyona nagyon közepes
helyben és a legközelebbi vidéken ad el.

s csak

A mi ezt a helyet némileg figyelemreméltóvá teszi, az csupán az
a körülmény, hogy pár év óta néhány magánzó egy Spindler nevü gyárost a musseline-gy ár sásra biztatott föl. De nagyon kevéssé támogatják,
ugy annyira, hogy abból a három fajta musselineböl a melynek erdélyi
röfjét 9, 10 és 14 garas értékben gyártani kezdte, még csak mintája
se volt s a szövőszékeket némely vászon : trillich, zwillich és kanavászfélék szövésére használta. A gyáros panaszkodott, hogy pénz
hiánya miatt a fonásra alkalmas, részben ki is tanított egyéneket nem
használhatja föl s így ezt a hasznothajtó munkát a nép között nem
terjesztheti. Azt állítja, hogy egy jó fonó egy font gyapotból 4 forint
értékű fonalat is tud készíteni. A gyapot, melyet e czélra használnak,
Oláhországból jön s mázsája 5—26 frt. A gyárnak festőműhelye is van,
ámbár minden nagyon szegényesen néz ki s a kikészítés sem történik
csinosan, ügyes munkások hiányában. Itt szintén finoman kikészített lent
találtak, mint Nagyszebenben, olyat, mely szépségre a gyapottal vetekszik, de itt sem tudhatták meg, mi módon állítják elö. Néhány magánember itt selyemtenyészetet is üz, de természetesen csak kis arányokban.

Ebesfalva

másként Erzsébetváros.

Mint Magyarországon Szent-Endre, ugy ez is a görög kereskedők
telepe. Csupa örmény van itt, kik, mint másutt a zsidók, áraik olcsóságával minden üzletet magukhoz ragadnak. A nagy vagyon, melyet igy
szereznek, igen jó anyagi helyzetet teremt számukra, raktáraik jól vannak berendezve, házuk csinosan épült, ugy, hogy ezt a kerítetlen helyet
valami szép városhoz lehet hasonlítani. A kereskedők többnyire nagyban való raktárt tartanak s üzletüket Oláh-, Moldva-, Erdély- és Magyarországra kiterjesztik. Az első rangot Caspar Mátyás érdemli, mint állítólag a legtehetősebb. Utánna következnek : Bagda Copetz, Daniel
Lukács, Kop János, Rabdabo Antal, Zirky Lukács, Tódor, József, Márton
és Miklós, Patrubán Lukács, Sanpeter Kristóf és Muto Márton.
Hossz- és súlymérték tekintetében

semmi

följegyezni való

sincs.

Meggyes.
Még van nyoma annak, hogy
volt.

Van

régebben

itt is néhány posztószövő, de csak

csinál 14—16 garasával rőfjét. A

keréskedők

tekintélyes
5A

kereskedelme

széles silány posztót

közül

figyelemreméltók:

Hauer Albert János, AVeydner András, Schuster Jakab és

Krug

Péter,
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valamennyi

erdélyi

szász.

Az

áruczikkek

azok,

a melyek Erdélyben

mindenütt előfordulnak s itt csak kis raktárak vannak.

Megjegyzendő,

hogy itt-ott némi lent fon a föld népe.
Gyulafejérvár.
Ide a vízaknai sóbányákon át utaztak, melyekben vagy 160 ember
dolgozik. Minden mázsától
garast, s a sóvágónak szintén annyit
fizetnek. A mázsa eladási ára 233/4 kr.
Ami magát Gyulafejérvárat illeti, nagyobbrészt erődítésekből áll,
helyőrségén kivül kevesen lakják. Mégis van ott pár jó kereskedő:
Pivaskó Miklós és Kopecz Iván, akik a már emiitett árukkal kereskednek
a szomszédos vidékeken. '
Kolozsvár.
Itt is van vagy 20 posztószövő, akik közönséges és a magok módja
szerinti középfinom posztót készítenek, 18—28 garasával rőfjét. E posztónak a szélessége csak P/s bécsi röf.
Az itteni jobb kereskedők : néhai Baltoni István örökösei és társaik; Schoppel János, Nóvák testvérek örmények, Czriky Márton, aki
kereskedelmi ügyekben épen Bécsben járt, Ábrahám és Jákob társas
czég szintén örmények, ezeknek jól berendezett raktáraik vannak. A
bevásárlási árak Lipcsében a következők : közönséges szinü aacheni
posztó bécsi röfje 58 garas, finom szinü 68 garas; a 19. számú boroszlói
korona-rázsa végje 12—13 birodalmi tallér; szász egész gyapjú közönséges rázsá, 20 bécsi röfös végje 57г birodalmi tallér; a langensalzié
872 frt; az 5/4 széles -kétszínű flanell brabanti rőfje 7, a háromszinüé 8,
1 röf széles háromszinüé 5, kétszínűé 4 jó garas ; a 30 bécsi rőfös
linczi vászonból a 19—45. számúak vannak forgalomban, a 19. számú
franco Bécs, 51/2 frtba. kerül, s az ár számonként 30 krral emelkedik;
a sziléziai vászon schock-ja 6—20 birodalmi tallér ; a 3 A bécsi röí
széles és 1472 hosszú rovátkos barchet végje 5—10 frt; a 25 bécsi
rőfös kanavász 10 frt, a linczi 30 rőfös : 7, 8 és 9 frt ; a görlitzi posztó
bécsi rőfje 35—38 garas, a boroszlóié : silánya 26, közepese 28, a finom
38 garasba kerül, franco Bécs ; Vierdraht közönséges színben egy vég
58 császári garas, skarlát piros, franco Lipcse, 372 frt végje 5 bécsi röf
hosszú s 17/З2 széles; danczigi Soy, franco Kolozsvár, erdélyi rőfje 25 kr,
a vég 28 rőf. A kedvelt színek már másutt is emiitettek.
A kereskedők állítása szerint az örökös tartományokból való árukért
az illető tartományban 1A°/o-ot, Bécsben és Pozsonyban transito l°/o-ot:
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Erdélyben pedig 2%-ot kell fizetni, tehát azok összesen 8°/o-ba kerülnek,
mig onnan ideérnek. A vizi fuvart Bécstől Váczig már tudjuk, Vácztól
Kolozsvárig
1

pedig szárazon 20 mázsa után 50 frtot, rossz időben 60

frtot is fizetnek. Hossz és súlymérték a rendes erdélyi.
Szamos-

Újvár.

