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ELÖSZÓ. 

Az academia, történettudományi osztálya' javas 
latára, 1835-ben а’ küvetkezó’ jutalomkérdést Ши 
te ki : 

„Mìllyer’x állapotban volt a’ nn'x'îpar és kereskede's ho 
nunkban az Arplíd és vegyes házakból szärmazott kirzílyuk 
Мак; mi ‘днём fejedelmeink’ és törvényhozäsunk’ részé 
rôl мой’ elômozdítására; mellyek voltak nagyobb emelke 
désöket hätráltató akadályok; végtére, mìnö befolyások 
volt nemzetünk’ erkölcsi és értelmi kifejlödésére Ё“ 
’s arra 1837. martius’ l9~dikéig mint határnapig 
nyolcz pályamunka érkezett *), mellyeknek 
megvizsgálása Czuczon GERGELY helybeli 's CZECH 
JÁNOS meg KIS JÁNOS vidéki rondes tagokra bí 

’ zatott. Az elsó, négy fígyelemre méltónak мы: 
dolgozat közl’íl а’ pálmát az I. számúnak adla, mint 
а’ mellynek szerzóje pragmaticus és rendszcres Мг, 
az állapatok' és okaik’ magyarázásában philoso 

*) L. Magyar tud. сайт. Évkönyvei, IV-d. köt. I. oszt. 15. 
és 34. ll. 
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phiai pillantatol bizonyít; külüllös szerencsévcl 
fejtegeti a’ mlîipar’ elómozdítására szolgáló inté 
zeteket 's eszkövzöket, valamint annak akadályait, 
’s а’ nép' mivelésére befolyását is. Fó’ forrásai а’ 
hazai türvények. E' mcllett a’ IV. számút ада“ 
gazdagság, tudományos kidolgozás és fe'rf'iasan 
szép eló’adás’ tekinletéból dicsérettel említetni 
ajánlolta. 

CZECH JÁNOS részletes és h6 eló'tcrjesztésó~ 
ben a' lV. számúnak szánta a.' jutalmat. Egészben 
küzüljük tudósítása’ illetó’ szakaszát, mellyhen né 
hány ellenészrevétel is foglaltatik: 

„Mi fóleg vonzóvá teszi az egészet — így szól 
а’ biráló — és szerzó'jének а’ küz helyeslést leg 
inkább képes megnyerni, az azon elfogulatlanság 
és szigorú törtiénetészeti hitelesség , melly f'ejtegc 
téseit bélyegzi, és az а‘ különüs ügyesség, mivel 
minden haszontalan félrecsapongást és а‘ hosszas 
kiterjeszkedést,úgy mint az igen 'is könnyl’í átsur 
ranást egyformán kerülve, e’ különben száraz 
nyomozás iránt az olvasó’ figyclmét kellemes eló’ 
terjesztése, ’s а’ tárgyba mélyen beható elmélke 
d/ései által végig f'ünlartani és mind inkább élén 
kíteni tudja. - Neveli még az мене: töhb más 
dere'k tulajdonság, jelesen kútfó'ink, ha nem ki 
merító’ de mégis elégelhetö ismerete és tudomány 
szerlî használata; az azokból merített anyagok’ 
idórendszerinti osztályozása, és föleg а’ velós és 
künnyen érthetó’ nyelvbeli cló’adás. Szóval cz oly 
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lyan dolgozat , melly nem csak а’ többi verseny 
társakét sokkal fülülhaladja, mi ugyan magában 
ezeknck csekély jelentósége miatt kevesct nyomó 
dicséret, hanem minden tekintetben ürvendetes 
jelenet és valódi nyereség historiai literaturánkm 
nézve; miért is referens аж а’ fó' jutalomra ajánlani 
épen nem kételkedik. 

De hogy az itt mondottak teljes hitelt nyerje 
nek , nem leszen тайн fölösleg vagy érdektelen 
magát a' tartalmat bó'vcbhen megismertctni, ’s 
cgyszersmind azon itt ott találkozó , a.’ szerzó” ér 
demét azonban legkevesebbct sem csorbító hiá 
nyokat, miknek megigazítása а’ kiadás cló'tt ohajt 
hatónak látszik , kijelelni. 

I-só rész. A’ mlîipar’ és kereskedés’ állapotja 
az árpádi házból származott királyok Май. 

Itt Iegelóhb nyomoztatnak a' magyarok’ ml’í 
ìpari és kereskedési törekvéseî, a' legrégìbb {(16 
Ьеп, avagy eló’bbi székeikben, és ide jüttök után 
a’ vezérek Май; rüviden de mégìs kielégítóleg és 
minden ábrándozások’ elmellóztével. Csak egy ész 
revétele van ref‘ercnsnek az iránt,hogy szerzó’ a’Jor 
nandes említette [-lunugarokat magyaroknak tartja, 
's erre nézve Cnrnidesre (Commentatio de Religio 
ne veteri Hungarorum 15.1.) hivatkozik , mi nyil 
vános hiba, пай/е! tudott dolog, hogy Jornandes' 
tanútétele a' Hunugarusokról, a' sok századdal ké 
sóbb e' névre bélyegzett magyarokra épen nem 
alkalmazható, de Cul-nidos által sem illyen érte 
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lemben vétetett, ki az idézett helyen Ainkább ellen 
kezóleg nyilatkozik. 

Továbbá eló’terjesztetik а‘ füldmívelés, mú 
ipar éskereskedés’ állapotja sz. [вида király’ ide 
jétó’l Kálmánig. Érintve vannak egyszcrsmind а’ — 
keresztes lladnk'átvonultának és Dalmatia` elfogla 
lásának fontos következményei, kellóleg is mél 
tatva a'XI. századi fejedelmeinknek а’ polgáriso 
dás körüli érdemei. Általában dicsérettel meg 
jegyezhetni e’ czikkró’l, hogy honunk' akkori vi 
szonyait hívcn és élénk színekkcl tükrüzi. 

Következnek erre а‘ XII. század alatti viszon 
газа! а’ szorgalomnak és kereskedésnek, mellyek’ 
fülderítéseül szerzó' legelóbb is azon élénk moz 
gásokra figyelmeztet , mik e’ századot bélyegzik 
és llazánk' polgári állapotára is befolyás nélkül 
nem maradhattak; eló’adja erre a’ vármegyék’(he- 
lyescbben várak) intézetének szerkezetét és ha 
nyatlását, városok’ keletkeztét és növekedését, 
svz'erkezetöket és már ekkor is mutatkozó befo 
lyásokat. Említi továbbá а’ német bevándorlók' le 
telepítését honunkba és Erdélybe; а’ külkeres 
kedés’ emelkcdését, a’ mindinkább táguló közle 
kedést а’ külf'ülddel, fóleg a' byzanczi birodalom 
mal, Olaszlnonnal és а’ német tartományokkal,a' 
belkereskedésnek а’ városok' szaporodása és ezek 
ben пал-шт számos vásárok állal nem kissé elá 

mozdított gyarapodását; és mind ezeknek а’ füld 
mívelésre, mú’iparra és bányászatra gyakorlott ha 
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tékony befolyását; végre királyainknak a’ keres 
kedés’ és ml'íipar’ emelését tárgyazó czélszerlî in 
tézeteiket. Az е’ tckíntetekben mondoltak igen is 
alaposak és talpra esvék; abban még sem egyez 
het meg biráló a’ szerzó’vel, 'hogy а’ várszerkezct 
nek , е‘ valóban csodálatra ragadó intézetnek ha- - 
nyatlását már e’ századba helyezi; holott emlé 
kcink’ bizonylata szerint ekkor még teljes épség 
hen fönállott, és alapjaiban csak akkor гаммы: 
meg , midó’n Il. András а’ vánelkeket pazar kéz 
хе! elosztogatván, а’ várnokokat -szolgálataìk alól 
fülmcnteni, és tümegestl'íl nemcsíteni kezdette, 
melly bokros és а’ királyi hatalom' nem cse 
kély gycngítésére való hibát, jóllehet б maga is, 
de még inkább fia és utódja IV. Béla, rendelt ‘125 
gálatok és а’ f‘ölüsleges adományzások’ visszavo 
nása által némileg helyrehozni és orvosolni igye 
kezének, még sem voltak többé képesek а’ mail' 
halálosan megsebhedt íntézetet lábra állítani, és 
enyésztének indultától f‘òltartóztatni. ` 

А’ IV-ik czikkben foglalt XIII. видит“ tör 
ténetek’ eló'terjesztésének f'óbb vonalai ezek. II. 
Endre’ eró’tlen országlása Май nagyon megszorí 
tatik а’ királyi hatalom, míg ellenben а’ világi 
és egyházi nagyok'jogai szerf'ülötti kiterjesztést 
nyernek, az ez эта! okozott surlódások kedvetle 
nül hatnak iparra és kereskedésre , de mégis so 
kat tesznek а’ rabszolgaság’ gyérítésére. A'hlcrum 
camerac szinte nagy terhére van а’ szorgalomnak; 
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zsidgík és izmaelíták, mint а’ királyî jövedelmek’ 
beszedôi, gyütrik а’ népet; az ekkép mindenf'eló’l 
nyomasztott mlîipar és kereskedés, fóleg а’ köz 
benjáró csügged és hanyatlásnak indul sib. 

Úgy látszik azonban vizsgáló elótt, mintha 
itt igen fekete szinekkel festené szerzó' az akkori 
állapotokat; ‚а’ ránk шагам emlékek után itélve 
legalább аж kell tartanunk, hogy se’mń’szorgalom, 
se’ kereskedés nem volt ezen idóben hanyatló fél 
ben, hanem inkább élénkül folyt. 

IV. Béla igyekszik а’ visszaéléseket orvosol 
ni, korlátolja а’ Világi és egyházi nagyok’ túlsulyát; 
de hatalmasan вашими türekvéseiben а’ tatár 
pusztítás által. Rajta van példátlan buzgalummal 
e’ dúlás'nyomait eltòrleszteni ; új gyarmatokat tc 
lepít le, mívelteti az érczbányákat és ellensúlyul, 
а’ mind inkább nehézkedô nemesi -túlnyomóság 
ellen, kezdi а‘ városokat pártf'ngolni, és többet 
közú’lük jeles szabadékokkal fölrnházni. E’ ещё! 
szerlî intézkedések nem maradnak üdvös befolyás 
nélkül, f‘öléledez nem sokára a' kereskedés, és 
vele едут‘, ha nem ugyanaznn arányban, de még 
is tetemesen, а’ ml'íípar e's füldmívelés. 

Jóllehet szerzó’ а’ mlîipar’ és kereskedés’ na 
gyobb emelkedését e’ korszakban gátoló némelly 
akadályokat az illetó’ helyeken már rüviden érin 
tett ,eilt mégis együvé foglalva terjeszti eló fóleg 
mind azokat, miknek hatása tartósabb és nyo 
masztóbb vala. ’S illyenek szcrinte елей: а’ népi 
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ség’ különf’élesége és polgárí alkotmányának kü 
lönnemüsége, társalkodás’ hiánya , a` nemzeti gyíì 
lülség выше viszályok, zsidók' és izmacliták' пиво 
ráskodása , a’ szorgalmi osztálynak nem épen ked 
vezó’ polgári állása, f'öldmivelók' és kézmüvesekl’ 
nyomatása, a' sokszori lázadások és kü-lháhorúk , 
az так’ bátortalansága, a' magyar’ lelkülete és 
kevés hajlama a' mlîiparra, mi f'ó’ Oka is "ala an 
nak , hogy a’ mi a’ sznrgalom’ emelése’ tekinteté 
ben történt, egycdül az idegen telepcdóknek kö 
szönhetó’. 

A’ Vl. czikkben mesteri kczekkel festetik a' 

szorgalom’ és kereskedés’ befolyása, az elsó kor 
szakban, honunk’ crkölcsí és értelmi kif'ejló’désé 
re. F6 emeltylîje minden fejledezó míveltségnek 
volt ugyan a’ kercszténység’ behuzatala; de ha 
tottak erre üdvösen a’ szorgalom és kcreskedés is. 
Támogatja ezt"`az0n változás , melly a' magyar'ok 
nak a’ vezérek ,' és csak a’ XI. századkuri állapot 
jokon észrevehetó’; a’ keleti пуегзеэёёг az Шеде 
nekkeli közlekedés által тёмный‘: és elenyész 
шеи; а’ szorosabb társalkodás és вып-Майя simi 
шт“: а’ szokásokat és gyengítették azon Межп 
kcdést, mellyel az addig inkább pásztori élethez 
szokott magyar а’ szorgalom iránt тенты; а’ 
szorgulomtól elmaradhatlan gazdagodás elôhòzá 
csàk llamar a’ f‘énylîzést, puhaságot és nem ritkán 
az elf'ajultságot is, mit azonban nem egyenest a’ 
mń'iparnak és kereskedésnek tlllajdoníthal‘ni, ha 
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nem inkább annak, hogy a' szorgalmi шумной 
sok eló’bb juttaták a' népct, fóleg a’ nagyokat, а’ 
gazdagsághoz, mintsem a’ míveltségnek bizonyos 
foka, melly minden kicsapongást tilt, beállott vol 
na. Só’t az órtclmi kiképzésnek is szíìkségkép egy 
nyomon Мене": haladni а’ foglalkodások' ne 
mesbülésével, minek egyik окошка mutatkozik 
а’ Városoknak убит polgári szabadságra törekvé 
sében, melly leginkább ekkor kezde fejledezni. 
Gyarapultak végre а’ tudományok is kivált а’ kül 
földdeli küzlekedés által, mellyre а’ kereskedés 
nyita rc'st. 

Óhajtható volna egyébiránt, hu az e’ czikk 
ben találkozó terjedelmes latin és német idézetek, 
magából а’ szövcgból kihagyatván, inkább a’jegy 
zetekben lelnének llelyet. 

