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elengedése a kincstárra nézve kárral járt. A hadi tanács mégis azt aján-
lotta, hogy „ex rationibus politicis" adjanak a szász herczegnek a lovakra 
teljesen szabad útlevelet ; mert nem csekély jelentőségű dolog, hogy ilyen 
nagy és jelentős családok jóindulatát az ország számára megtartsák. Ezen 
az alapon a szász herczeg meg is kapta, amit kivánt. 

(Köz. pénz. levélt. Hungr.) Dr Takáts Sándor. ' 

A székelyhídi és diószegi görög kereskedők kiváltsága. A X V I I , szá-
zadban több magyar város görög kereskedői kaptak kiváltságot. Eme 
kiváltságok majdnem teljesen megegyeznek egymással. Az illető keres-
kedők ugyanis kompániát, avagy külön· czéhet alkotván, bizonyos évi 
a,dó fejében kamarai védelem mellett engedélyt kapnak a szabad keres-
kedésre. A tokaji görögök 1667. július 1-én kapnak ilyen kiváltságod 
melyet I. Lipót 1690. május 19-én újra megerősít. A diószegi és székely-
hídi görögök 1735-ben folyamodtak hasonló kiváltságért. A szepesi kamarai 
administrate támogatván eme folyamodást, 1735. febr. 4-én, kiállíttatja 
részükre a kért kiváltságlevelet. E szerint a nevezett görögök házakat 
szerezhetnek, boltokat nyithatnak s Törökországból vagy másunnét bár-
milyen árút behozhatnak öt p e r c z e n t e s a d ó l e f i z e t é s e m e l l e t t 
s a heti és országos vásárokon szabadon kereskedhetnek azokkal. Azon 
görögök, kiknek feleségeik még török területen laknak, kötelezik magukat, 
hogy családjukat is Magyarországba hozzák. A kamarai protectio fejében 
évenkint 100 tallért fizetnek. Alinden behozott, vagy kivitt árú után a 
rendes harminczadot is kötelesek megfizetni. A viszálykodások elintézésére 
maguk közül bírót választhatnak. A bírónak a kamara előtt hűségesküt 
kell tennie. Ha a kereskedők bevásárlás czéljából Törökországba mennek, 
s, választott bírónak be kell jelenteniök elutazásukat s visszajövet a hozott 
árúkat. A bíró meg a kamarának jelenti be. A görögök vallásukat sza-
badon gyakorolhatják, de a kath. egyház részére zászlót kell venniök és 
az úrnapi körmeneten részt kell venniök. 

CKöz. pénz. levélt. Hungr. 1736.) Dr. T. S. 

A császári kasza apaldó 1721—1723-ban. Ú g y az örökös tartományok-
ban, mint a német birodalomban rendkívül fellendült a kaszakeresk.edés, 
mivel a kelet felé való kivitel évről-évre nagy arányban növekedett. 
A kaszával, sarlóval és a szalmavágóval való kereskedés nagy hasznot 
hajtván, a kincstár is igyekezett abból a maga részét kivenni. Ha a 
kaszakereskedést a szó szoros értelmében nem is tette monopoliummá, 
de az apaldo-nak nevezett illeték behozásával mégis nagyon megnehe-
zítette a kaszával kereskedők dolgát. Ez az apaldonak nevezett illeték 
20 frtra rúgott; azaz minden hordó kaszára 20 frt illetéket vetettek. Ezt 
az illetéket a bécsi „ M i n i s t e r i a l B a n c o D e p u t a t i o n szedte be. 
Természetes, hogy ezen illetéken kívül még a vámokat, aufslagokat és a 
harminczadokat is megvették. így például a Mauthausen-ból Boroszlóig 
szállított minden hordó kasza vámja 37 frt 13 kr -ra rúgott. Megjeg3rezzük, 
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hogy egy hordóban 800 kasza volt. Ha tekintetbe veszszük, hogy Boroszlói^ 
mindenütt szárazon történt a szállítás, ' s hogy Boroszlótól Moszkváig· 
szintén kocsikon vitték a kaszát, elgondolhatjuk, mennyibe került egy-egy 
ilyen szállítmány. S mégis 1720-tól 1722-ig, vagyis három év alatt az 
örökös tartományokból Boroszlóba 8.224,300 kaszát és 7800 sarlót szállí-
tottak, ugyanez idő alatt Csehországba 199,325 kaszát és 94,300 sarlót 
vittek. E rengeteg kasza túlnyomó része Lengyel- és Oroszország részére 
vitetett ki. . Ugyanide, más ; úton is szállítottak [kaszát. Linzig s onnét 
Regensburgíg vízen, majd Lübekig vízen és szárazon történt a szállítás 
s bár 30—50 mérföldnyi kerülőt kellett tenni a vízen való szállítás minden 
hordónál 26 frttal volt olcsóbb. Ezen az úton az aschachi vámhivatal 
kimutatása szerint a mondott három évben (1720—22) 104,395 szalmavágót, 
335,300 kaszát és 80,800 sarlót vittek ki'vízen Regensburg felé. A hasslachi 
vámon át ugyanez időben 11,700 kaszát és 9600 sarlót vittek ki ; a. 
neumarkt—hag-i vámon át pedig 31,670 kaszát. Ez a rengeteg árú majdnem, 
kizárólag Stájerországból került ki. - Egy ideig Poroszországot is innét 
látták el kaszával, de a fentebb jelzett években a porosz kormány kitiltá. 
az országból a -külföldi kaszákat s kimondá, hogy csak az országban, 
készült kaszákat enged használni. 

Mivel Magyarországba és Törökországba kényelmes és olcsó vízi. 
utakon szállíthatták a kaszát, természetes, hogy e két országot is elárasz-
tották stíriai kaszákkal. De a. szállítók és a vásárlók is sokalták az apaldo 
illetéket s olyan nagyarányú csempészet keletkezett, hogy a kincstár jó· 
ideig hiába küzdött ellene. A .bécsi udvari kamara s az ő kezdeménye-
zésére a magyar hatóságok is egymásután bocsátják ki a szigorú rende-
leteket, a nélkül azonban, hogy valami eredményét látnák. 1723-ban 
október 23-án újra felszólítják az összes magyar harminczadosokat, még 
pedig súlyos büntetés terhe alatt, hogy csak az igazolványnyal szállított 
kaszát bocsássák tovább, a ki a Ministerial-Banco-Deputation igazolványát: 
nem tudja előmutatni, annak árúit foglalják le. 

(Közös pénz. levélt. Hungr.) j ) r Takáts Sándor. 

Politzer Zsigmond : Ujabb közgazdasági és társadalomtudományi 
müveinek a mai számhoz csatolt jegyzékét olvasóink figyelmébe ajánljuk., 