Ez a kereskedelmi hely hasonlít Erzsébetvároshoz annyiban, hogy
szintén tele van görögökkel és örményekkel, kik nagyrészt gazdag
emberek, s jelentékeny üzleteket kötnek. A tekintélyesebbek: Verzár
Márton, Nóvák Kristóf, Piacent Jakab, Lukács Márton, Christoph Nicola^
Hankovics Jakab és Sarukán László. Leginkább raktáron van náluk:
aacheni posztó divatos szinü, brabanti rőfje 38—40 jó garas; skarlátpiros és karmazsin 50 jó garas ; görlitzi posztó, rőfje 30 jó garas ;
morva közönséges posztó, Nagyszombatból hozva 50 rőf hosszú, % széles
végekben 17—18 frt; linczi vászon a 18—60. számig, a vég 6 frt, az
ár minden számnál 30 krral emelkedik; sziléziai vászon sehockja, 44
bécsi rőf hosszú és 1 rőf széles 10—30 birod. tallér; rovátkos fehér
barchet, 15 rőfös végben 13—15 f r t ; schvvechati catton 16 bécsi rőf
hosszú és 5 A széles végje 7 frt; hamburgi catton 22 brabanti rőfös
hosszú s 6 U széles végekben, rőfje, franco Lipcse, 27 kr; Vier-Drat
közönséges szinü, a 14 bécsi rőfös vég 38 j ó garas, skárlátpiros 45 jó
garas ; táborét közönséges fajta, végje 9, a finomabbé 10, a szász kéké
és finom ponceauszinüé 14 birodalmi tallér franco Lipcse, a végben 33
bécsi rőf van; félselyem Droquet rőfje 28 garas; bélés barchet 16 rőfös
végje 1 birodalmi tallér 16 jó garas Lipcsében; fekete trip, vier-sigler
végje 10 frt 30 kr, 20 rőf hosszú, 2/з széles; fünf-sigler 14 frt; bolognai
flor: 10—16. számú; selyem-krepon 0, 1, 2, 3. számú; kappel vagy
nápolyi flor 3 %2 bécsi rőf széles 30 rőf hosszú, rőfje 45 kr; battist, a
92/з bécsi röf hosszú és rőf széles vég 8 frttól 30 frtig; fátyol sima és
virágos fajta, а 77г bécsi rőf hosszú és 1 rőf széles vég 55 garastól 15
frtig, ennek a fajtái a 70-es számtól 10 számonként egész 500-ig emelkednek, vékony fehér és fekete posztó, aranynyal és ezüsttel is, vagy
színesen a bécsi gyárból; harisnyák Berlin és Hamburgból, a hosszúak
tuczatja 1, a rövideké 9V2frt; gyapjú férfi-harisnyák tuczatja 7—11 frt;
női harisnyák,· kék és finom piros színben, tuczatja 6—8 frt·: federrit
Lipcséből, közönséges 4, középfinom 5, s a finom 6 birodalmi tallér,
22 bécsi rőf hosszú; musselin sima és csíkos, a 30 bécsi rőf hosszú, s
% széles vég 12—20 birodalmi tallér ; linczi rőf széles zwillich 4—8 frt;
szines czérna, külömböző fajta, fontja 36—50 kr; nürnbergi. szögecskék
450—500 drbos csomagokban 1 frt; kapocs ugyanonnan egv csomag
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6 jó garas, a csomag 25 kis csomagból áll, s minden kis csomagban
24 pár kapocs van, továbbá tükrök; aranyozott rézgombok szintén onnan;
linczi színes fényes vászon, 30 rőfös végben, a közönséges 6 frt 30. kr.,
a jobbik 7 frt ; férfi-kalap tuczatja 7 frttól 50 frtig ; félselyem genfi gallon,
Lipcsében az ottani font 36 jó garas, többnyire fekete, zöld, vörös és
kék színekben ; fehér kemény vászon Linzből, a 30 bécsi rőf hosszú s
P/s röf széles vég 5 frt 30 kr., fekete 4 frt; gingang és svájczi szövetek
rőfje 21 jó garasával ; boroszlói korona-rázsa boroszlói rőfje 11 garas ;
nyomtatott flanell, b U széles és kétszínű brabanti rőfje· 7, háromszinüé
8 jó garas, a rőf széles kétszínűé 4, a háromszinüé 5 garas; verviersi
posztó, közönséges szinü, brabanti rőfje 38, finom szinüé 50 jó garas;
Schweinitz! félrázsa 22 rőfös végje 77з frt. Végre mindenféle fekete és
fehér czérna, csipke, dupla- és bast-szalag, V2 számtól 6-ig ; postai, irodai
és fogalmazó papiros ; piquet és másféle kártyák, gyapot és vászon, finom
és közönséges zsebkendők stb.
A Lipcséből jövő árukat, a már emiitett uton hozzák, Boroszlón
és Lengyelországon, aztán Eperjesen át Szamosujvárra. A fuvar körülbelül 91/2 frt mázsánként, ugyanis Boroszlóig 2 frt, s onnan 7V2, néha
azonban csak 6 V 2 frt.
A vámról, s a hossz- és sulymértékről nincs mit mondani. Az
utazók még följegyzik, hogy a városban szattyánt és kordovánt is
készítenek.
Debreczen.
Ez a nagy és népes város kiterjedt kereskedést üz különösen
marhával. A többi áruczikk ugyanaz, a mely már Szamos-Újvárnál részleteztetett, s a szamosujvári kereskedők itt is tartanak raktárakat.
A januárban Antal, áprilisban György, augusztusban Mária menybemenetele s októberben Dénes napján tartott vásárok nagyon látogatottak. Nevesebb kereskedői ezek : Gestefeld Albert ; Verczeresko Márton,
György és társa ; Serenek Sámuel József s Matuschey József. Az aacheni
posztót à drittura hozatják, s brabanti rőfje a közönséges színűnek IIV2
schilling, melyből 8 tesz egy birodalmi tallért; egy részét Lipcsén át
is hozatják, olyan fajtát, melynek 38—60 jó garas a rőfje. Igen keresett bizonyos fajta fekete áttört gallon, melynek fontját Lipcsében 36
jó garasával veszik. Tartanak korona és fél-rázsát csíkos kanavászt,
nyomtatott vásznat. A posztókból itt. csak az erős és vastagfajta kél.
A lipcsei áru, a már többször emiitett uton jön Boroszlón s Lengyelországon át, s a fuvar mázsánkint Lipcsétől Boroszlóig 3—31/·2 frtba,
s aztán onnan Debreczenig jó útnál 7 frt 30 krba, rossz útnál pedig
9 frt 50 krba kerüK Boroszlóból Nagvszebenig 9 birodalmi tallérba kerül
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egy mázsa. Bécsből Váczig 24 frtot fizetnek egy hajóért s egy 33—34
mázsás szekérért pedig 2 — 2 forintot. A hossz- és súlymérték
ellenben a gabonamértéknél 5 erdélyi negyedköböl