II. Rósz. A’ mlïipar’ és kereskedés‘ állapotja 
а’ Vegyes házakhól származott királyok Май. 

Az idórendet szorosan küvetve, legelöbb is 
a' Robert Károly és I. Lajos királyok Маг: ide v0 
natkozó viszonyokról szól szerzó’, mellyeknek 
elóadása imígy foly: „Belzavarok az Árpádok’ fér 
Едва’ magvaszakadta után , és azoknak ártalmas 
hatása a' városokra, mlíszorgalomra és kereske 
désre; visszaáll azonban a’ béke Trencséni Máté’ 
elhunytával. Károly, ellensúlyul a' nemesség’ kü 
veteléseinek, a’városiakat ápolja, emeli és jogok 
kal ellátja, miról tübb példák is elôhozatnak; kö 
vetó’re мы а‘ városok’ pártolására nézve fîában, 
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Lajosban. E’ két király’ 70 évet túlhaladó ország 
Ева а’ városok’ jólétében, a’ mlîipar és kereske 
désben, új korszakot alkot; dc kedvcznek ezeknek 
а’ kürülmények is. A’ törükök’ hatalmának a’ ke 
leten emelkedése és а’ konstanlinápolyi császár 
ságnak enyészetéhez közelítése okozá аж, hogy 
a’ velcnczeiek tübbé nem ‘штык kizárólag а’ le 
vantei kereskedést; ez tehát lnost megint Magyar 
országon keresztül vcvé útját, fóleg az éjszaknyu 
Бай tartományokból, melly kereskedés’ fó’bb pia 
czai valának Szeben, Brassó és Besztercze Erdély 
ben. Mégr tübbet tesznck а’ külkercskedés’ emelé 
sére I. Lajos’ barátságos viszonyai nyugati szom 
szédaival. E’ király’ kedvezései Юга! édesgetve 
élénk kereskedést l'íznek honunkkal a' bécsiek, 
prágaiak és nürnbergiek; foly а‘ kcreskedés Len 
gyel- és Olaszországgal is , de látogatják Magyar 
országot szinte gyakrabban az adriai tengermellé 
kiek. Virágzásnak мы а’ belkereskedés, élén~ 
kítve leginkább а’ sok vásár мы, mellyek' számát e' 
két király még ‘Чайка! nevelé, úgy а’ városiak- és 
utazó kereskedó’knek engedett vámmentességek, 
ésa’ pénzügynek 1342-ben történt állandó lábra 
állítása által. Jótékonyan hat а’ kereskedés’ élénk 
sége а’ mesterségekre is; ekkor fejló’dnek ki a’ 
czéh-intézetek, eló’bb Erdélyben majd nálunk is; 
а’ mesterségck és müvészetek’ állapotja nagyon 
kielégító , de nem annyira а’ füldmivelésé, melly 
а’ jobbágyságnak az új adórendszer’ és uri tür 
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vényhatóság’ behozatala által még nyomasztób 
bá “Ш sorsa miatt delìbb kif'ejló’désre nem kap 
hatott, azonban mégis valamennyivel eló'bbre ha 
ladt, kivált a'szó’ló’mívelés, méh- és baromtenyész 
tésre nézve. 

Mária és Zsigmond alatti történetek. Lajos 
után а’ fülébredt pártszellem а’ küz békét újra 
megzavarja, úgy hogy Zsigmond a’ f'elforrott lá 
zadásokat alig nyomhatja el 20 évi vívás után; 
ehhez járulnak még gyakori bonyolódások a’ kül 
ШИНЫ. Zsigmond kedvez egyébiránt minden mó 
don а’ mlîipar és kereskedésnek; vglóságos pol 
gári életre juttatja a’ küzép osztályt; й] szabadé 
kokat „мода: több helyeknek, és szabályozza 
az 1405-diki bites türvénykönyvébcn а’ városok' 
szerkezctét és foglalkodásait. Élénklîl a’ kül 
fülddcli küzlekcdés és kercskedés, fôleg Lengyel 
országgal, а‘ velenczeick, németck és csehekkel. Tö 
kéletescdnek a' meslerségek, só't а’ müvészetek is. 
Egyesek'állapotja közlîlük; építészet, festésze't és 
szobrászat’ nyomai. A’ füldmivelési szorgalmon, 
jóllehet a’ költözküdési jog, úri ésjobbágyi "1820 
nyok rendezteltek, scmmì jelentó’s váltnzást nem 
vehetni észre; a’ bányászat sem emelkedett még 
azon fokra , mellyet az aknák’ gazdagsága kívánt 
volna. 

A’ mú’ipar’ és kereskcdés’ viszonyai Alberttól 
Mátyás' haláláig. zajlongások Albert' йога ha 
lála után, а’ |юп` szomorú képc cz idószakban, 



ELöszó. XII l 

fenyegetó’ ozmán veszély; mind ezek alatt legtbb 
bet szenved а’ szorgalmì osztály, Mátyás minden 
eró’feszíte's mellett alig f'ékezheti az oligarchák’ 
Имейте“; igyekszìk eló’mozdítani a'szorgalmi Osz 
tály’ рт“; belzavarok és törük becsapások.E' nyo 
masztó körülmények küzt nem vergódhetik а’ ke 
reskedés elôbbi virágzó fokára, mind e` mellett 
ekkor is sürl'ín látogaiják honunkat külf'üldi ke 
reskedók, de magyarok is kijárnak а’ külfüldrc, 
kivált pozsonyiak, peslick, kassaiak, eszterga 
mink, szebeniek és mosoniak (ezen utóbbiakra 
nézve azonban nagyon ke’telkedhctni, hogy szer 
zó mondását hiteles nyomokkal legyózni képes 
legyen). А’ ml’íipar kevesebbet szenved ezen idók' 
mostohnságától , és hatalmas emeltylîre tnlál a' 
szerf'ülütti f'ényüzésben, melly kìvált Mátyás' k0 
rát bélyegzi , és а’ királytól а’ nagyokra, innét pe 
dig a’ népi elet’ valamennyi l'észleleibe elárad. De 
sokat tesznek а’ mesterségek' és müvészetek’ eme 
lésére azon számos derék mlívészek, kiket Mátyás 
elhí vala az országba. Hires festészek, szobrászok; 
építészet' déli pontja; budai királyi lak’ fényessé 
ge; könyvtár és könyvnyomtató intézet. Egyes mes 
terségek, czéhszabályok, találmányok. —- Füldmí 
velés’ derültebb állupotja, mint a’ kültüzküdési 
jog’ biztosításának és Mátyás шину’ külünüs ked 
vezéseinek gyümölcse. A’ fénylîzés nagy hatással 
van а’ bányászat’ szorgalma'sabb mívelésére is. 

Mátyás’ elholtától kezdve а’ mohácsi veszede 
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lemig csak kevés előlépéseket tesz а’ műipar és 
kereskedés. A’ hatalmas nemesség játékot űz a' 
gyáva II. Ulászlóval; illy kürülményekben sűlyed 
а‘ városok' sorsa, de még inkább a” pór osztályé; 
pórlázadás, és ennek folytában а’ földmívelő osz 
tály ellen az 1514-diki országgylílésenhozott szer 
fölötti szigornságú határozatok ; a' földmivelés' el 
lnanyagoltatása és sűlyedése; mind e' kedvetlen 
körülmények' daczára jelentős még most is а‘ ke 
reskedés. 

Következik erre a” műipar és kereskedés” na 
gyobb emelkedését е’ korszakban hátráltató aka 
dályok' előterjesztése , mellynek röviden ez a’ fog 
lalatja: А’ magyar kereskedés' ’s ez által а’ műipar' 
legnagyobb akadálya volt mindig а’ pórnép, poli 
tlcaí helyzete, bírtoksajátság nélkülísége, és fé 
lig meddig szolgasága. Ez okozá a” kereskedés' 
ingatagságát is, melly csak akkor emelkedhetett 
volna kellő fokára, ha földmívelési szorgalmon 
alapul vala. De nem terjedhetett ki ez jobban már 
azért is, mivel a'mú'tudomány és mesterek' száma 
csekély levén, föld- és bányamívelés csak gyer 
mekkorában tengvén, nem volt mű- vagy jelen 
МН) anyag, mellyet а’ magyar kalmárság külfüld 
re szállíthatott volna. Ártalmas volt ezen felül az 

I I 

kedőket korlátolá, hanem а’ többi városoknak és 
a'köz hazának is nagy kárára volt. A’ városi né 
met népesség még most sem olvadt össze а’ többi 
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hazával; innét а’ bizodalmatlanság és а’ külcsönüs 
nemzeti gyülülségnek gyakm‘i véres kitürései. Ezen 
akadályokat szaporítá még a’ pénz’ мышка“), 
sága és meghamisítása, а‘ küzrendtartás' hiánya, 
так’ bátortalansága, nemesség’ f'éktelensége, ki 
vált а’ gyengébb fejedelmek Май, és a’ magyar 
nak még most sem egészen eltörlesztett keleti né 
pisége és ebból eredt hajlomai. 

Az egészet bef'ejezi а’ mú’i'par és kereskedés 
nek а‘ nemzet’ erkülcsi e's értelmi kif'ejló’désére ez 
idókorbalr gyakorlott bcf'olyásának eló'tüntel'ése, 
melly e’ kövctkezôkben küzpontosul. Semmi sem 
ездит" а’ nemzetben а’ józan `és közhasznu is 
meretck’ terjedését és az erkölcsük' csinosbulá 
за“ olly gyorsan és czélszeríìleg, mint a’ mlíipar 
és kereskedés. Ezel( egycnest a' tály‘sas élet’ ele 
meibó’l sarjadnak ki, ós а‘ közlekedésen Марша 
l'lak, melly nélkül míveltség ncmzetben meg nem 
foganhat, nem tenyészhetik. De nehezcbb megf'ej 
tésú kérdés, mekkora részt kelljen а‘ miveltségi 
állapotból а’ mlîipar és kereskcdésnek tulajdoní 
tani , mert olly sokf'e’lék ezen kif'ejló’dés’ okai és 
forrásai, egymást kölcsönüscn föltévók és egy 
másra visszahatók, hogy gyakran ugyanazon ál 
lapot ok‘is és okozat. A’ lmîipar’ és kereskedés' 
legküzvetlenebb következménye а’ jólét és ganda 
godás , вине!‘ érzetc f'ejté ki lassanként a.’ józan 
szabadság’ és igazság’ érzetét. A’ jólét és gazdago 
dás már maga. is jelcntós forrása az crkülcsi ne 
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mesbülésnek, alacsony szegénységnek tübbnyirev 
lui tán-sa az crkülcsi aljasság. Mennél inkább emel 
ke'dett kereskedésünk , annál tübb város lett Sza 
baddá. A’ убит szabadsággal fülserdült a’ neme 
sebb erkülcsiség is. A' czéhszabályok szerint er 
külcstelen Vagy részcges nem szenvedteték meg az 
egyesü‘letben. De ncmcsak tiszták, hanem símáb 
bak is valának kalmáraink' és mesterembereink' 

erkölcsei, mit fóleg а‘ КйН‘йМЕ kalmárokkali sü 
rl'íbb közlekedésnek tulajdoníthatni. És mind ezt 
olly idóben hozá eló а’ mlîipar és kereskedés, 
mellyet általában erkülcsi nemesség és símaság 
nem hélyegez. A’polgárokkali érintkezés jótékony 
llatással volt ШИН! а’ pórnépre, _szelidíté erköl 
cseit, fülébreszté benne а’ városi kényelem utáni 
sovárgást, mi által szorgulma is nagyobbítatott. 
De volt befolyásoka' tulajdunképi tudományos 
ságra is; mert jóllehet az elsó’ oskolák’ fülállítá 
sa az egyháziaknak küszönhetó’, mégis nem soká 
ra küvetó’kre talállak а’ városokban, hol a' XV. 
században már mindenütt oskolák állítattak. А’ 
kalmárszellem szůlé a’ városokban az el nem fo 

gultságot egyházi dolgok нём ‚ és ennek tulajdo 
níthatni а’ reformatiónak olly szapora elterjedését 
fóleg azen helyeken, hol а’ mlîszorgalom és ke 
reskedés leg'inkább тазик, Szepességben és az 
erdélyi szászoknál. Sokat nyertek a’ kereskedés 
által а’ geographiai, természetlani és türténeti is 
meretek. 
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Ugyan ezen Vizsgáló kiemeli ugyan az I. számút 
is, mint a' mellynek szerzóje „érett gondolkozásu 
férfiúnak mutatkozik, ’s kivált а’ nemzeti erkölcsük, 
polgári alkotmány, szolgaság, úri kény, neme 
si és polgári személy és 'vagyon Кбит húzott szo 
ros határvonalok’ hatásainak а’ 80. 83-85. §-ok 
han года": jeles fejtegetéseivel sejdíteti, hogy 

‘мои esetre, ha magának а’ historiai kútf'ó’kben 
na'gyobb avatottságot szerezhèt vala, miben тайн 
csak helyzete által gátoltatott, sokkal kielégító'bb 
mlîvet eló’teremteni képes lett volna“; de а’ jeles 
közgazdasági részek mellett a’ történetieket olly 
szůken mérve találta, hogy mint historiai mun 
kát nyomatásra nem ajánlaná. 

Végre KIS JÁNOS az I. számúról többi közt 
ekkép szól: „А’ szerzó’ ‘történetirási és statusgaz 
dasági nem mindennapi ismeretekkel éles itéló te 
hetséget, m'u”ipar és kereskedés ’s ezeknek haza'nk 
beli viszonyai irá'ntjózan elveket ’s hazaf‘iúi nemes 
indulatot egyesít...A’küzép idô’ mú’ipàri és kereske 
dési általános_ állapotjának‘rüvid és hlî rajzát elfîre 
bocsátván, nemcsak а’ kérdésbeli tárgyakra nagy Vi 
Ilágossa'lgot terjeszt,hanem а’ feleletet is megkünnyí 
ti, sót némileg abból küvetkezteti, Távol azoknak 
viszketegségétól , kik régi eleink’ .dicsó’ségét а’ mos 
tani maradéknak nem nagy dicséretére az эта! vélik 
névelni, ha äket minden tekintetben, küvetkezóleg 
ipar és kereskedés’ dolgában is eró’vel jelesekké 
tenni igyekeznek, itéletét szorosan а’ wrtént dol 

‘10i 
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gokhoz szabja. A' műipar' és kereskedés” hajda 
ni 's különösen kérdés alatt levő időbeli állapot 
jának igen részletes fejtegetésébe nem bocsátko 
zik, megelégszik а’ fontosabb és következménye 
sebb eseményeknek kiemelésével; de azoknak jó 
vagy rosz sikerét alapos okoskodással kimutatni, 
’s az okokat és okozatokat helyes combinátiók 
által a” figyelmes olvasóval észrevétetni, minde 
nütt szorgalmasan igyekezik. Általában az egész 
munkán olly _ józan bö-lcselkedési szellem lebeg, 
melly а’ tárgyakat fentebb szempontokból fogja 
fel, rendszeresen vizsgálja, sok oldalról Világo. 
sítja, ’s magas és bátor nézetekkel kíséri.“ 

És ismét: „Az előadás ellen az a” kifogás lel 
het helyet, hogy a’ pragmaticus történetírási 
módszer több helyeken dogmaticussá változik; de 
vélekedésem szerint e’ hibát könnyen el lehet néz 
ni: mert az előforduló tanítmányok nem csak na 
gyon hasznosak, hanem hazánk” ’s nemzetünk'je 
len állapotjában nagyon szükségesek is. A’ stíl 
egyszerú, világos, és {pipere nélkül gsinos.“ 

Ugyan ő а’ IV-d. számu értekezésről akkép 
vélekedett, hogy az az I. számához nem csak a’ 
többinél közelebb járul, hanem vele jelesen ver 
sem; is fut. Ebben is mindenütt dologhoz értés ’s 
róla józan gondolkodás és alapos okoskodás tl'ínik 
ki. Habár az iró a” feleletekben а’ dolog' velejére 
nézveaz elébbeni munka” írójával nagy részint 
megegyez is , még is festi a’ mú'iparnak és kereske 
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désnek a’ kérdéses időbeli állapotját egykét új ol 
dalról is, ’s azoknak ösztönei, akadályai, befo 
lyásai iránt közöl néhány saját nézeteket is , ’s alta 
lábán megmutatja, hogy tárgyairól alaposan vizs 
gálódott. A' mi pedig az előadást illeti, arra néz 
ve az író nagyon szerencsés , azt kezdettől fogva 
végig élénk szellem futja keresztül, beszéde kel 
lemesen foly, 's különösen magyarsága szép ügyes 
séget mutat. Ezen okokra nézve őtet is jutalom 
ra nagyon érdemesnek tartom." _ 

Az ekkép nyilatkozott vélemények” nyomán 
a’ társaság, mind 1837. aug.’ 30. tartott kis, mind 
az azon évi nagygyülésnek sept.’ 1. tartott ülésé 
ben a’ száz arany jutalmat az I. számának ítélte 
ода; de a.’ IV-d. számút is , mint ehhez közel já 
rót ívenként 4 arany tiszteletdíj mellett nyomatni 
rendelte. Melly munkák ennek következtében a’ 
közönségnek ezennel be is mutattatnak. 