a bécsi,

tesz 4 debreczenit.

Tokaj:
Ez az áldott vidék, mely az összes borok királyát termeli s érette
csaknem minden európai országból, különösen pedig Lengyelországból
jelentékeny mennyiségű pénzt kap az idevaló lakosság. E királyi ital
nemei és árai a következők: a tokaji eszenczia átalagja 50 arany; az
eszenczia- után kővetkező legjobb, fajtáé 25 arany; jó tokaji aszúé 13
arany, és pedig franco Pozsony értve. Egy átalag 90 magyar itczéből
s egy hordó két átalagból áll. A lengyelek a legnagyobb mértékben
űzik a borkereskedést, szüretkor személyesen megjelennek, sőt még
szüret előtt szerződést kötnek, a borgazdákkal s foglalót adnak, ugy,
hogy ilyen előlegezésekkel olcsó árakat erőszakolnák ki. A lakosok állítása szerint azon szőlők között, melyeket a kincstár legutóbb eladott,
nagyon jók vannak, sőt ezek sokkal jobbak, mint a melyeket most ültettek, A kiterjedt borkereskedés következtében a lakosok meglehetős
jómódúak s innen van, hogy több' kereskedő különféle árukkal forgalmat
csinálhat, daczára annak, hogy a város kicsi s meglehetős csúnyán néz ki.
E. kereskedők, kik egyúttal tokaji bort is árulnak, a következők,:
Lázár János, Kondoros Mihály, Koracsán György, Rosapop Konstantin
Apostol és Koracsán János, Leydeni, aacheni, boroszlói és morva posztót, egész- és félrázsát, schachwitzot, linczi és sziléziai vásznat, nyomtatott széles és keskeny két- és háromszínű fianejlt, vierdratot, calamantot, floretát s egyéb gyapjú és félselyem svájczi szövetet v gingangot,
camelotot s különféle selyemszöveteket adnak el, melyeknek bevásárlási
ára Lipcsében, Boroszlóban és Bécsbeu szinte olyan, mint a többi
magyarországi helyeknél említtetett.
A szállítás Bécsből Váczig hajón történik s rendesen 100 mázsáért
24 frtot fizetnek, Vácztól Tokajig pedig egy 25 mázsás szekérért 20
frtot. A vám a rendes magyar harminczad. A lipcsei fuvar pedig Lengyelországon s Eperjesen át egy lipcsei mázsánál 10 frt 30 krba kerül.
A hossz- és súlymérték a bécsi, a gabonamérték pedig a pozsonyi.
Kassa felé utaztukban az utazók Tályán mentek át, a hol szintén
tokaji fajta bor terem, mely minőség szerint 15 .aranyat is megér átlagonként. A lengyelek ezt is nagyon veszik.
Kassa.

'
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Felső-Magyarország e fővárosának nagyon vagyonos lakosai lehettek valaha, a mi néhány nyilvános épületen is meglátszik, most

azon-
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ban meglehetősen elszegényedtek. Elvétve mégis akad néhány tehetős
kereskedő közöttük, kiknek az itteni fogyasztáshoz mérten, jól berendezett raktáraik vannak s azokból a szomszédos kisebb helyeket is ellátják. Áruik ezek: leydeni, aacheni, görlitzi, bielitzi és morva posztó,
posztó-flanell és boy, sziléziai egész- és fél-rázsa, vászon, asztalnemű,
batiszt, fátyol, fekete és fehér vékony posztó Lipcséből, nyomtatott flanell, kalap, korona-rázsa, calamant, gyapjuczikkek, svájczi droquet,
selyemszövetek, mint: lustrín, damaszt, droquet, tafota stb., kanavász
s különféle trillich ; morva olcsó kalap ; gyapjú férfi- és nöi harisnya ;
mesolan, női szoknya, közönséges vászon- és ágynemű. A kelendő szinek,
mint csaknem egész Magyarországon : a Ferencz- és világos-kék, vagy
égszin, fü- és világos-zöld, a posztónál a tarka szinek is használatosak.
Van Kassán tokaji borból is készlet, р. o. : mazsolaszőlőből készült
1749-es aszú átalagja. 20 arany, 1753-asé 18 arany; a máslás hordója,
vagyis 2 átalag l ő arany, a közönségesé 8 arany, 1754-es aszú átalagja
12—15 arany, a máslás hordója 10—12 arany, a közönséges hordója
7 arany. A kereskedők közül némi tekintélylyel bírnak : Pratobevera
András és társa, Neumann Mátyás, Dürner Mihály Frigyes, néh. Müller
özvegye, Frexel Pál, néh. Konstantin Jakab özvegye és örökösei, Wiletz
Kristóf és Monsinv, végül Argenti Mihály és társa görögök.
Bécsből Kassáig 4 frtba kerül a mázsa fuvarja. A hossz- és súlymérték olyan, mint' egyebütt, a gabonát köböllel mérik s az 2 pozsonyi
mérő. A bort hordóval és átalaggal számítják, mint Tokajban, s igy 4 hordó
egyenlő egy 10 akós osztrák hordóval.
Kassán alkalmuk volt az utazóknak behatóbban tanulmányozni azt
a kereskedelmi utat, melyet a magyarországiak és erdélyiek, boroszlói és
-lipcsei, áruikkal Lengyelországon keresztül megtesznek. Ez utak különbözők s ezek egyikét vagy másikát, ahhoz a helyhez viszonyítva, a hová
igyekeznek, továbbá az évszak és időjárás és végre a szerint választják,
a mint könnyebben kaphatnak fuvart.
Az első ut Kassától Eperjesig megy, a mi
onnan Bártfáig....
... ... ... ...
„
„
„ ·

Gribowig
... ... ... ... ... ...
Saclarinig
.... ...
Krakkóig ... — ... ... ... —

4 mérföld,
4
'„
5
5
6

„
„

Összesen 24 mérföld.
A másik : Kassától Eperjesig
onnan Palocsáig
.

.

... ... ...

... .... ... :_. ...

4 mérföld,
3

„

Lublóig...

3

-

Altendorfig...

2

„
„
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onnan Dunajecz -váránál a hasonnevű
folyón át Novitargig
végre Krakkóig

... ...

—·

4 mérföld

... ... ...

5

„

Összesen 21 mérföld.
A harmadik szintén Eperjesen és Paloesán át
onnan Muszináig ... ...
Novitargig
és végre Krakkóig

· ·

7 mérföld,

—

4
4

„
„

... — ... ... ... ...

5

„

Összesen 20 mérföld,
A negyedik Kassától a posta-uton Lőcséig .11 mérföld,
Lőcsétől Késmárkon át Altendorfig
4
„
onnan tovább, mint a második ut Krakkóig 9
Összesen 24 mérföld.
Az elsőnél Gribow, a másodiknál Lubló, a harmadiknál Muszina s
a negyediknél Altendorf az első lengyel

helység.

Megjegyzendő, hogy

az 1., 2. és 4. útnál a Biela folyón számtalanszor át kell menni, tehát
abban az esetben, ha Muszina mellett a Poprád folyón át lehet menni,
a 3. ut a legalkalmasabb, mivel ezen nemcsak a Biela folyó

kerülhető

el, hanem mert ez, mint a kimutatásból látható, a legrövidebb is. Beszélték, hogy a Poprád folyó segélyével a Visztulával vizi összeköttetést is
lehetne létesíteni, mivel pedig a Poprád csak 6 mértföldnyire van a Vág
folyótól, ezzel is össze lehetne kötni.
Eperjes.
E vidéken nemcsak sok lent termelnek, de fel is fonják s a fonalat vászonná szövik, ugy, hogy a szomszéd
vászonczikket gyártanak,

Szepességen · már többféle

melyeket messze a magyar Alföldre is elhor-

danak, mert igen kelendők. Ennek daczára

azonban

sokféle

tescheni,

silberbergi és morva közönséges vásznat is importálnak.
A forgalomban leginkább számottevő czikkek ezek : aacheni posztó
Lipcséből, közönséges színűnek brabanti röfje 48, finom szintinek 52—54
jó

garas ; boroszlói

posztó

24—38

ezüst garas ; koronarázsa ugyan-

onnan, rőfje 11—12 garas; sziléziai félrázsa végje ·6—7

forint,

sötét

világos-zöld, fekete, gesztenye, vasszürke és ponceau színekben ; schmidebergi finom vászon schockja 16—40 birodalmi tallér; tescheni vászon
schockja 6—18 frt; boroszlói schachwitz 30 bécsi rőf hosszú, 1 Ve széles 9—14
frt ; nyomtatott finom flanell Lipcséből b U széles kétszínű brabanti rőfje 8, a
háromszinüé 9, a röf széles kétszínűé 5, háromszinüé 6, silányabb minőségű
5/4

széles kétszínűé 6, háromszinüé 8, röf széles kétszínűé 31/"2, háromszinüé 5
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jó garas, 4°/o scontóval, ha készpénzzel fizetnek ; icézsmárJci csíkos kanavász

25 rőfös végje 7'/з frt, a nyersé 5 frt ; keményített vászon, 30

rőfös végben, fehér 5 frt, fekete 4 frt ; bielitzi posztó divatos színekben,
úgymint : sötét- és világoszöld,

Ferencz- és

világoskék,

égszin,

kar-

mazsin és skarlát, a közönséges színűnek bécsi r ö f j e : 24—38, a finom
színűé:

44—58

röfje 24—26

ezüst garas,

ézüst garas,

franco

Eperjes; lipcsei hattyú-bov bécsi

l3/io széles;

sziléziai

fényes vászon bécsi

röfje 6 garas, mind franco helyben értve.
A város tehetősebb kereskedői : néhai Schreyvogel Jakab özvegye,
Walleutner Jakab

János és társa, Sinkenthaler János, Weiferl

Fistrowitz Pál, Primavesi

József

és

társa,

Roschosh

István,

János,
Miczkó

Mihály, ez utóbbi kettő görög.
A vámról semmi különös mondanivaló nincs, de beszélték az utazóknak, hogy

a vámolóknak

sehol

lengyel határon, mivel majdnem

olyan jó dolguk nincsen,

minden

Lipcséből jövö

mint a

árut ezen a

vidéken hoznak be az országba. A fuvar Bécstől Eperjesig

mázsánként

3, innen Bécsbe azonban csak 2 frt. Lipcséből Boroszlón át mázsánként
6 , sőt 6 V 2 frt a fuvar.
A hossz- és súlymérték a bécsi, a gabonamérték a köböl, melyben
négy korecz van, 2 korecz pedig egy pozsonyi mérö. A bormérlék olyan,
mint Kassán.
Dicsérték itt a iapolcsányi gyapjút, melynek minősége
fehérmegyeit