Az academia’ költségein megjelent kéziratok 
nak ez LXXVI. kötete. 

Költ Pesten, a’ m. t. társaság” kis gyüléséből, 
nov.” 9. 1842. 

D. SCHEDEL FERENcz , 
tìtoknok. 
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l. 

ÁLTALÁNOS NÉZETEK. 

 .1 .g'asdaůazS  .g'esllevüM  .gdsaonoygaV
А nemzetek társasägi élete'ben három f6 állapotot Szuk 
tunk megkülönböztetni: a szabadság, müveltség és 
v a g y о п о s s á g állapotját. Ritkán emelkedhetett nemzet a 
polgári boldogság, jólét és hatalom kîtün’ö fokára, kìnél 
e ha'rom ällapot Кбит valamellyike fogyatkozott. 

А történetekbe tekìntve látunk nemzeteket, mellyek, 
noha polgári szabadsággal éltek, az egyszen'l'ség, szege'ny 
ség szigorú korla'tai közt tengtenek. Igy például Tacitus 
leirása szerint a hajdani németfajok. Lätunk ismét nemze 
teket, mellyek valamint а világkincsek birtokához jutottak, 
úgy veszték el a szabadság- s erkölcs-szeretetet. Ismere 
tes bìzonyságnl szolgálván erre Róma viszontagsägai. De 
még maga а müveltség nagy foka sem tartóztathattaa helle 
neket végromlástól, kikinél ugyan а tudoma'nyokat, dea bard 
és szegény szittya'knál a jó erkölcsöket szoktäk vala ke 
resni a bölcsek. Carthago, avilágkereskedô, de polgárilag 
beteg hibás állományú, leromboltatott а szabad s szîgorú 
erkölcsl'í Róma által. A kìncsekben, vagyonosságban hival 
kodó Perzsa-biroda'lom legyözetett amacedoniak nagy Sán 
dor vezérlette Sergei által. 

A törte'netek eme egyes de kitíindöklö példa'i, fön 
tebbi állítás valósa'gát a tapasztala'sból bizonyáják. Ama 

TöRTÉNErTUn. PÁLYAMUNKÁK. п. 2 
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érintett állapotok közůl k ülö ńvéve egyik sem vala ké 
pes állandóul megállapl’tni a polgári jólét s hatalom sarka 
latait. Kölcsönösen s elválhatlanul segl’tik azok elö az 
emberîség és társaság nagy czéljait. Valamìnt a szabadság 
élesztö elemé a müveltség- s vagyonosságnak; úgy, hol ez 
hîánylik, ott minden müveltség elfásul, a vagyonosság holt 
halom, pulya szenvedélyek kielégitéseül szolgáló eszköz : — 
pusztulást, 'romlást vonva maga után. 

2. §. 
Önbecn, в’: jo'le’t äszlönez'. 

.Ielenleg Albion tünteti alegelevenebb képét ama h á r 
mas {Шарм (1. 5.) egyesiilt vîrágzatának. Éjszakamerika 
óriási léptekkel halad elô a társasägi tökéletesedés pályá 
ján, maga után hagyandó ôsz Europát. Ha îgaz '- a mint 
ugy is van — hogy csak a lelki magasulás szülheti az ön 
becs és közjólét utän törekvö nemes ösztönöket. А lelki 
magasula's рейд ott képzelhetö, hol ‘ах emberi szent jogok 
semmi békókhoz nem szorn'tvák. Az önbecsérzet, e's 1:62 
jólétösztön viszont mind azon eszközök megszerze'séhez ve 
ze'rel, mik lelki s testi tökéletesbiilésünk, erkölcsösödé 
sünk, fölvilágl'tásunk és hatalmunk elömozdítását irányoz~ 
zák: önként következìk, hogy valahányszor vnlamellyik 
országban a mu"ipar e's kereskedés állapotjáról ke'rdés té~ 
tetìk, lehetlen eltávolŕtani az arra való szünetlenì iigyelést, 
minö fokon állott a polga'rì szabadság- e's sajátjog-ismeret 
ugyan ottan’! mennyìre haladott a kérdésben levô nemzet 
apolgárisodás ösve’nyén? vagy mivel inkább közelített а 
természeti vad állapot», ököljog s hůbe'ri vas rendszerhez. 

3. §. 
Földmüve le'l. 

А földmüvelés minden ml'iipar és kereskedés alapja. 
E foglalatossäg maga természeténél fogvást szorosbban egyl’ 
ti össze, egy bizonyos földtérhez állandóbban köti az em 
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bereket, mint akár а VadáSZat, akár marhatenyészet. Mun 
ka után több élelmet e's életkecset nyujtván, a munkássá 
got serkenti , erkölcsöket szell’dítì , tapasztalást öregbl'tì, 
magasb müveltségre fogékonyabbakká teszi az embereket. 

A földmüvele's, még a legdurvább s egysz'en'íbl) mó~ 
don is l'ízetve, némi elökészületeket, ismereteket s eszkö 
zöket kivän, s l'gy a találmányokat és mesterségeket elke 
rl'ílhetlenekké teszi, sôt mìntegy önmagából kifejtî. Min 
dig növekedö kîterjedése, mérhetlen tökélyre vihetö mi 
volta, és a népség szaporodta önként vìrágoztatja, serkenti 
táplälja а kézi szorgalmat, а kereskedésnek bô anyagot nyujt, 
a vállalatoknak tägas mezöt nyit. 
‚ А földmüvelés szabad s virágzó állapotja , а müipar 
és kereskedés vìrágzását teszi föl, és viszont. Hol járom 
alatt görnyed a ~földmüvelö kéz, ott a ml'íìpar köre csekély, 
а kereskedés lankadozó. Mind a kettö azt kivfínja legin 
kább, llogy‘a tartományföld, annak lakosai és müvelöi. 
s z ab a d 0k legyenek. Azonban ne legyünk olly vélekedés~ 
sel, hogy а ml'íipar és kereskedés serkentéseül Európában a 
földmüvelés fölszabadl'tása'tól tétetett a kezdet, mert e'pen 
az ellenkezöt tapasztalhatni. Az ö r ö k ös j 0 b b ág у s á g, 
úrì szolga'latok és adózások még soká пуста“: а földmü 

' velö osztályt, mìdön mär а kézmüvészség, mesterse’g és kal 
márságpártfogoltatott, szabadalmakkal, kiváltsägokkal {61 
mháztatott. 

A föld t. i. melly а hódító, ‘(аду а tartomäny- és 
határur sájátja maradott, olly rábkezek által miveltetett, 
mellyek semmi sajátot nem szerezhetvén az úr által tartat 
tak, munkájok gyümölcse а földbirtokost ìlletvén. A rab 
szolgák fölszabadítása által megfosztattak volna a birtoko 
sak еду részröl te'rségeik miivelésére szükéges kezektöl, 
más részról pedig sajátisa'g adatván а rabszolgának vagy 
legalább telekszerezhetésre tehetséggel ruháztatván föl, 
eg уе nl 6s é g штаты volna közte és ama dölyfös pa 
rancsolók közt, emezeknek birtokaìt, határait szüntelen 
csonkl'tva, Как-16102921. S ime ez lényeges nkn annak, mìe'rt 

2 ß 
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а földmüvelö sorsa olly soká javl'tatlan maradott Europában. 
Csak az 1790ki franczia forradalom а contìnens nagy ré 
szén eszközölheté úrbéri járom alóli fölmentését. Anglìá~ 
ban, noha a haszonbérletì rendszer a dolgon sokat segl't, 
földsajátisz~íg ne'lkül szükölködik. Hazánkban helyzete és 
viszonyaì még fölöttébb korlátosak és mostohák, a föld 
bìrtokoséikhez képest. 

Kézi szorgalmat és kereskedést l'ízôk не m élyes ü 
gyességet, tapasztala'st és szerzeményt tévén foglalatossá 
gaik f6 alapjául szorosbban egyesültek. Külön telepeket ké 
peztek. Kölcsönös gyámoll’ta’ssal folytatták, tökéletesl’ték 
az ipar sokféle a'gait és mesterségeìt. Nagy földbìrtokoso 
kat ke'szétményeikkel láták el. Fénykedvelésre, életkel- ‘ 
lemre шить. Árúczìkkelyeiket vilägszerte terjesztvén, 
vagyonukat, kincseiket szaporl'täk. Illy eszközökkel ha 
marébb szerzék meg személyes szabadl'tásukat a földbirto 
kosoktól. Mit ha máskép el nem érhetének, meg is vásár 
ШК. Bizonyos pénzosztale'k és tartozäsíìizetés mellett 
személyfüggetlenséget, vagyonbátorsa’got és зайти bìzto 
sítólag részükre. Igy történt ez Angol, F ranczìa, és Né 
metorsza'gokban. Igy édes hazánkban is. 

4. §. 
Földmüvelo". Ke'zmüves. KereaÍcedô-orszúg. 

Egy orsza'got sem talälni, mellyben egyedül a {616 
müvelés, vagy egyedül a ml'íipar e's kereskedés kirekesztö 
s magänálló foglalatosság lett volna 1). 

') Chinaìaknál a törvények jobban kedveznek a földmüvelésnek, 
mint kézi mesterse'geknek, elsöséget adva a földmiivelo' оп 
tálynak, mesteremberek ею“, Ök külkereskedést épen nem 
íiznek, kivéve Japánnal. Az idegen nemzetek hajóit csak a 
birodalom egy két réveibe bocsátjńk, kizárvána többibôl а 
zokat. Szìnt igya régi Aegyptus , és Hindostan kormányai 
is földmivelésre fordíták f6 гонщика‘. Amott törvény ál 
tal типом: minden külföldiekkelì közösüle's. lmìtt ре‘!!! n 
"на; tiltotta a tengeren való messzebb hajózást. 
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Földmüvelönek mondjuk azon országot, mell'y durva 
terményekért kézml'íveket hoz be, belszorgalma azon fokra 
még nem vergödvén, hogy ebbeli szükségeit egészen ki 
pótolhassa. --- 

Gyárm'üvesnek mondjuk azt, melly külföldröl behozott 
durva czikkelyeket gyárportékára “Цитата, készítményei 
ért terményeket vásárol. _ v 

Azon ország végre, melly tökéjét, mint példáúl Hol' 
landia, az árúk és készl’tmények tovavitelére, szétküldöz- 
gete'sére fordl'tja, és a _vite 1 b érr el megelégszik, szoros 
értelemben kereskedönek tekintethetik. 

А vil‘ágzás és vagyonosság f6 fokzlít azon ország e'ré 
еГ, melly annyi belföldi durva terményekkel bövelkedìk, 
hogy azokkal gyárait ellátván, készl'tményivel nemcsak ön 
szükségeit ege'szen födözi, hanem azokkal nevezetes kivi 
teli kereskedést is l’íz. Kül éghajlatú árúkkal pedìg tete 
mes щиты s átviteli kereskede'st folytat. 

E különbözö meghatározásokból önként következìk 
az, hogy érintett országokban a müipar és kereskedés ál 
lapotja is különbözöleg találtatik. Midön a legutóbb érin 
ген országban legbövebb, legvirágzóbb tér és mezö nyilik 
a mr'íiparnak és kereskedésnek, а csupa földmüvelö сапо 
mányban az a legalantabb lépcsôn, s úgy szólván gyermek 
korában létezik; olly annyira, hogy elég valamelly hazát 
földmivelönek állítni arra, hogy a ml'iipar és kereskedés 
állapotjára következést tehessünk. 

5. б. 

Fegyvefhódaás. Rabazolgaldg. 

Lassan és sok akadályokkal kiizdve lépe elô a ml'íipar 
és kereskedés Europa állodalmaiban. Azon bárd népek, 
mellyek a római birodalom döledékein új országbkat alapí 
tottak, az erkölcsöket szelidítö, а polgárélet csöndes kelle 
mit apoló müipar- és kereskedéstöl természetì hajlomásnk 
пай! fogvást irtoztak. Hódl'tást, fegyverforgatást “мы; ki 
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egyedůlî diszes foglalatosságokul. F egyverrel új birtokot 
szerezni, a békés lakosok fönött kényúri hatalmat, fönsé 
get gyakorolni szoktak. Innét önként а kényúrság 
és rab sz olgasá g kényszerített állapotja következett. 
А tartományok- és földbirtokokon olly hóditó rend ural 
kodott, melly a földmüvelést, kézi szorgalmat és kereske 
dést megvetóleg rabszolgákhoz i116 foglalatosságnak nézé, 
s azért ezek által végezteté 2). 

A hadakozónak a hadi zsákmány és foglalás vala f6 
élelme és jövedelme. Természetesen pusztulás , minden 
fôldmüvelés,~szorgalom tönkre jutása áradott el arra, mer 
re a hóditó bárd fegyvereit villogtatta. 