állítólag

a

is felülmúlja, a mi az árból is kitetszik, a mennyiben a

téli gyapjú mázsáját 35—36 frtjával adták. Itt azonkívül körülbelöl 150
mázsa viasz ~ vehető évenként 60 frtjával és méz, 21k mázsás

tonnája

11—12 birodalmi talléron. Tartanak aszu-bort is. a mádi és bényi szőlőhegyekből,

átalagját 15—16,

Ennek azt a

különös

s a máslás hordaját

tulajdonságát

dicsérték,

12—13 aranyával.

hogy

15—20

évig

is

eltartható.
Lőcse.
Itt is van néhány igen tekintélyes kereskedő, mint Gorbat és Néhrer
társas czég, Friwerth János és Rädel János, kik nemcsak minden áruval
jól fel vannak szerelve s nagy raktárt tartanak, hanem elég nagy forgalmuk
is van.

Rajtuk

kívül

gazdag kereskedőt
felsoroltattak

s

még

egy

is említenek.

azonfelül

Losgallner János

Gottlieb

szepességi

Áruik azok, a melyek már Kassánál

mindenféle

hamburgi

és

a Bécs

melletti

schwechati catton is kél, továbbá majdnem mindenféle szász gyapju-czikk.
Beszterczebáivya.
Az utazók mellőzik a vas- és rézkohók ismertetését, mint általánosan ösmert dolgot s csak a kereskedelmi
Gazdaságtörténelmi Szem! e 1897.

viszonyokra

terjeszkednek
16
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ki. A kereskedés csakis a helybeli fogyasztásra szorítkozik. A
kereskedők:
János

és

Semko

néhai

Simon János, Zopf Mihály János,

Lakner

azonosak s mivel

Samu

szintén

özvegye.

Áruik

ugyanazon helyeken

kiválóbb

Trinkel Rudolf

a már

fölsoroltakkal

veszik,

a

bevásárlási

árban sincs különbség. A jelentékeny raktárak, a melyeket e kereskedők
tartanak, mutatják, hogy a forgalomnak nagy arányúnak kell lennie, a mi
különben a dolog természetéből is következik, mert helyben nincs gyár
s igy mindent, a mire szükség van, idegenből

kell hozni.

Csakis

a

vörösrézből készült, belől és szélein megaranyozott serlegek előállításával
foglalkozik néhány mesterember,

mert e serlegek

igen alkalmasok az

utasoknak. A kisebb félgömbölyü drbja 25 garas, a nagyobb félhordócska
alakúnak drbja 37г frt.
A magyar harminczad a rendes. A fuvar Pozsonytól idáig mázsánként 37 ezüstgaras. Bécsből Pozsonyig rendesen vizén szállítják az árut
s a mázsa fuvarja 6—7 garas. A hossz-' és súlymérték a rendes.
Innen
magánosok,

a

bojczai

habár

bányán

kevés

mentek

keresztül

sikerrel, aranyat

az

utazók,

bányásznak.

Ugy

a

hol

látszik,

szakértelem hiánya a balsiker oka.
Selrneczbáibya.
Az utazók rövid ideig való tartózkodásuk

daczára

megnézték

a

bányákat s dicsérik annak szép gépeit s egész berendezését. A bányákat
egy bécsi czég : Kühner és társa bírják bérben, kik havonta 25.000 font
rezet bányásznak

50.000 frt

értékben. Sok ember

él bányászatból e

vidéken, körülbei öl 12.000 ember, a kiknek sokra van szükségük

s igy

nagy forgalmat teremtenek. Néhai Graudi Gottfried örökösei a legjobban
fölszerelt czég ; utánna következnek : Clement János, Zacharides Sámuel,
Mitrovszkv

Sámuel,

Leicher

Kristóf

János,

Fiedler Mihály

és

Notzl

János. Kelendő árúk: az aacheni, bielitzi és közönséges morva posztó,
5/é

és röf széles nyomtatott flanel!, holicsi és schwechati

catton,

cala-

mant, floretas és mindenféle gyapju-szövet, kanavász, schachwitz, trillich,
egész és fél koronarázsa, linczi és sziléziai vászon, hamburgi és luccai
damaszt, egész- és félselyem

droquet, lustrín, gros

de Tours, tafota,

arany és ezüst sujtás és csipke, szalag, férfi-kalap, berlini, hamburgi és
duxi férfi- és női harisnya, fehér barchet, mesolan, szepességi vászon,
csikós

mesolan,

szoknya

s

egyéb,

a mi

egy jól

berendezett

rőfös-

kereskedésben előfordulhat.
A fuvar az ismertetett lengyelországi uton Lipcséből idáig mázsánként 6—7 frtra rug. A

sziléziai transitó-vám

1 mázsa 1 bír. tallér. A hossz- és súlymérték
bormérték ellenben a pozsonyi,

állítólag

3%.

Bríinnböl

a bécsi, a gabona

és
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Körnböözbánya.
Itt csak két említésre méltó kereskedő van : Wagner András és
Kzrivi György János. Berendezésük olyan, mint a selmeczieké, csakhogy
a város kisebb voltához arányosan kisebb mennyiséget tartanak. A fuvar
a közel szomszédság miatt csekély, a hossz- és súlymérték a bécsi.
Az itt felállított pénzverde sok embert táplál s némi jobb keresetre
ád módot.
Zsolna.
Idökimélésből s
a Vág-folyón tutajon
szállüáia is, de nem
reket könnyű szerrel

a nagy hegyeket elkerülendők, az utazók Szucsánytól
utaztak. Szucsánynál kezdődik a sónak vizén való
volna lehetetlen odáig is könnyű és lapos szekefelvontatni.

A zsolnai kereskedésről keveset lehet jelenteni. A város a Sziléziából
bejövök után él leginkább. Az ottani kiskereskedők, vagyis inkább
szatócsok ezek : Contessa Antal János és társa, Maschner Venczel és
•Csépánvi Mátyás, kik közül az első csakis fűszert, a többiek korona- és
félrázsát, flanellt, cattont, barchetet, kanavászt s egyéb olcsóbb rőfös
ezikket árulnak. Hiába van itt fö-sóraktár, , a honnan a sóvári főtt és
kősót részben továbbszállitják Puchóra, részben pedig a hajóról kirakván, a
jablunkai szoroson át azonnal Teschenbe és Troppauba szállítják.
A sószállitó-tutajokat- szétszedik s a gerendákat minőség szerint, párját
4 frt 30, illetőleg 6 frt 12 krjával adják el. A Magyarországba szállított
lipcsei és boroszlói árukat azelőtt a jablunkai
szoroson hozták be s
Debreczenen át továbbították a Bánságba s Erdélybe. Most azonban a
fölemelt vám miatt ettől az úttól eltérve, a Kassánál leirt lengyelországi
utakat választják és a jablunkai szoroson át csak néhány bányaváros
kap már sziléziai árukat.
*

Ugyanezek az utazók, mint már említettük volt, 1754-ben a magyarországi ut előtt szintén az osztrák kormány megbízásából Olaszországban
jártak. Ez útról szóló jelentésüket szintén Dr.
az

;; Archiv

für östereichische

Geschichte"

Fournier
1888-iki

Ágost adta ki
73-ik

kötetében.

Az utazók akkor Fiumét is meglátogatták, igy tehát az előbbiek
szitéseképen adjuk az alábbiakban

azt, a mit e kikötőváros

kiegé-

kereske-

delméről följegyeztek.
Fiume.
Levantei hajók jönnek ide, de üzérek és raktárak hiányában nem
rakodnak ki, hanem az itt mindig található deszkákkal,

léczekkel és
16*
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szögekkel rakodnak meg. vagy itt javítják ki a hajót s látják el maguk-at
friss vizzel. Az itteni viasz- és ezukorgyárak hajói czukornádat, levantei
viaszkot, barlettai sót hoznak, de itt nem kaphatnak egyéb rakományt
viaszgyertyánál és deszkánál. Mignioli kereskedő Pugliából sok olajat
hozat az örökös tartományok s távolabb vidékek számára, s ezzel
100.000 frtnál többet szerzett. Azt mondják, hogy a bejárat a kikötőbe
nehéz s hogy a Fiumarában nincs nagy hajóknak elég mély viz. A város
fekvése, vize és levegője jó, az élelmiszerek olcsók, de vendéglő nincs
a városban.
Az Arnold-féle czukorgyár tekintélyes, czukra szép, de drága.
A fehérített viaszk és a gyertya jó s többnyire Olaszországba adódik
el, a hol háromannyit használnak el, mint más, hasonló nagyságu
országban, mivel nagy ünnepeken egész templomokat világítanak ki
6000, sőt még több gyertyával. Velencze, mely eddig annak eladását
egyedül eszközölte, üldözi az Arnold-féle társulatot, sőt meghagyta
kereskedőinek, adják a viasz és gyertya fontját valamivel olcsóbban,
mint Arnoldék s megígérte, hogy kárukért a kincstár fogja őket kárpótolni.
A helybeliek s az odajövő hajósok számára fehér és nyers vásznat,
s különösen csíkosat a Tolmeso melletti Lenuss-féle gyárból hoznak.
Végre 35 bécsi rőfös és a sávos 7 frt 12 krba, a jobb minőségű
9 frtba kerül s Olaszországban évente körülbelöl 80.000 véget adnak el.
Fiúméban némi posztó is kerül forgalomba : vörös, zöld, kék és tarka
livrée színekben, 20 bécsi .rőfös végje 20—28 frt. Továbbá teveszőrgombok kelnek 4 tuczat 1 frtjával, fonott teveszőr kis velenczei fontonként 2 frt 48 krjával ; közönséges flanell pedig fehér és rötpiros rőfönként
8—10 ezüstgarasával. Cseh üveget, ládánként 60—65 frtjával a görögök
keresik, s gyapjúharisnyát is lehetne ott eladni.
A rőf velenczei, a suly a bécsi, de néha velenczei suly szerint is
számítanak.
Kereskedőkben nagy hiány van, az Arnold-féle gyár csak a maga
dolgaival foglalkozik, valamint Mignioli is csupán az ő olajkereskedésével.
Itt bizományi áruk után 2%-ot, ha a bizományos azoknak romlatlansá-'
gáról is kezeskedik, 4%-ot, szállítmányi illeték fejében 1 A vagy 1 / 2 % , vagy
mázsánként 3—5 krt — megegyezés szerint — szoktak fizetni.
*