Ha egyszer állandó maradást és telepet szerze magá 
пай az illy kaland sereg, zabolátlan hadszelleme kìrohaná 
sokra, szomszédokkali harczokra ingerlé öt. Hadi préda, 
sarczadó, mikkel a kedvezö szerencse kalandjait ollykor 111 
tänyozá, гей nézvést nagy kincsek és dözsölés forrása lön. 
Mind ezeli csak hadi szerencse'n alapulván, ha ez hátatfor 
Щит, ellentorlások következtek, bìzonytalanságha enyé 
szetbe ejtve illy nemzet sorsát, állandószígát. Vagy egy bal 

’) Arról, men`nyire silányúlt légyen el а földmüvelés ‚01215201‘ 
szágban, Columella és а két Plinius tesznek bizonyságot. 
Egyedül rabszolgák üzték ат; ott. Halonló sorsa volt régi 
Görögországhan, mirôlArìstoteles emlékezik, midôn Наш 
кёргеп: köztársaságáról értekezik. Romában a szabadság ki 
vívása ‘пап haddicsöség volt az egyetlen irány. А nép csak 
utána. sovárgott. Voltak azért Rómának bajnok vitézi, de 
nem földrnüvelök, kézmüvesek. Жди ugyan, hogy a régi 
helleneknél mìnden emberi miivészet tiszteletben самые“, és 
az isthmosija'tékokban megkoszorúztatott; de а kézmüvészség 
nálok is, mint Rómában rabszolgák мы ůzetett. Xenophon 
mìnden kézmiivest7 mìntalkalmatlant, kirekeszt а hadszolgá 
latból. Aristoteles képtelennek tartja polgárjog-elnyerésre, 
Azon különbséget teszì közte, és a rabszolga közt, hogy el 
utobbi csak ‘пай, amas pedig mìndenkît, ki б‘ fizeti, azol 
дна.111уештё|шга1|содшк arégieknél földmüvelés, müipar 
és kereskede's körül! 
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kimenetelü történet végel: vete létének; vagy békésb kor 
látosb határok közé vonulni, Szomszédì jogokat tìsztelni, 
erkölceihez, szokásaihoz halk móddal simulni kényszerl' 

r n te ot. 

Illy lényeges'változás történvén а népeknél jobb idö 
kezde derengenì а földmüvelésre és müvészségre, melly 
mind eddig fegyverzqi közt tiporva, feledve porban fetren 
ge. A meghódított tartományok birtokosai ñgyelemmel 
kezdének lenni а földmüvelöre, mert tulkaik 5 terményeik 
önfentartásukra szükségesek valának. Portékák és 116521: 
mények, mellyeket immár fegyvererövel szomszédnépektöl 
nem zsákmányolhattak, kedvesen fogadtattak általok, lha 
kalmärok és mesteremberek által birtokaik határaiba ho 
zattak. Ott azokat önszabta áron megvásárolták. Söt 
'alkalmasbnak látszott, ha földbirtokaikon készi'ttettek, és 
ìgy az általok gyakorlott földesuri hatalom és ke'ny mel 
lett önhasznukra fordn’ttathattak. ' 

Most kezdödött sajátkép ama hires lovagkor 
(Ritterzeit), melly a földmüvelésre, müiparra és kereskedés 
re nézve еду különös fordulást képez. Kitünö bélyeget süt 
гей. Maradványai рейд e’s visszahatásai jelenkorunkban 
is tapasztalhatók. Legtöbb múf s kereskedési intézeteink 
terme'szete, csak eme lovagkor szelleméböl magyarázható_ 
Es ez az, mi fökép jelessé, érdekessé teszi az itt föltett 11:61’ 
dés fejtegetését. 

6. §. 

Szabudosalc. l/árna’pelc. Örököa-jobúágyság. 

A lovagrend a földmüvelést , kézi ipart és kereskedést, 
mint szabad emberhez, millyennek egyedül önmagát nézé, 
nem ìllö foglalatosságot, szolgai kezekre bl’zá. ,F6 foglala: 
tossága fegyverforgatás levén, miután bekövetkezett bé 
késb szellemután а hadakban elengendö táplát nem lelt, 
gyakran lovagkalandok, vadászatok, belve‘rsengések, e's a 
környékpusztl’tásban törekedék kielégl'tni szenvede’lyeit 
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Megszokván nem élni öniparja gyümölcsei után, a' 1111-1161‘ 
nyék sarczäból pótolá „шведы. 

Két osztályú emberekre volt а nagy földbirtokosnak 
kiváltkép szüksége. Fegyverviselökre t. i. kik öt verseny 
gésiben, hadkötelességiben kövessék, és földmíivelökre, s 
kézmüvesekre, kik ôt és harczosait szükséges czikkelyek 
kel ellässák. Az elsö rendi'iek lekötelezettei valának ugyan, 
de a vitézség ingeréül némi szabadalmakkal ruháztattak 
föl, szabadòsak, várnép ek nevezete alatt. А má 
sodrendüek, az akkori МЫ: gondolkozásmódja szerint, 
alávaló, megvetett rabmunkát l'ízök, örökös szolgaì ‘Шара! 
Ьап tartattak. Minden jogoktól és sajátszerzéstöl {052101 
tan úgy tekintettek, mint uroknak, kinek határán éltek 
földhöz kötött rabmnnkásaì. Innét veszi eredetét az örö 
k б s jo b b á g y s á g, úrhatóság, határjog (jus territoriale), ` 
kirekesztö földbirtok, elöjogok, szakmányzás, sarcz, чёт, 
elôvétel (praeemtio) egyedärúság, árszabás, stb.stb. 

A földmivelés, és ezzel rokon marhatenyészet olly fog 
lalatosság, melly állandólag еду helyhez leköti az embe 
reket, csendes, egyszerl'i s magános életben, önmunka 
s fáradozás uta’n nyújtogatva gyl'imölcseit. Gyarapodása 
a föld termékenységétöl, а lég viszonyitól függ. Ha 
tehát a jámbor földmíivelôA egyszerl'í szükségeit födözé, 
a fölösleg álla'sában nyugalmasb szívvel Osztozkodott urá 
val mint a föld sajätosával, sem ha jövedelmeit egyedül 
önügyességének, szorgalmának köszönte volna. Söt a hódi 
tásjognál fogvást személyszabadságát is veszté a földmü 
velc'i. Az idô azon része, melly önfentartási munkáján tul 
maradott, иду tekintetett mint ura зачета. 

,És eme ollykényszerítö, olly .eröszakos viszony, зай 
z’adokon által divalozott. Tulajdonítandó ez fôke'p a föld 
müvelöi foglalatosság természetének, egyszeri'í életmódnak, 
tndatlansägnak, pusztlín s vadon heverö sok földtéreknek, 
és а föld természeti termékeliyse'gének. Е Vìszonyból meg 
magygiräzható tòvábbá az is, mie'rt nyert légyen а kézi 5201‘ 
galom és kereskedés kedvezéseket, szabadalmakat és Ы 
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y'zonyos polgárì elsöbbséget már akkor, midönIme'g a földmü 
velö pol-ban és rabszolgaì állapotban fetrenge. 

7. §. 

Ököljog. Földbz'rto/cí llatóság. 

A ml'l'ipar durva anyagból uj‘îeszközöket, 11j használ 
ható tárgyakat teremt elö. Uj alakba önti azt, uj életja~ 
vakat, kellemeket nyujt az emberìségnek. Ügyesség, mes 
terség, tudomány itt a f6 tel‘emtö erök. 

Terme'szetünkbe vagyon az mélyen beoltva, hogy an 
nak gyümölcseit, mit kirekesztöleg személyi szorgalmunk- s 
úgyességünknek tulajdonítunk, ismét teljes mértékben csak 
magunk kivánjuk használni. Életsorsunk, körülményink 
könnyìtésére, kellemesbítésére szabad kény s tetszés sze 
rint fordítnì. Azért szorgalomfojtó, a tudnivágyat zsibbasz~ 
tó mind azon törekvés, melly a kirekesztö haszonvéti in 
gert ‚ е szabadkényt és tetszést mostoha vas kézzel meg 
rója, fékezi. Vagy épen bizonyos fönse’gi bitorlott jognál 
fogva’st egészen elnyomja. Már pedig azon érìntettem lovag 
korban, vagy ha úgy tetszik nevezni, ökö 11031461; 
Ъеп з) а dolgok ‘igy állottak. 

A földbirtokosok korlátlan ‘jogot gyakoroltak hatá 
ruk kebelében létezö személyek, dolgok és eszközök iránt. 
F öldsajátiságból hatóság származott. Hatóságból elöjo" 
gok, kìzáró haszonvételek és adóztatások. 

Ha bizonyos határban, valamelly kézl‘nüves, gyárnok, 
vagy kalmár megtelepedett, személye és minden vagyona 
a földbirtokos hatósága alá tartozott. E hatóság, ha bizo 
nyos szabadon kötött egyezés, vagy hozott törvény szerint 
gyakoroltatik vala, kevésbbé tìkkasztó lett volna a szor 

l 

з) Lovag- "аду ököljog-kornak itten az europai nemzetek поп 
id'öszaka neveztetìk , mellyben bizonyos rendnek mìnden е: 
lökellösége hadakozásban , és ezzel járó személy és bìrtokl 
elöjogokban helyeztetett : ellentétben az akkoriban nagyon 

5 alacsonyult földmìvelö, kézmüves és немцев-„мышцы 
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galomra, kereskedésre nézve. Azonban a f6 rosz és teher 
abban gyökerezett, hogy a mondott hatóság határait csak 
az egyik rész önk e'nye szabta ki. Bizonytalanná lön ez 
által а шййрагййб sorsa és ezen bizonytalanságnál misem 
vala nyugtalam’tóbb, elkedvetlenitôbb 6 гей nézve. Ugyan is : 

А határ ига lekötelezettnek шт‘ а kézmüves szeme' 

lyét. Elöjogot tulajdom’tott magänak dolgozása’ra és süke 
reire. Az akkori pénz szüke sema földmüvelönek, sem ре 
dig a készl'tményesnek nem engedé a megv ált ás t. Ter 
mészetben- kivántattak az uri tartozäsok. А kézmüves és 
kálmár kényura (Zwingherr) szükségeit pótolnì kötelezte 
(ей. Csak azon îdö és foglalatosság, mi ezen ш! fönma 
radott, szabad rendelkezéséhez tartozott. Az illyente'n elö‘ 
jo g annál ártalmasbban hatott а szorgalomra, minél több 
kény és szeszély (caprice) dìvatozott gyakorlatában. Най 
rozatlan, tetszéstöl függö volt azon mennyiség, mellyr а 
földbirtokos által bizonyos ml'íczikkelyböl évenként kìván 
tatott. De fôképen az önkényes kiszemelés, vissxzavetés,` és 
követel (praetensio) lankasztá, vagy is inkább egészen 
tönkre veté a töke’lyesülés és találmány mìnden rugóit. 

Ha jobb munka, tökéletesb készítmény és új talál 
mány nem kapja meg az illö jutalmat, vagy csak egyi 
rá n t tekintetìk а hasonneml'í. de alábbvaló, ùgyetlenebb, 
czélszerl'ítlenebb készl’tménynyel, természetesen megszŕínik 
ama bájos inger, melly minden mlîipar és kereskedés é 
lesztôje, t. i. a nyereség, sorsjavítás és élelkellemszèrzés 
ingere. Ha рейд ehhez még a vaske'nynek parancsszava isjá - 
rul hozzá, melly mìnden kůlönbség nélkül egy bitorlott sa 
jätiság és követelt határtalan tartozás fejében а ke'zmüves 
ke'szitményeiben, kálmár portékáiban válogat, azokat meg~ 
rovatja, tizedelteti, vámolja, vásárpe’nzt szedét, stb: akkor el 
nem marad a végsö elkeseredés, pusztulás, kìvándorlás. Illy 
képú s állapotú vala a müìpar és kereskedés Európa'ban 
а Х. XI. XII. századokban; anépvándorla's, az ázsiai 161’ 
zsökök becsapása idejekor'e's darabig azután. De az em 
berìse'g nem tenghete sokáig illy kényszen'tett durva a'lla~ 
potban. 
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8. §. 

Hármas polga'rz‘ oszla'ly. 

А keresztény vallás szel‘idi’tette hajdani zordon erköl 
csök, a hellen és róxnai müveltség átható maradványai. A 
vándorló s hadvìszálygó állapotból állandó határok közé 
szorl'tott társasági életre való átmenet. А társaságos életböl 
napról napra szülemlö kölcsönös szükse'gek, és ezekböl a 
szeme’lybátorság és vagyonbiztosságról származó békés s 
megnyugtató eszmék, kedvezöleg hatottak a müìpar és ke 
reskedés serkentése're, terjesztésére. Ugyan is.: _ 

А romaì birodalom romjaiból keletkezett и] országok 
ban az épen most érìntettem viszonyokból hár om polgári 
osztály létesült , t. i. 

А nemesi vagy is lovagi; földmìvelöì, ‘аду 
is örökös szolgasági (helotai); végre e kettö között mint 

Akömépen álló akézmüvesi, s késöbb а kereskedôi 
osztály, mellyfegyvert nem vìsele, sem földet nein mi'ívele. 

E felelô értekezés kitüzött köréhez nem tartozik kö 

zelebbrôl rajzolni anemesség Íogait, szabadékait, sem a föld 
müvelô akkori ällapotját részletes vonatokban. Az értekezö 
tehát egyedül arra szorl'tja nézeteit, mikép fejlödött légyen 
ki ez idöszakban a ml’íìpar és kereskedés, tekintve а neki 
adott polgári bátorlétet, állandóságot és jelességet. Ama 
két osztály vìszonyait csak annyiban érintendi, mennyiben 
azok el6~ vagy hátramozd’gólag hatottak a kézi szorgalom 
és kereskedés kiképzésére. Az általános nézetektôl átme 
gyen aztán értekezô különösen édes hazánkra, melly e 
re’szben, ha az ôsi alkotvány és nemzeti character némi 
sajátos irányait kiveszsziik, osztozott Europa többi országai 
sorsában, szokásaìban. 

9. §. 

Ke'zmüvel otzla'ly Írz'lce'pze'ce. 

Akézmüves osztály а földmüvelö közé elegyedvén olly 
igen elszórva volt'az országban, hogy azt alig lehete egy 



20 ÁLTALÁNos NÉzETEK, 

mástól megkülönböztetni. Alìg találtatott olly magános, 
ki kirekesztöleg kézi szorgalmat gyakorolt, a ne’lkül, hog-y 
egyszersmind földmüvelö, vagy valamelly nemes ke'nyszerl’ 
tett fegyvernöke ne lett volna. Az akkori egyszerl'í erköl 
csök, és életmód parányi szükségeihez képest bizton fölte 
hetni, hogy aföldmüvelö ezeket nagy re’szint önmaga szor 
galmával kipótolá. Azonban a dolgok sok ideig illy hely 
zetben nem marathattak. 

A földmüvelés olly foglalatossäg, melly bär durván, 
egyszerün, tökéletlenül iizetik, bizonyos eszközök 65 mü 
vek ne'lkül nem szükölködhetik. Ezeknek elke'szítése egyes 
személy által aligha, vagy épen nem vihetö végbe. Több 
kézmüves hozza'járulta szükséges. Mihelyt тент а csalá dok 
szaporodtával a termények nagyobb mennyise'géröl gondos 
kodnì kellett, hasznosbnak látszott az, hogya földmiivelö 
terméseit cserébe adja sziikse’ges házì ruhákért és můesz 
közökért, --- a kélzmíives ekkép könnyl'í szerrel élelembelit 
szerezhetvén. 

E kölcsönös cserev áltás okozta ан, hogy nem 
sokára olly kézmüvesek és kalmárok keletkeztek, kik vég 
búcsút vévea földmüveléstöl, csupän csak а legszükségesb, 
és azért leginkább keresetmüvek e's gyárczikkelyek készl' 
tésével foglalkoztak. Számuk természetileg а növekedö 
szükse'g~ és keresethez képest napról napra szaporodott. 

De kielégx'tendök valának ezen felüla nemesi rendnek, 
mint semmit sem termesztô, tiQztán fogyasztó osztálynak, 
nem csak elsö szükségei, hanem életkellem 65 fényüzés ki 
vánatai is. Uj mezö,_uj ösztön nyilt tehát а ml'íiparnak ñ 
nomabb, nemesb, tökéletesb készl'tmények elöteremtésére. 
Ha ezek belföldön ki nem kerekedtek, rés nyilt a Kkülke 
reskedésnek. Olly porte'kák hozattak be, mellyek a kalmá 
rok, kereskedök haszonnézeményeiknek (speculatie) ked 
veztek. A kereset, vásárpiaczok sokasultak. És ime igy 
szülemlett a föntebb (8. 5.) érintett kézmiivesi, kereskedôi 
közép osztály. ‚ 
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' 10. §. 

Kz'm'volt szabadsága, függetleńse'ge. 

lAz igy elszórt és elkülönözött egyes kézmiivesek és 
kereskedök nem maradának szabadon az egész tartomá 
nyon elterjedt eröhatalom jármától, mellyel a fegyvervi 
selö nemesség a polgári osztályokon uralkodott. A kézmü 
ves nem talált elegendö szeme'ly- s vagyonbátorságot. Nem 
tudta, melly perezben ragadtatik el családjától, övéitöl kény 
szerl’tett katonaszolgálatra. Nein biztosíttatótt az ellen, hogy 
készítményei, ml'íeszközei le nem rontatvnak, le nem fog 
laltatnak; s ö tökéletesen tönkre jutand. 

I А kereskedö nem birt szabad menedékkel. Nem biz 
tosíttatott az ellen, hogy egyik határ- vagy tartományból a 
másìkba költözködvén, itt ottegy rablóvár :környékén le 
nem tartóztattatìk, portékájától meg nem fosztatik, ‘газу leg 
alább önkényleg meg nem rovatik. Nem talált olly biztos 
vásárt, bátorságos pìaczot, szabad révet, hová árúit minden 
zaklatások nélkül kisza’llítsa, szorgalma gyümölcsét ju 
ta'nyosan eladja, a szerzett pénzértékkel pedig bátor 
sa'gban baza te'rhesen. 

А természet azon egyforma, s mindenha állandó 161‘ 
vényei szerint, hogy az eröt csak erövel torolhatni vissza, 
a hatás szükségkép ellenhatást szül. A két harczban levö 
hatóság közt csak akker szünik meg а küzdelem, és kö 
szönt beanyugalom, ha az egyik rész, а másiknak hatalmät 
és rakonczátlansägát fékben tudja tartani, és viszont. A 
kézmüvesek, kereskedök osztálya is amaga részére bätor 
ságot, menedéket keresni kénytelenl'ttetett. 

E kivánt bátorsa'got az akkori társaszígi állapot nem 
nyujtá a kézmüves- és kereskedönek; nem volt гена: е 
gyéb hátra részökröl , mint ugyan azon tärsaság kebelé 
ben, mell)r tölök a személyjogokat és vagyonbátorságot 
eltagadä, azokat elegedendt'íleg nem biztosítá és (Ню: némi 
tekintetben körébôl mostohán számlîzé , е 1 1 e n e g y e s ü 
letet, ellenszövetséget, társaságot ke'pezni. 
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Roken foglalatosság; hasonkereset, egyforma életmód 
és sors, rokon érdeket, hajlandosa'got, vonzalmat nemzett а 
kézmüvesekskereskedök közt. Hatalmas ingeriil szolgált 
szorosb együtt tartäs, sértelemre. Történt igy, hogy eleìnte 
ugyan csak egyes kézmüvesek törekedtek egyesülnì. Erre 
legjobb módúl szolgält az együtt- vagy közellakás. Mi й! 
tal hason érdekl'í és érzelmů emberekböl szerkezett telepek 
képeztettek. ‚ 

Mihelyt egyszer illy telepek meglétesedtek, a kö 
rülfekvö kömyékbeliek, biztos menedéket keresôk, oda 
gyültek, csoportoztak össze. Szövetségôk feltételei там 
nak: egyenlö s egyesült ve'delem, kül behatások és а 
nemesség zaklató ragadozásai ellen; belbátorság föntartása. 
személy s vagyonjog vìszonos biztosl'tása; az ipar békés 
I'ízhetése; gyümölceiveli szabad független élhetés. 

Az elsö telepedôk nem vala'nak szoros értelemben kéz 
müvesek és keresked6k,hanem inkább földmüvelôk. Ök a 
környéket szántották vetették, és csak az elsö szükségü 
kézmüvek készl'tésével foglalatoskodtak. F6 köteleségükhöz 
таково“, védelemül fegyverfogás, az ellenségî megtáma 
(Швей е gyesült visszaüzése. Eze'rt járó természeti jutal 
muk: a szerzett szabad e’s független le't ‘). Е 
telepekben foglaltatott а jövendô városok csira'ja, elsö a 
lapja. 

А tartományvidékekben divatozó bátortalanság és 
rabszolgaság mîatt, illy egyesületek népse’ge, menekvést 
keresö és петеззёёг járma alól átfutó földmüvelökkel nap 
ról napra szaporodott. Biztosb állandósägra, növekedö jó 
létre jutának. A nemesi rend kedvezésit nem biräk ugyan, 

‘) Воду több régi városok bátorság okáért szövetséget kötöt 
tek magok lközt, annak világos példáit látjuk a штати 
ben. lgy Крем szövetségbe 1239. évben Hamburg kölcsönös 
védelem végett több más "árossal, miböl aztán а hires Han 
sa váro s о k kelétkeztek. lgy egyesültek 1255ben а rhe 
nusì városok, mellyekhez 1256. e'vben Norimberga is hozzá 
‚шт. 
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söt véle igen gyakran villongtak, de múiparuk és kincseîk 
miatt folyvást öregbedö :Íìgyelmet gerjesztének. Mind 11261’ 
tal több századok kìvántattak arra, hogy bizonyos р oliti 
k ai f 0 nt 0 s s á g о t kapjanak. Csak gyermeki állapotban 
tengtek még ekkor. Velök egyiitt а ml'íipar és kereskedés 
szìnte csak zsenge korszakát élé. ' 

11. §. 

Nagyobb kzfejle'se ga'lim'. 

Ha a mx'íipar és kereskedés állapotját 'ez idöszakban 
tekintjük, ugy tapasztaljuk, hOgy az a tökély igen alant 
fokán, s igen korlátolt terjedésben létezett. Ama egyesüle 
tekbe édesített emberek, nyert bátorlétnek örvendve, 161 
vállalt kölcsönös védelem dl'jja'ul szabadon folytaták u 
gyan a müveskede’st, nem ismerve az akkor még ismeretlen 
egyedárúságok, czéhek, kizäró szabadékok akade'kait; de 
élelmök megszerzéseül töbnyìre földmüvele'ssel foglalatos 
kodva'n, kézmüveik durva zamatúak, és a legszükségesb 
czikkelyekre sznrl’tva'k. 

Nagy gátja volt az а ml'íipari elömenetnek, Воду 
minden összefiiggés, közlekedés és versenyipar nélkül, a 
mesterségek minden ember által k ü l ö n v é v е folytattattak, 
és alig vergödhettek kì az egyoldalúság, együgyl’íse'g 
fonák köréböl. 

A szóban levö telepen népsége megnövekedvén, az ‘Ша 
lok m1’íve1t környék terményei elégtelenek lettek élelmezé 
sére. A tartományi földmíivelô biztos piaczot lelt azokban 
durva termékek eladására, vagy inkább kezmůvekért ki 
cserélésre. Ekkép mind a két résznek élénk alkalom nyuj 
tatott az élelmi czìkkelyek behordására. A szükséges esz 
közôk, készl'tme’nyek megrszerzésére. l 

E hasznos csere azt is eszközlé, hogy idövel nagy ré 
szìnt а kézmüvesek elhagyák aföldmüvele’sf, s mindinkafbb 
csak kézi szorgalommal és tökéletesítésével foglalkoztak 
Illy népesb mú'egyesületek a fogyasztást szaporítólag, élesz 
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ték a földmüvele'st. Megizleltetvén a földmivelövel szük 
séges szerei alkalxnasb, tökéletesb és szaporább pótlását, 
jótékonyan hatottak a köriilfekvô vidékre. 

Ha az akkorì értelmi kifejlés és átalános müveltség 
parányi foka; ha a duló hatalomszó s fegyverzörej nem 
gätlák vala az akker divatozó egyesületì kézmüvesség és 
kereskedés szabadságát, ugyan az a természeti kifejle' sza 
bályai szerint is nagy virágzásra jutandó lett у01па. De a 
kézmüves és kereskedö nem bátorkodott határán túl müvei 

vel, portékáival kile'pni; тег: félt, hogy egy rabló csoport 
kelepczéjébe kèríilend; nem mert egy várúr falai mellett 
átköltözni, nem egy ismeretlen tájékon keresztül vändo 
rolni, ne hogy megállítassék, eröszakos zaklatiísoknak kì~ 
tétessék, személye, vagyona veszélybe ejtessék. 

Illy sérelmekért, ha igazságszolgáltatást, ele'gtételt 
keresett a kézmüves, nem ты: részrehaj l atlan birót. 
А ke'nyur önügye'ben bìráskodott. Csak eröben éS az erö 
szaknak, eröszakkali vìsszaüzésében‘ talált tehát menek 
Vést 5). Illy helyzetben gondolható, hogy minden nagyobb 
kereskedés megcsökkent, Minden átszálli'tzís, vásárlás stl). 
csak tömegesen és fegyverrel egyik piacztól, révtöl a má 
sikhoz , egyik országból a másikba törte'nhete. ‹ 

s) Innét veszi eredetét az ugy nevezett Jus Stapul ae. AOlly 
jog, mi szerint az árúk bìzonyos helyen lerakatván, tovább 
vagy épen nem-_, vagy csak bîzonyos idö mulva ‘тенге: 
tek. Példáúl illy joggal birt Bécs' városa, Kurz szerint 
ll98ban, melly által a magyarországgali kereskedés, bécsi 
kereskedök részére biztosíttatott. -— Hazánkbana hétegye 
sült bányavárosok régi szabadalmakból, és az 1552: 30. t. 
czikkely ereje'nél fogvást élnek azzal. -- Innét итак to 
váßbá származnì ama zálogító, s visszatorló jog, melly 
szerint едут város lakosa. adósságot tévén más városban, 
ha el nem fogathatott, ugyan azon város bár mellyik pol 
gárja a1. adós helyett letartoztathatott. Illy szokás divato~ 
zott Németországban, és csak ll. Ferdinand által töröltetett 
el 1632ben. De nálunk sem volt ismeretlen. 1548: 65. t. 
czikkely мы clo"szi.îr tiltatik. Majd egy századdal e 
lébb, min! amott. 
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 .21 .с/итйУ  .kell'ezC
Azonban а ml'iìpai‘ 65 kereskedés е mostoha helyzete 

(11. 5.) g az ugyan akkor Európában fejledezô hl'íbéri rend 
szer, и] irányt szülének, egynevezetes fordulást okoztanak 
mind а kettöben. 

Gyakrabban megtörte'nt, llogy az illy egyesületek, 
vagy inkább _már most vá ro s ok, a nemesseggel harczba 
keveredtek. Ollykor várakat 65 uj hata’rföldeket elfoglal 
tak. Illy harczviselések szùkségkép szüntelen ébrenle'tet, 
és elkészülést kivántanak.. A polgárságnak tehát, vagy is 
kézmüvesek 65 kereskedök egyetemének köteles 1031121‘: 
mssa’ga volt: a fegyverforgás és ôrködés. 

Természetes, hogy olly lovagrend ellen, mellya harcz 
viselést kitíinöl foglalatossägäul nézle, sok bajjal járt а 
fegyveres védelmezés. ждут‘ ellenkezett a1. a kézi 5291‘ 
galomra és keresetüzésre olly nagyon megkiván‘tató béke, 
s nyu'galom állapotjával. A városok tehát olly módokról 
gondolkoztak, mellyek által könnyítsék ugyan, de meg is 
nyomossá, rémítôvé tegye'k a védrendszert. 

A kézmüvészet különféle nemei, önként kiilönféle csa 
patokra osztályozák alakosokat. Minél szälnosbak valänak 
ez egyforma kézi szorgalommal foglalatoskodók, annál erösb, 
hatalmasb vala azon osztályzat. Önmagukból ke'pzödtak ki 
illy kisebb egyesületek, és а polgárok'kisebb csapatokm 
oszoltak. Ezen 4csapatok ve z ért , vez e t6 t kebelükböl 
„Падший“, szükség esetében vvezérlete alatt harczvoltak. 

Eme eleìntén csak katonai terme'szetl'í intézmény, 
folyton polgári állapodást 65 szerkezetet nyert. A veze'r 
egyszersmind polgári elöljáró lön. Ó az egyesületi ta 
gnk iigyeit, bajait intézi. Az egyesület érdekire fölügyel_ 
Keletkezö dolgait, viszonyait kormányozza. És ìme, Еду kez 
dôdnek а nn'íegyesületek, ug? nevezett cze'hek °). 