*

*

Az utazók azonban nem elégedtek meg e városról-városra gyűjtött
részletes megfigyeléseik fölsorolásával, hanem a kereskedés előmozdítására való foritosabb tapasztalataikról általános reflexiókban számolnak
be. Ezek közül bennünket különösebben csak a Magyarországra, vonatkozók érdekelnek,
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Mint már emiitettük, az utazók főleg az osztrák iparczikkeknek s
első sorban a szövő-áruknak kerestek piaczot Magyarországon, mely
eddig nagyrészt Boroszlöból és Lipcséből födözte szükségleteit. Megkönnyítette czéljuk elérését az, hogy 1754-ben a külföldi árukra 20°/o
behozatali vámot vetettek, minek következtében az osztrák áru ennyivel
kevesebbe került s igy könnyen szoríthatta ki az idegent, ha minőségben
versenyezhetett vele s máskülönben is a vevő Ízlésére való volt. Ezt az
ízlést, a vevő szükségleteit, az árakat, a kereskedelmi szokásokat stb.
kelletett tehát főképen kitapasztalni az utazóknak. Mellesleg, ha találtak
valami olyan magyarországi nyersterményt, a melynek az osztrák tartományok hasznát vehették, annak csak örülhetett Ausztria, de nem lehetett az a czélja, hogy iparűzésre serkentse Magyarországot s igy magában az országban teremtsen versenyt iparczikkeinek. Azt, hogy ilyen
módon, Magyarország Ausztriának valósággal gyarmatává válik, az
utazók azzal igyekeznek indokolni, hogy a gyér lakosság még a föld
kincseinek kiaknázására sem elég s az csak kárt okozna, ha a különben is kevés munkás kéz egyrésze az iparhoz.pártolván, a föld müvelésétől elvonatnék. Ilyen állapotok mellett — mondják az utazók a
reflexiókban — a természeti kincsek még inkább elhanyagoltatnának,
kevésbé lennének felhasználhatók, mivel a lakosság egy bizonyos részét
az országban nélkülözhetetlen iparoknak : szabóságnak, kovácsmesterségnek üzésére ugy is fel kell használni, továbbá kereskedőkül, lélkészekül, katoná.kul stb. alkalmazni. Azt hiszik tehát, hogy a magyarországi lakosok csakis ez emiitett termények termesztésére buzditandók,
az ipartól pedig annyival is inkább teljesen elvonandók, mivel az örökös
tartományok a magyarországi nyersterményeket átveszik s cserébe a
nekik szükséges iparczikkeket megadják ; ha ez a viszony beavatkozás
folytán felbomlanék, ez bizonyosan a legrosszabb következményekkel
járna.
A kivitelképes terményeket sorolják fel ezután. A gabonára nézve
egyrészt a Trieszten és Fiúmén keresztül Olaszországba való kivitelt
ajánlják, a hol volna piacza a gabonának, másrészt a Poprád-DunajeczVisztula vizi uton a Danzigba való exportot. Ez utóbbi helyen persze
a lengyel gabona nagy versenytársa lenne a magyarnak s nyereséget
csakis akkor lehetne reményleni, ha Lengyelországban rossz a termés,
kívánatos mindazonáltal, hogy a kormány az odavaló kivitelt is előmozdítsa, mivel egy ország jóléte azt követeli, hogy minden fölösleg a legnagyobb igyekezettel külföldre szállittassék. Ugyanezt ajánlják a magyar
s különösen az alsó-magyarországi borra nézve, melynek ára mióta
Poroszország a magyar borokra nagy beviteli vámot vetett, igen csökkent; ezek a borok olcsóságukkal versenyezhetnének a franczia borral.
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Magyar viaszkot is, melyet különben Olaszországba s az osztrák örökös
tartományokba eddig is importáltak, nagyobb mennyiségben lehetne
kiszállítani, valamint az Olaszországba való marhakivitelt
fokozni.
Nagyon jelentékeny a nyers bőrök kivitele Bosznián át Velenczébe,
noha a magyarországi termelöknek nem sok hasznuk van belőle, mert
az eladást s igy az igazi hasznot, török közvetítőknek engedik át. Általában — mondják az utazók — sok olyan dolgot mulasztanak el a
magyarok, a mi haszonnal járhatna, csakhogy senki sem fog belé. Azt
javasolják, hogy a magyarországi bőröket Ausztriában cserezzék ki s
azután exportálják Olaszországba, Danzigba, Hamburgba és Lipcsébe,
a hol nagyon keresik. A gyapjút is jól felhasználhatná az osztrák ipar,
mely mióta Poroszország nagy kiviteli vámot rótt a sziléziai gyapjúra,
nagy zavarban leledzik, nem tudván honnan kerítsen gyapjút, mig ellenben a porosz gyárak az ez által megolcsódott sziléziai gvapjpból jó,
olcsó s azért nagyon versenyképes árukat állítanak elő. Használja fel
tehát az osztrák ipar a magyar gyapjút, csakhogy előbb gondja legyen
a juhtenyésztés javítására,* a gyapjú tisztítására, kiválogatására s igyekezzék elejét venni a sok hamisításnak, a mit a juhászok és zsidók
elkövetnek. Szcíritott gyümölcsöt is lehetne exportálni Fiúméba és Triesztbe,
mert ezt az árut hajón lehet szállítani s mert azelőtt Sziléziába is hordták. Azt pedig jónak látnák, ha a magyarországi hamuzsir kiviteli tilalma
eltörültetnék.
A. behozatalt illetőleg megállapítják az utazók, hogy a legtöbb és
a legfontosabb áruczikk, — különösen szövőipari — ez idő szerint külföldről Boroszlón és Lipcsén át kerül Magyarországba és pedig : aacheni,
leydeni, görlitzi és boroszlói posztó, posztószerü gyapjúszövetek minők :
a koronarázsa. félrázsa, Soy Sziléziából, Szászországból és Danczigból ;
flanellek Hamburgból és Szászországból, gyapjúszövetek mint : Bercan,
Satin, Quinet, Calamant, Tabouret, Flore tas, Struck Angliából és Szászországból, finomabb vászon-féle : Battiszt, Trillich, ágy- és asztalnemű,
fátyol Sziléziából, silányabb pl. a Schachwitz Lengyelországból ; gyapotszövetek: kanavász, Bombasin, Barchent, Gingang, fél-droquet Szászországból és Svájczból, selyemszövetek Angliából és Francziaországból,
kalapok Sziléziából és Szászországból, vékony posztó pl. flor Bolognából
és Svájczból, végre különféle nürnbergi sárgaréz és egyéb áruk.
Az osztrák tartományok, az utazók véleménye szerint, mindezeket
a czikkeket könnyen előállíthatnák, ha nem is olyan minőségben, mint
a hollandi és angolországi gyárak, de mindenesetre ugy, hogy a sziléziai készítményekkel versenyezhetnének. Csakhogy nehéz a magyar
vevőt a boroszlói és lipcsei vásárokról leszoktatni, mivel 1. minden
kereskedő ott vásárol legszívesebben, a hol a legnagyobb és legjobb
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választékot találja, már pedig ez most Lipcsében van ; 2. ugyanott sok
magyarországi kereskedő gyapjút, török fonalat, dohányt
adhat el s ezzel nemcsak

a hazafelé

való

szattyánt

stb.

fuvarköltsége kevesbbedik,

hanem még szép nyereséget is szerezhet;

3. a magyarországi keres-

kedők ott jelentékeny hitelt élveznek, már pedig tudvalevő, hogy nagyrészük idegen pénzzel dolgozik s igy károsodás nélkül a hitelről le nem
mondhat ; 4. tagadhatatlan,

hogy az

ottani áruk, a hosszas gyakorlat

folytán, végre a tökéletességet érték el s mivel ügyes munkások nagy
számmal vannak ott, készítményeik ugy jóság, mint olcsóság

tekinteté-

ben eddig utólérhetlenek ; 5. titkos utakat használnak a magyarországi
kereskedők s vagy elkerülik a vámállomásokat, vagy
vámhivatalnokokat.