 

°) АХ". század közepe táján akadunk еду fölálll’tott cze'h 
‘ nek elsô tönténeti nyomára. Ekkor Henrik, az oroszla'n, 
TÖRTÉNETTUD. PÁLYAMUNKÁK п. 3 
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Kitetszîk a mondottakból, hogy a czéhek gyökeresen 
lm'iszorgalom és kereskedés bátorsa'gosl'tása, u város vé 
delme okából állottak 161- Hogy tovu’bbá egyes tagoknak 
szerzendö biztos menedék, szenvedteke'rt ele’gtét vala f6 
czéljok. 

Azon idökben t. i., mint mzír fentebb is érìnte' az érte 
kezô, а költözköde's bátortalan levén, szenvedett személyes 
sérelmekért nz igazsäg és elégtét ntja ‘аду épen el volt 
zárva,I vagy a se'rtö, vagy a‘nnak ига kényétl'il függött. А 
követelek behajtása csak erôvel sikerń'lt. Kénytelem’ttettek 
teha't acze'hek egyes tagokat védve segíteni, bajaikat 11171111 

' Ha melly kézmíives város kebelében telepedni s mes 
lerséget üzni szándékozott, elégtelen lévén bátorságbiztosí~ 
tására, az illetö czéhegyesület gyämolát keresnì, szárnyai 
álá menekedni szorult. Igy történt, hogy megszünvén a 
magános fiiggetlen kézmüvészet, a készl'tményesek külôn 
külön egyesületekbe avatkoztak. 

A czéhek ezen eredetét tekintve kivilâglik továbbá az 
is, hogy azok távol sem --po'sitìv` törvények következése’ 
ben, hanem fönforgó körülme’nyek sziíksége s tôbbféle ese- l 
me'nyes okok közbehatása által jöttek létre. Hasznosak 
voltak kezdetben, mert a személy- s Vagyonbälorsägot e's 
szorgalolnelômozditást czélozák. Különös jótékony 1111111 
suk ami’iiparra és kereskedésre tagadhatatlan. A 11111116 
szítést, gyártást tökéletesl'ték, mert kiilönbözô czéhekre 
osztván ugyon azon еду miiczikkely és portéka készl'tés 

` ben kivántató munkát, kebliikben rejtéka mi'iiparnak Smith 

nevů herczeg, kalmárok és posztónyìrák ezé‘hét alapította 
meg. 'XllLszázadban már több czéhek keletkeztek. Ollykor az 

.országló engedelme nélküLDe ez l215.évben megtiltatott.Melly 
idóbe tegyük huzánkban ат 1‹11а1‹ „ keletkezését, nem bizonyos, 
noha hihetô, hogy azok az országba. édesített külföldiek ál 
ш, má.- Arpádiak alan houten.- Ье, és п. Endre .man 1224. 
kiilönös szabadalmakkal fölruházott erdelyi szászok közt 
divatoztanak. Annyi bizonyos, h'ogy Zsigmond idejében már 
mint különüs és rendszeres 111161111уйгозаШЬЬцпГбшШоЦаК. 
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Ádám kifejette ama nagy titkzít, melly a mu nka föl o s z 
t á s b а n 161%": 

А czéhek az egyes embereket szintugy, mint egész 
családokat összerokoníták. Társßs életre, szelid erkölcseì 
re, kölcsönviszonyira застать“: , idonu’tzík. Szóval р о 1 
g á r o s I' t á k. 

13. §. 

Polga'rí rend, Kereskede's. Hnrmz'nczadok. 

'A czéhek, mint magános intézetek eredeti czéljok és 
természetök szerint, csak a készítménycsek egyl'te'seül , bzi 
torl'tásaul :íllottak föl. Igy {сыпи/е azok valóban a 111111 
раг és kereskedés szabadságát elömozdító, távul sem ред“; 
azt gätló, lebilincsezô eszközök voltak. De sem ama né 
pesb telepek, sem a késôbbi városok, nem végre magok а 
czéhegyesiìletek nem szabadulhattak ineg az Europában 
dìvatozó b ü b é ri re n d s z e r befolytától. 

F. rendszer szerint az orsza'gok és birodalmak több 
megye'kre, ezek pedig több hatalmas bìrtokosak közt 052 
tattak föl. A földbirtokosok hl'iség és hadakozói köte 
lezéssel az országlóhoz csatoltatván, birtokaikban egyébi 
шт független hatóságot, teljes uri hatalmat gyokoroltak. 
,Kié а föld, a telek, aze' a rajta tanyázó, azt miivelô ember 
ìs‘ illy közönséges elv Щиты"; ekkor. Kìterjesztetett еще" 
elv természetesen azon lakosokra is, kik csupán kel-esel 
böl, kéziszorgalomból éltek. Kiterje'sztetett készítményeik 
re, Inunkabérökre és a haszonosztalékra is ’). 

’) Ennek решат hazánk régibb adományleveleiben is fölleljük, 
jelesül l. Andrásnak а Tihany apátság része'l'e › kiadott ok 
levelébemOttan az ajándékozott jószág tartozandóságaì(apper~ 
tinentìae) közt kíilönfe'le kézmíivesek is velôszámláltatnak kü. 

„шагам; : ,sunt igitur aratra XX. P i s с a t o r е s X. Agam 
nes V. Bubulci tres, Pastores ovium tres, Subulcì duo, Api 
пап-11 duo , Coquìnarii duo, S utores duo, Molen 
d ì n ar ii cum molendinis duo , To rnat о г unus, Ve 5t i. 
m en t о г u m а b l u t о г unus, C e r d 0 ппш‘, Апс11|ае decem. 

3 'l‘ 
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Mihelyt tehát némì kézlm'iegyesületek nagyobb köz 
ségekké alakultanak, természetes törekvés szülemlett ben 
nök menekedni az egyes hatallnasok ke'nyétöl, hatóságától. 

Ha Angol- és Francziaországban а hl'íbéri rendszer ki 
fejle'sét tekintjiik. Ha visszaemlékezíink azon helyzetro, 
lnellyben a hatalmas birtokosak fejdelmeikhez képest ál 
lottanak, azon vitályokra, mellyek közöttök forongtanak, 
könnyen megfejthetó a fejdellnek ama nagy hajlandosága 
fölszabadítni, polgárilag megällapítni az ugy nevezett h ar 
m ad ì k os z tály t (tiers état),lmelly kézmüvesekbôl, ke 
reskedökböl' áuou. 

Ügyekeztek 6k olly lekötelezett alattvalókat azokból 
képezni , kiknek segedelmére hatalmas földbîrtokosok 
kalì versenygéseìkben biztosan számolhassanak. Csügge 
dezö fejdelmi tekintetöket megerösl'tsék. Azon elvet 6111 
ták föl tehát, hogy kézi szorgalom- e's munkaüzésre adan 
dó szabadalom kirälyi jogokhoz tartozik. Ellentéte volt ez 
azon jognak, mellyeta földesurak, a szakmzíny és egyéb 
tartomísok beszedésében gyakuroltak. 

Illy szabadalmak kiosztásából и] jövedelmi forrás tá 
madott, és ez nagy ösztönül szolgált amaz elv létesítése're. 
Ugyan ez okból szivesen lfítäk a várurak és dúsabb föld 
birtokosak is, ha „так, határaik környékén kézmüvesek, 
mesteremberek megtelepedtek. A földmüvelöénél tágasb 
jogokat engedének nekik- Leányaikat földesuri engedeleln 
nélkül kiházasíthaták. Haläluk után magzatjaik, nem pe 
dig a földesur öröködének а telekben. lngó javaikról vég 
kép szabadon inte'zkedhetének, stb. 

Szokásban volt valahányszor illyete’n kézmüves község 
fölszabadíttatott, mindenek elött biztosl'tni a tö r v é n y h n 

Praeter haec sunt emissarii trìgìnta quatuor, cum su'bdìtis 
equabus, vaccae cemum, oves septuaginta, porci centum, 
apìum шва quinquaginta; praeter haec ad necessaria fra 
ниш рег sìngulos nnnos constituìmus de arlnento regali 
quinquaginta poletros в“). V- ö. Bew-z. а Dipl. l’ergel' Já 
nos 1821. l. 73. 
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tosági fíiggetlenséget. E szerint csak önválasz 
tott birák ìntézhete’kíigyeiket, bajaikat. Minden nemesi 
hatóságtól mentek voltak. Csak а fejedelem része’re hada 
koztak, adóztak. 

Ugyan ezen idökben a hatá r jog (jus territoriale) 
eszméjébôl az következtetett, hogy az utazás és költözkö 
dés szabadsága szinte csak a nemesi rend kiváltsägailioz 
tartozik. A kereskedök tehát, mesteremberek és! átala'n vé 
"е mindennemtelenek, ha egyik helyröl a másikra földbir 
tokosak határaik, udvaraik, helységeik, réveik 'és hìdaikon 
általutaztak, mind személyeiktöl, mind vagyonoktól bizo 
nyos adózásokra szorl'ttattak. 

Ha portékáikat, készl'tményeiket valahol eladni, sá 
tort ütni, vagy boltot nyitni akartak,y vagy azokat egyik 
vásärról а másikra hordván árulgaták, épen nem voltak föl 
тента а tulajdonos megrovatásaìtól. Ismeretesek ezek 
hazánkban az út-, hl'd-, vám-, vásáx'-, álläs-, karópénz neveze 
сей alan. 

A fejdelmek és ollykor a hatalmasb földbirtokosak is 
engedelmet, szabadsa'got adtak а kézmůveseknek és keres 
kedôknek, hogy hata'raikban adozás nélküli szabad kerese 
tet folytathassanak. Söt bizonyos napokra, bìzonyos idôk 
re egész községek is nyertek az ugy nevezett s z ab а d vá 
s ár p i acz -j ogot (jus fori liberi), olly engedelemmel, 
hogy az oda menö s jövô ärúsok minden adózás- és lize 
té’sektöl szabadok legyenek. ' 

Illy sokféle szabadalmak által a kalmárok, kereske 
dök e’s ke'zmüvesek fölmentettek némileg az uri hatóság 
tól. S igy 6k képezték utóbb a р 01 g á ri ren d et. E rend 
sokkal biztosb és szabadabb állapotban `leletkezett, mint n 
földmüvelôé. 

De az ekképen nyert szabadalmakért , а fölszabadult 
közse’gek e's magános szeme'lyek ismét bizonyos meghatá 
готы fizetésekre kötelezék le magukat. A miböl a f ej 
tö li ad óz á s (tributum capitis), és a királyi bér (cen 
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sus regius) eredtek. Azonban pedîg a földmiivelö az örö~ 
kös jobbn’gysa’g дата alan nyögötf. 

Igy gyarapodtak egy részröl a ki rál yi v á г о s o_k, 
más részröl a földbirtokos határaikban létezö sz aba d ki 

váltságos községek. _ 
De ba'r ha egyes kereskedök és kézmiîvesek fölmen 

tettek, bär ha egész közse’geknek szabadsríg nyujtatott,még 
sem derülbetett а mi'iiparra és kereskedésre addig sok ha 
szon, míg az csak еду bìzonyos helyre, országra 'szor|'tfa~ 
то". А kíil országokkali keresk edés a termeszt 
mények és portékák be- e's kivitele a batárjogban llason 
ló akadályokra титан. 

Egyik hatärból, egyik nemesi- udvarból a másikbani 
költözködés ezekre nézve is bizonytalan, bátorságtalan volt. 
Kénytelem'ttettek tehät akereskedök a fejdelmektôl és lm 
talmasoktól s z а b a d me n e d é k é r t, ótalomért (salvas _ 
conductus) esengeni, és e végböl portékájok ‘аду jutandó 
nyereségök bizonyos részét nekik föláldozni. ' 

Mennél többször és többektöl kivánlatott ezen вза 
badmenedék, annál alkalmatlanabb, költse'gesb és önkény 
ш függöbb von az. 

A fejdelmi tekintet és hatalom jobban megállapíttat 
vän Európában, a `fejdelmek osztogattak illy szabadmenedé 
ki leveleket. Ezeknek pedig az ege'sz orsza'gban eröt és 
мамам tettleg szerzendök, fegyveres kiséretet adtak a 
költözô kalmäroknak és kereskedöknek, melly biztosl’tás 
e'rt 6k a szükséges katonatarta’sra önként szivesen adóztak. 

De az adózäs azutän is folytattatott, mîdön már az 
egyesek hatalma megfékeztetvén , а polga’risodäs elterjell 
vén, aköltözködést többé semmi veszély nem fenyegeté. 
Ki e's bevitt czìkkelyekért folyva'st bizonyos fizetések kiván 
taltak, mik aztán a mostani rendszeres h a r min c z a d o k 
ká változtanak. A harminczadok ama eredeti cze'ljok és 
fermészetök ellenére, most kincstári jövedelem forrásul,` 
és kereskedést ira'nyzó eszközül használtatnak. 

Ч 
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 .41' telülseT  .теде“  .kogásúrádeygE  .kerezadner-máV
A kéznn'ivesi s kereskedöi .osztálynak adott szabadal-Y 

mak e’s kiváltságok, hathatós rugóul szolgältak а ml'íipar 
és kereskedés fölelevem'tésére, készítme'nyek tökélet'esíté 
sére, s általán véve egy szorgalmas, béke's és azért müvelt 
ségre igen fogékony polgári rend elöteremtëse're. 

De ìme‘. vugyan azon ml'iegyesiiletek, mik eleinte, 
mint fentebb (l2. I3. §.) látánk, önlétük és függetlenségök 
kiviva'saért álltanak egybe, s egyedül ezen lnemesb ösztön 
töl îngereltetve, önzést, haszonlest gyiilölve, а kézi вин‘ 
galom és kereskedés szabad üzésében, tagjaîk szaporl'tä 
säban, egy „атм vetélkede'sben és kölcsönös Segely 
ben lele'k föl egyedüli rendeltetésöket„ kiváltsa'gokért sn 
várogni, kirekesztô jogokat keresni kezdének. 

Az adófìzetések, mikre-szori’ttattak, kincstári ~jövede 
lemforrásul nézetvén napról napra szaporíttattak. Gyám 
és rlígó helyett teherré és szabad szorgalom gzítja'nl шта 
nalr. A mú'egyesíiletek ekkor mind azon hia’nyokat ölték 
magokra, mellyeket a t e s tiil et s zel lem (esprit de corps) 
és ezzel rokon önzés és egyedár uság sziikségke'p 
következtetnek. 