Minél

nagyobb

pészett czikkek haszna s igy

az

a vám,

ilyen

megvesztegetik a

annál nagyobb a becsem-

csempész, ha csak az elkerült

vámot nyeri is meg, annyi haszna van, a .mennyivel a vámot megfizető
kereskedő egész nyeresége

sem ér

föl ; 6. sőt a pénzen is nyernek,

mert ha árukat vesznek, a teljes sulyu aranyat, mely itt 4 frt 12krt ér
4 frt 22V2 kr.-jával számítják nekik, a species-tallérnál ( =

2 frt) 4—5

garas ágiót s az egyéb császári pénzen is 4 — 6 % hasznot nyernek.
Ilyen előnyökkel szemben, sok esetben

a magas behozatali vám

is hatástalan. Az utazók a behozatali tilalmat ajánlják ugyan,
akkor is azt hiszik, hogy nehéz lesz annyi gyárat létesíteni,
a birodalom

de még
a mennyi

összes szükségletét fedezhetné, mert bizonytalan

fejében, kevés

ember fog jelentékeny

tökéket gyárakba

haszon

fektetni. Egy

igen érdekes eszmét ajánlanak tehát : engedtessék meg a belföldi gyárosoknak, hogy tiltott gyapjú, vászon-

és gyapotárukat behozhassanak

és belföldön eladhassák, nem korlátlan mennyiségben
azon szövőszékek számának arányában, a melyeket
tani szándékoznak. Ebből
gyárak fölállitási költsége

a kiváltságból

ugyan, hanem

gyáraikban

felállí-

annyi hasznuk lenne, hogy a

s az ügyes külföldi

munkásoknak eleintén

fizetendő magas munkabére kikerülne belőle. Később aztán már maguknak állana érdekében, hogy

a saját gyártmányaik előnyére lassankint

kiküszöböljék az idegen készítményeket..

E kiváltság

fejében azt is ki

lehetne kötni, hogy e gyárosok tartozzanak a külföldön keresett belföldi
terményeket

is az általuk behozott készítmények

értékében

külföldre

kiszállítani. Ha lesz elég gyár, melyek a belföldi piaczot teljesen elláthassák, akkor jól berendezett

raktárakban

se lesz hiány s a belföldi

verseny majd a minőséget is megjavítja és az árakat lenyomja.

Addig

persze valamivel drágábban vásárol majd a közönség, de ezt utazóink
nem bánják, mert mint mondják, a közjó mindenesetre nyerni fog s
bár a fogyasztók a magasabb ár miatt valamivel károsodnak, ez a kár
annyira megoszlik, hogy senki

sem mehet miatta tönkre.

Ellenben a
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gyártulajdonos, a ki csak maga

viseli kárát, nagyon könnyen tönkre

mehet, amíg a külföldi czikkeket minőség

és árra

nézve utóiérheti s

eleinte szenvedett veszteségeit behozhatja.
A legnagyobb nehézség azonban az,

hogy az osztrák gyárosoktól

nem lehet várni, hogy ök is mindjárt kezdetben olyan hitelt adhassanak
a magyarországi kereskedőknek, a melyet azok Boroszlóban vagy Lipcsében élveznek. Hogy tehát ez is megtörténhessék,

adjanak a gyárosok-

nak a közpénztárakból elegendő pénzt 3 % mellett. Magyarországban pedig
az igazságszolgáltatás javításával,
vényszék

felállításával

vegyék

s kereskedelmi tör-

váltótör vény nyel

elejét a hitel

rosszhiszemű

kihaszná-

lásának.
Megemlítik végül az utazók azokat az árukat, a melyek Törökországból
kerülnek Magyarországba s itt vagy eladatnak, vagy innen tovább szállíttatnak. Ilyenek:

disznók,

gyapjú, nyers és fonott gyapot,

szattyán és kordovánbör, dohány, kávé, olaj, rizs,

fonalak,

déli gyümölcs, fegy-

ver és kés, török bagazía nevü vörös szövet és atlasz.

Ezzel szemben

Magyarország nyers bőrön, némi gabonán és durva posztón kivül egyebet
alig visz ki Törökországba.

Ezenfelül

átvitt áruikat Németországban

a törökök,

adják el, ott

ha

Magyarországon

a nyert pénzen vásárolt

német árukkal viszont a magyar piaczokat árasztják el s uj nyereségre
tesznek szert, a mit természetesen a magyar kereskedőtől
a mely annál nagyobb, mert a török kereskedőnek nein
tási vámot, hanem

csak 5 %

transito illetéket kell

vonnak el s
20% fogyasz-

fizetnie.

De sőt a

species-tallér (2 írttal egyenlő értékű) Konstantinápolyban 9—17 kr.-ral
többet ér, mint az osztrák határon, a miből ismét haszon származik,
s a mi miatt az osztrák pénz jelentékeny mennyiségben Törökországba
kiszivárog. Ezen az állapoton

csak ugy lehetne

segíteni, ha az állam

a török kereskedők üzletét megszorítaná és ha maguk az osztrák keres:
kedök
osztrák

vennék

át

czikkeket,

a törököktől

azoknak

áruit s ezek fejében olyan

a miknek Törökországban 'kelete van:

mousselinet, fátyolt, selymet és vásznat adnának el nekik.

pl. posztót,