Az értekezò' nem fejlegeti itt 'részletenként a‘ml‘íegye- ‹ 
sületek és vczéhek hiányait, rosz oldaláit. Ezek nagy részt 
késöbbi XVI. XVII. sza'zadok szüleményei. lAzért azon két 
idôszakba, melly ezen értekezés4 batárpontja’ul ki van 
szabva és mellyben azok még csak képezést és megálla 
podást kezdének nyerni, sajätkép nem is tartozandók. 

Igy áll а dolog a vám- .és harmînczad-rendszerrel is. 
Idövel fejlett ki ez olly tlrxdománynyä, melly szerint а m1’í 
ipar és kereskedés majd elömozdl'tására, majd akadályoz 
tatására használtatott °). Illy harminczadi rendszery akade 

‘) Már ll. Lajos 1518. évi deeretumának 34. t. czìkkelyéböl 
kìtetszik, lxogy elödink figyeltek а kereskedési me’rlegnek 
az ország részére billentéseül, Еду szól az: ,ltem, quod 
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knit és nehézségeit jelen korunkban a német szövetséges 
slatusok mutatja'k. Miket ellnírítni az ujdon behozott p0 
rosz vám-rendszer által Y íigyekeznek. l 

Megelégedvén némì elöbocszított általänos képvona 
okkal, mikhöl a ml’íipar és kereskedés állapotja a kérdé 

ses idôszakban röviden átpillantható, siet az értekezô pa 
rányiságához ke'pest kitelhetôleg välaszolni а föltett kér 
désre. Reménylì, hogy ezen általänos vázlatból vilägosság 
deríilend а 110111 т1’11ра1‘ és kereskedés keletkezésére, 111111 
potja'ra is. Mel-t bizonyos, hogy minden ipari kereset szom 
széd tartományból szivárgott és ültettetett által anyaföldíink 
re. Beköltözö mesteremberekkel és kereskedökkel a künn 

divatozó szokások és rendszabályok , mennyìben az alkot 
ványnyal és nemzeti erkölcsökkel összeférhettek, a magya 
rok közt is meghonosultak. 

boves, oves et equi de hoc regno gregatim perineolas ejus 
’ dem Regni, de cetero non ducantur, sed eontinentia novissi 

mi Generalis Decreti in hac parte observetur , ut re gno 
huic de medio ex terarum nati onum majo r 
pro тени: s afferatur, et de singulis bobus et equis 
sìnguli decem denarii ab empt ore , qui s cili c et е 
regno hoc illos educere volue rit, ultra tricesi 
mam solìtam in Fiscum cameramque Regiam exigantur, et 
ab una quoque ove, vel ariete denarius unus pariter solva 
tur.‘ Vest. Comit. pag. 494. 495. E vámteher tehát részint 
а kivitel nehezítéseül, 16921111]бге11е1еп1з2ар0г1и1ви\‚ és ìgy 
kereskedési, s financziai nézetekböl egyszersmind rendel 
tetett. 

O 



Il. 

А МШРАв E'S KERESKEDÉS ÁLLAPOTJA H0 
NUNKBAN, ÁRPÁD És vEGYEs HÁzAKBóL szÁuMAzoTT KI 

RÁLYoK ALATT. 

15. 5. 

Ösi erlcölcsôlr, ¿s эхо/«йод. 

`Та1а11ёпув2ог egy nemzet megszorulván o"si határai közt 
штамп, vagybelvillongások és háboruszígok mìatt, av 
vagy hódl'tás, zsákmányolás és foglalásvágyból lakhelyét 
elhagyva, а földteke más részén állandóan telepedik meg: 
vallását, erkölcseit, törvényeit és szokásait hozza a szer 
zett tartományba és az и} égöv alá pla'ntálja. 

Bizonyitják ezt а régi görög állodalmak. Szl'ík hatá 
raik a növekedö néptömeget nem foglalhatva'n el, messzefek 
v6 vìlágrészekbe gyarmatokat képeztek. Igy Olaszföldet, 
és Siciliáta dorìai telepítvények--, Kis-Ázsiát pedig és az 
aegeumi tenger szigeteit, а joniai e's aeoliaì f6 törzsökök 
megszállván, a hellen nyelvet és müveltséget ott alapíták 
meg. _ 

A római gyarmatok magokkal hoza'k az annyaváros 
alkotványzít az и} földre, csak a hely körülményihez Шеп 

~teltí: и] municipalis törvényeket alkotván. 
Földúlván osmannok anapkeleti birodalmat, âzsiai 

vallëisuk- és szokásaikhoz Europában is hivek maradtak. 
europaìakkal folytarott hadak és szüntelen közösülés 
daczára, a müveltiég és fölvilágqsodás behatásai ellen ál 
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hatattal örizkedtek. A polgárisodäs ama csirája, ymelly je 
lenkorunkban a törököknél is keletkezik, mi gyönge ha 
tású mé'g a ne'ptömegre nézve, milly majd megvl'hatlan 
akadékokkal küzd az osman vallás és szokásokban? Nem 
egyetlen korszak, hanem századok munkäja az ösi erköl-` 
csök és szokások ätváltoztatása. 

1_6. §. 
Eleínl: Äzm'ában. 

Midôn eleink napkeleten bîrt és chinaiakkal határos 
tartomänyaikat elvesztvén Azsiában Volga, Tanais és Bo 
rysthenes vizei közt megtelepedtek, és innen kiszorulva Ár 
pád vezérlete alatt Pannoniát szerencsés kimenetellel elfog 
laläk, szinte magolçkal hozták ôseik „наш, nyelveit, az 
ázsiai életmódot e’s szókásokat. 

Ázsiában a szomszéd birodalmak- és törzsökökkel 
szüntelen hadakba keveredve a fegyver és katonáskodá's 
volt fö foglalatossa'guk. Egyébira'nt a szittya'k szokásai 
szerint vada'szattal e's nyájôrzésvsel töltötték idejöket. Nagy 
részint pásztori életet iiztek mint a mai tatärok és kur 
dok {чай "). 

Minden gasdaságuk a marhák sokaságában állott, ez 
levén nemzeti kincsök, ebben tevék Isteneiknek áldozatai 
kat. Sátor alatt," avvagy kerekekre csinált há'zakban lak 
tak, mellyeket, ha a szükség vagy környülállás ugy hozta, 
magával tovább mozdi’thattak. 

 

‘) Montesquieu „от: jegyzi föltöbbek közt a hunnok szoká 
sairól: ,ll paroit par Amien Marcellin, que les Huns dans 
leur première demeure, ne labouraient des champs, ils ne 
vivaient que de leurs troupeauxy dans un pays abondant en 
pâturages et arrosé par quantité de fleures, comme font en 
core aujour d’hui les petits Tartares qui habitent une par 
tie du même pays. — És -lls aimaient la guerre et le bri» 
gandage, ils etoient presque toujours á cheval ou sur leurs 
chariots, et erroient dans le pays oú ils etoient enfermés.‘ 
V. ö. Grand. et décad. des Rom. ch. XVII. 
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lgy költözének 6k Europxíba. S vmiutiín itt ‘Щиты 
országot képeztck volna, egy fejdelemnek hl'íséget eskvén, 
rendcs orsza'glást, s törve'nyszerzést álll'tottak föl. De ama 
szittyni eredeti saja'tisa’gokat, jogokat és életszokásokat, 
mainapiglan is bôven öntött чём-е! sok `vihzirok és viszá 
lyok közepette hl'ven megörzék. 

17. §. 

Наташи’ character. Куда. Öllözet. 
Van а ńemzeteknek bizonyos erkölcs’ibélyegök, melly 

szellemi hajlandóságok, idomok és szenvedélyek összeté- 
böl a'll. 

Kül jeleken kivül, millyenek а nyelv 9)' és öltö 
zet ") az élet- e's gondolkozásmod, a foglalatossa'g és ke 
reset-nemeì különbséget tesznek a nemzetek közt.' Е kü 

°) Mikép éreztek a. hódító rómaiak а nyelvnek be'folyásáról a 
nemzetiierkölcsökre, bizonyítja Gibbon, dedine and fall of 
the Rom. Emp, Vol. l. pag. 49. Edit. Basil. ezt jegyezvén 
fül: ,So sensible were the Romans of the influence of lan 
guage over national manners, that it was tbeirmost serious 
care, to extend, With the progress of their arms, the use 
of the la ti п t o n gue.‘ És hogy ne keseredjen el a nyelve' 
hez, és vele nemzetisége'hez hiven szitó honli látván, hogy 
midôn a magyar közel e'vezredig viselt latán nyelv jármát 
lerázni, nelnzeti nyelvét vérrel szerzett önhonában terjesz 
teni joggal ipnrkodik: akkor találkoznak kebelében olly'hon 
talanok , kik а meghódi'tott, vagy ide gyarmatosított szláv, 
ne'met, oláh sth. népfajok föntartandó nyelvérôl, és пешие 
t i s é gé r б 1 (l) fennyen kérkedni nem pirulnak. 

ilu) A pogánságból keresztény hitre tért '.kunoknak lV. László 
által 1279ben adott oklevélben, mellyben nekik szeme'lyen 
kénti nemese'get ajándékoz, ezek mondatnak: ,praeter abra 
sionem barbarum, et abreviationem capillornm, et habitum 
veltium eornndem. . . in aliis se moribus Christianorum con 

formabunt.‘ Jeléül annak, hogy а vallás és többi szokások 
штамп is, a személy viselet és видите», milly szo 
rosan ragaszkodék а kún пешие‘. V. ö. Конец. Supl. ad 
Vest. Com. l. 37. l. А ’ 
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lönbségböl pedig létesül az ugy nevezett n e mz e ti l el 
kül et vagy is character. 

Minden nemzet szent ereklyéje ez. Olly мадам“ 
kincs, mellyet vesztenie nem lehet а nélkül, hogy maga а 
nemzet léteznì meg ne szünjék. Наш“: hozó а nemzetek 
nek idegen nyelv, öltözet, idegen szokások és életfoglala 
tossa’gok befogadása ne mze ti e k elhagya'sával. Mert e 
zekkel egyszersmind a nemzeti charactert egyedüli kitünte 
{б bélyegöket, örökre тент: el a nemzetek. 

Illy nemzeti lelkület sajátságait Ãzsiából anyaföldünk 
re ültetett által a magyar nemzet. Hogy azt а századok vi 
haraîn keresztül szentl'íl és szüzen megôrzé, bizonyl'tja ön, 
nemzeti létele; bìzonyl’tja Ösi alkotványa; bizonyítják tör 
vényei, szokásaì, mellyekböl ugyan azon egy nemzetìszel 
lem, egy erkôlcsi bélyeg folyvást, szakadatlanul kisugárzik. 

18. §0 

Köz-hajlando'sa'g. Kedvencz n'letfoglalatonág. 

Hogy hazánkban a můipar és kereskedés állapotját 
illö szempontbólmegbirálhassuk, ñgyelem nélkíil nem hagy 
hatjuk azon nagy befolyást, mellyet annak minden ágaira 
a nemzeti character olly hatalmasan gyakorolt. 

Haddal, fegyverrel szerze’ mostani hazája't a magyar. 
Ez vala tehát afô érdem-, fö zerzemény~kútf6, melly jogot 
nyujthatott a meghódl'tott tartományokban földtelek birás 
hoz és sajättételhez. 

Elôdìnk a legyözött nemzetek, meghodi'tott lakosok 
zendiilése, járom leräzása ellen szüntelen ôrlködni, harcz 
készen állani, keleti s nyugati hatalmas szomszéd biro 
dalmak becsapa'sai, csipkedései ellen az ujdon szerzett ország 
határit ôrszemmel tartani, védeni, erösl'teni kényteleníttettek 
Azért а Végbevitt s megällapított elsö foglalás után 

'n is, а katonaskodás, hadviselés föfö kötelességiik és fegla 
latosságuk maradott. О 

A fegyvervisele's maga zajos és nynghatatlan terme' 
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'szelénél fogvást, a с$15ш1е$1111ж1 szorgalmat, honnülést, 1051 
müvességet, apró haszon utáni sürgölôdést, mik a ml'iipar 
és kereskedés éltetö eszközei, töke'letesen kizárá, számú'zé 
eleink életmódjukból, szokásàîkból. Hajlandóbbak valának 
tehát ázsiai régi lakjokból magokkal hozott szokásokhoz. 
Vadászathoz, pásztori s mezei élethez. 

Idejöket, Inelly nekika hon szolgálatján kivül üresen 
maradottl, fökép' vada'szattal tölték. Önke'nti alkalmat, s 
igényt nyujta erre аж elfoglalt nj honnak leginkább fölré 
sze, Kárpátok és ezekböl kisugärzó hegylánczolatok vona 
lában. A nagy re'szint, Iniiveletlen orsza'got elborító nagy s 
terjedelmes vadonok, s rengetegek. 

A fölosztott földbirtokokban és mezötérségeken mar 
ha-tenyészet, nya'jörzés, mint éleményi' s ruházati elsö a 
nyagok üzettek. Ezek voltak nemzetiink minden-kincsei, 
gazdaságai. A földmüvelés eleîntén a hódítás álfal 5201311 
ságra jutott népekre hagyate’k. Ezek ältal Inunkáltattak az 
nrszág déli termékeny siksägai. Minden más életfoglala 
tossai'ghoz jobbnn vonzódtak pärduczos elôdink, mintsem а 
111111ра1‘ és kereskedéshez. E vonzalom ve'rré s termeszette', 
atermészet bizonyos nemezeti bélyeggé (characterré) ala 
kult bennök. x ` 

Századok mulának e's a magyarról még mainal'.' is el 
mondhatni, hogy fö nemzeti hajlandósa'ga «Szabad fegyver 
vìselés haza'jáért, királyáért. Életfoglalatossága és kedvencz 
vonzalma az állattenyésztés, földmiìvelés. Innét van аж, hogy 
Árpádlférñ ágából származó nemzetì királyok idôszakában 
olly gyér nyomait tapasztaljuk a múipar és kereskedés 
élesztése're fordi’tott ñgyelemnek. Ugyan is 

 .91 .axyeG  .I  návlaI  .'çes'edeclz'etnì
Történetîróink Geyza hercze‘gröl jegyzék föl, hogy ö 

be'kesse'gben élvén a szomszëg birodalmakkal a tudományo 
kat, inesterségeket s kereskede'st legelöször kezdé ápolni. 
Mire a keresztény vnllásnak engedett hirdetése, mintegy 

 f. ,т‘
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elôzmén "l szol álván a nemzet a 0l ári élet eme fo la-- a P 

latosságira elöre idomíttatott, készl'ttetett. 
Utódja I. István az ország egész polgári alkotvzínyát 

bölcs intézvényekkel rendezvén s megerösítvén, szomszéd 
fejdelmekkel kötött frígykötések és vérrnkonulások által 
a béke a'ldott gyümölcseit ama tömérdek harczok és fára 
dozások uta'n érezteté а nemzettel. Hogy nem kevésb gond 
dul vala a földmüvelés, mesterségek és kereskedés éleszté 
se're, bizonyságut tesznek országlásakor hozott és minded 
dig fönmaradott törvények töredékei. Kiviláglik ezekböl, 
milly különféle kedvezésekkel iparkodott országba édesget 
ni külföldi kézmiiveseket, mestereket, kereskedöket ml'iipar 
átültetéseül, és nagy részint néptelen honunk megnéìiesí 
téseůl. Ezt irányozzák ña’hoz az I. k. 6. fejezetében inté 
zett eme' szavai: ,In hospitibus et adventitiis viris tanta in 
est utilitas; ut digne ‘вето inregalis dignitatis loco possit 
haberi.‘ és továbbá; ё. 4. ,Propterea jubeo Te, Fili mi! 
utbona voluntate illos nutrias, et honeste teneas, ut teculn 
libentius degant, quam alibi habitent. . - 

Az illy jövevények, hogy annál biztosbban terjeszthes 
sék a hasznos ismereteket ,fia mi'íipart békesbben ůzhessék, 
arra a lakosokat szoktathassák, illendö eltartásukról és bá 
torságukról is rendelés tétetett. A Il. k. 22. fejezete sze 
rint а ]б"еуёпу‚с5а1с addig köteleztetik maradni pártfogó 
jánál, miglen az illö élelmezéséröl gondoskodìk. Megszíin 
vén tehát az élelmezés, megengedtetett a szab ad elkö l 
tö z é »Mär azon idökben megállapíttatván a kézmíivesek 
részére a személyszabads ág, 6k örökös 5101361‘ 
ként nem tekintettek. A földmüvelés t. i. akkor még nagy 
részint parlagoltatván közönse'ges pénzszíikségben niin'den 
büntetések, elégtételek és Íizetések többnyire marhában tétet 
tek 1"). А jövevény kézmiives tehát készítme'nyeit, csak 
élelemszerekért adhatta cseréb‘e urának , pártfogójának. 
Az adásveve's a'ltalán véve me'g divatban nem volt ; megszünt 
azért а csereváltás, mihelyt az illö élelmezés теряйт 

 

Н’) V. 6.11. k. 7. 11. l5. 23. 215.30. 33. 37. 39. 40A Тайные“. 
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‚ Azouban törve'nyhozóink már ekkor a szorgalmat e 
gyedül tápla'ló szabadságelvet elismervén, azt tiszteletben 
tartanivtudtzík. Kitetszik ez XIX. századunkhoz illö azon 
jeles rendelmënyböl, mely a II. k. 20. fejezetében követ 
kezöleg foglaltattik: ,Quoniam igitur Deo dignum est, et 
hominibus optimum, unumque in suae industriale 
lib e r t a te vitae cursum ducere, secunduln regale decretum 
statutum est, ut nemo comitum vel militum posthac aliquam 
lib e r a m p e r s 0 nam, servituti subdere audeat.‘~ Ezt ugy 
tekinthetni mint 0156 alapját a polgáì‘ì rend, vagy is a i'ií-v 
rosok fölszabadításának haza'nkban , melly késôbben be 
érkezett. 

 .02 .м-мас  .clee'evevsádA  .gásór'zbr'asáV  .с/адианиЗ
A keresztény vallas és pogány rendtartás lniatti zene 

bonák 65 üldözések Szomszéd német császárokkali hadak és 
thron-öröklés végetti nyugtalansa'gok kr'ivetkezô királyink 
iigyelmét a mi'íipar és 1‹еге51‹е665!6гёуй610865200 elvonák. 

Helyre állván valamennyire a béke 5 nyugalom, tör 
Vt-énetiróinkból tudjuk, hogy I. Bela annali megelôzéseül, ne 
hogy az adásba vevésbe , a kalmárok 65 kereskedök а 
köznép csalásával ìgazságtalanul gazdagodhassanak, min 

.dennek bizonyos 65 igaz árát szabta. Az ez elött szokott 
c serélést (permutatio) pénzen való vevésre fordi'totta, 
megengedvén, Воду а görög császár aranya kelendö lenne 
az orszägban. Söt maga is veretett eziìst pénzt, ollyat, melly 
böl 40 érney еду byzantiumi aranyat. Minden szombaton 
hetivásárt', tartatni rendele. Az adókat lelszálll'totta. Bela te 
hát rendelései xíltal fökép akereskedést élesztette, ‚шаро 
ri'tvän a keringö pénzt, vasárokat behozván, és az eddig 
föbbnyire szokásban volt csere~váltásokat valóságos Aadfis 

-vevésse' a'tváltoztatvzin. Volt tehát azon arany pénzfajon ki 
vviil melly I. István törvényében pensa auri neveztetik, 
mzir ekkor- az országban veretett cziist pénz is kerin 
ge'sben. 

n 
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Az adaís-vevésben, és mindennelnl'í kereskedésben tar 
tandó rend és eltávoztatandó csala'sokra a törve'nyszerzés I. 
[Азию idejében kiilönös iigyelmet fordi'ta. Bizonyi’tja ezt a 
Il. k. 7. fejezete, melly szerint minden kereskede'si alkuk, 
és egyezések ünnepélyesen а biró, vámos és bizonyságok 
jelenlétében tétetni parancsoltatnak. Lopott holmi vásárlá 
sa és eladäsa esetében а dolog elinte’ztet-ése rendeltetik. 
Minden adás-vevés fönérintett személyek jelenle'te, s vá 
sáron kivül tiltatik. — Ide járul a III. k. 11. мате is, 
melly a városból városba järó s kelô kereskedôkröl, ha 
Порой: holmit árulnának és azon bizonyságoknak, kiknek 
jelenle’tében az illy alku megtörtént volna, mint tolvajok 
elitéléséröl rendelkezik. 

Elsô Anyoma ez hazánkban a vásárbirósägnak. 
Szükséges volt olly szigorú rendészeti törvény közliitel és 
kereskedés-bátorság föntarta'saul._Az I. k. 9. fejezete sze 
rint t. i. a kereskedés akkor majd kitekesztöleg csak az 
ismaè'liták, уйду is saracenok u) kezeiben volt. 

 

"l Мёд mielótt az éjszaktö segélyével föltulálták "Шла az 
_ europaiak Oceainon a. Jóreme’nyfok köriilti hajózást keleti 
lndiába ‚ az arahok és saracenok hozták ez indiaì árukat 
Vöröstengeren keresztiil Aegyptusba, honnét azok a' közép 
tengeri nagy kereskedó városokha Cairo- és Alexandriábn 
мешающих. Ott a velenczeiek, деяний!‘ és más olas: 
kereskedôk Щи! megvétetvén Опция-52651)‘: és többi Euro~ 
pába шагу huszonnal eladattak. --- Az értekezö ugy Téle 
kedik, hogy törvényeìnkben elöforduló ismaè'liták, ищу 
saracenok által, azon kereskedók és kalmárok értetnek, _kik 
az ezen kereskedési uton érkezett keleti árúkkakvalamint töb 
bi Európában, ugy hazánkban is tözsérkedtek, és fölvállalván 
idôvela keresztény vallást, itt állandó lakhelyet ütöttek, Ha 
‚юными azon muselmann jobbágyokhoz,kìk mai nap keres 
kedés kedvéért Pesten és Bécsben tartózkodnuk. Thuróczi sze 
rint ezek Maesiából vagyis montani Serviából és Bulgária'ból, 
törökökkel, bolgárokkal e’s örményekkel jöttek be Ma 
gyarországba. Bela névtelen jegyzôjében az 57. czikk. ezt 
olvassuk: .Tempore Toesun ducis, de terra Bullar venerant 
quidam nobilissimi domini, cu in magna multitudine 
Hi smae litar um, quorum nomina тегам Bila et Воин.‘ 
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Ugyan azon törve'ny szerint, ha a keresztény vallástól régi 
törvényökhez visszatértek, a többi kereszte’nyse'gtôl külön 
“Ш tanyákon lakni kényszeríttettek, nyilván a kereskedés 
ben üzött hamiskoda'sok, csalárdsa’gok végett. 

Kitünök I. László törvényei között azon rendele'sek, 
mellyek а szarvas marha- és ló-kivitel iránt hozattak. F6 
czikkelye Volt az akkor а nemzetigazdaságnak. A Íöldmii 
velés akkori parlogon léte, а nemzet katonáskodási rend 
szere miatt, az ország legelsö élelmi s ve'delmi szüksé 
geihez számíttatott a ló- s lnarhatenyésztés; ügyelt tehát 
a törvényszerzés, ne hogy korlátlan kivitel által az ország 
ereje s tökéje csonkl'ttassék. A II. k. 15. 16. 17. 18. feje 
zeteìben olly szabályok tétetnek, mellyek szerint ezen 
közgazdasa'gì czikkelyeknek országbóli kivitele tökélete 
sen tiltatìk. Határszéli grófok (comites conlìniorum), és e 
zekhez határörök, vagy is ammint a törvényben neveztet 
nek ,Ewrii‘ rendeltetnek. Sem kereskedönek, sem 0r 
sza'glakosnak, sem pedig jövevénynek nem volt szabad a ki 
rály világos engedelme nélkül szarvas marhát vagy lovat 
hata'rszéleken eladni szigorú fenyíték és а tiltott marha el 
vesztése alatt. Ha ez a határszéli gróf tudtával és a hatzír 
6r megegyeztével történt: amaz hivatalát, ez szabadsa'ga't 
veszi'tette. 

Jövevények (hospites) ha országunkban так-1115: venni, 
'vagy más áruskodást íizni akartak,\kényteleníttettek a hata’r 
széli gróf eszközlésével szabadalmat nyerni a Минусы és e 
mellett a. király pristaldjai elött a czélzott adásveve'st 
vég’be vìnni. 

Voltak tehát már ez îdöben az akkori korszellemhez 
irányzott közkereskedést intézö orszäggyüle'si rendszabá 
lyok, mellyeka mostani harminczad-inte'zet be'lyege'tviselik, 
A határszéleken t. i. frank marchiók példájára határszé 
li grófok állíttattak, kik nem csak az országszélek ve'del 
mére hatóságok alá rendelt örökkel vigya'ztanak, hanem a 
kereskedés iránt hozott törve'nyeket is végrehajta’k. Ne 
hogy pedig a jövevény kereskedök egy részrôl tiltott сайт 

Tön'rÉNET-ruo. PALYAMUNKAK. п. 4 
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kelyek és portékákkal áruskodhnssanak, ma's részröl, hogy 
nekik ba’torságos járáskelés, az országlakosoknak csalások 
e's cselek ellen biztosíta's szeresztesék , á királytól szabad 
me n e d é k- é s ú Не ve le k e t magoknak szerezni kényte 
leni'ttettek. Csak ezekkel fölruházottan ésmindenütt egy 
Шума!“ személy (pristaldus) jelenléte'ben végezhették fog 
-lalatossa'gaikah 

Mind ez nem csak kereskede'si, hanem k öz r e n d é 
s ze ti „шитье“ is akkori körülményekhez képest elö 
dink bölcs elôla’tását nyilván kimutatja. 

21. §. 

Kálmán. szabadml., palgml. ‚марша. szozgá/.Ian 
Ícereskede's. 

Kálmán törvénykönyveìben, а mííipar és kereskedés 
akkori állapotja'ra nézvést, kevesbbe' érdekes rendeléseket 
találunk. Említésre méltók azonban I. k. 33.lés 34. feje 
zetei. Ezek szerint azon kereskedök, kik csupán csak árúk 
eladásából élnek, minthogy ez által gazdagúlni гаранта! 
tattak, kettöztetett (dupla) adó alá vettetnek. Azon 
pedig, ki házbeli terményeitskészítményeitpiaczra hozá, sz. 
Istvzín törve'nye szerint adózott. Ke’zipar tehát és kereske 
dés máx' az idôkben azon haszon mértéke szerint zokott 

megrovattatni, mellyet behozott. Különös pedig, ` hogy а 
termesztö és kézmíves,a nyerekedö kereskedö fölött, pár 
toltatott. 

De a jövevények, polgárok és szabadosak állapotjá- 
ra is figyelem fordi’ttatott. Sorsuk bîztosl’täsául I. k. 35.38. 
39. 40. 45. fejezetekben rendeltetik, hogy а polgári, azaz 
városì, földön ltelepedö jövevény ‘аду а többi polgärok szo 
kása szerint katonáskodjék, vagy pedig hét denár adót ñ 
zessen. Király ältal valamelly gróf, vagy fôtanácsnok ha 
tósa'ga alól fölszabadl'tott polgár szinte maga katonäskod 
jék. .Szökeve’ny polgároknak, királyi engedelem ne'lkül, le 
tartóztatása Штаты. Világos tehár, hogy a polgárok па 
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bad embereknek tekintetve'n, ekkép a таз-61105 úri 111116563 
tól fölmentettek, egyedül a‘király hatalma alá tartozván, 
zászlója alatt harczoltak. ——А grófok,. vagyis hatalmas bir 
tokosak, ha villáikon szabad embereket tartottak, kiktôl 
lovakat és száz. репы“ adóke'p megvehettek, egyr páncze'lost 
(loricatum) köteleztettek a királyi hadba kiállítani, а mi 
ért is azok а szokott nyolcz dena'r adótól fölmentettek. A 
zon háznélkül sziikölködök mindazáltal, kik nem a király 
hanem polgárok által szabadittattak föl, а most érintettem 
adót ñzetni tartoztak. Kitetszik tehát e törvényekbôl, hog 
a polgári rend már ekkor kiilönös szabadalmakkal élt, ha 
di kötelességeket végzett, de egyszersmind а fejdelemnek 
bizonyosmegállapított adózással tartozott, egyébiránt pe 
dig az örökös szolgaság járma alól fölmentve volt "). 

Sz. László törvényei a szarvasmarha 65 lovak kivite 
le ìránt az I. k. 76. 77. fejezeteiben új tilalmakkal 151116 
teltetnek. Jelesül а szolgákkali kereskede's til 
t atik "). Milly szép példa azon mivelt nemzeteknek, mely 
lyek méga XIX. században sem iszonyodnak amaz ember 
jogokàt sértö, alacsony kereskedést az afrikai négerekkel 
l'izni! E rendele'sek sikeresítéseül a 82. fejezetben paran 
csoltatik, hog’y senki az ország határain kilépni ne merjen 
királyi 5 határ-gróíi vámosak pecse'te nélkül. 

Miután az I. k. 75. fejezetében а zsidóknak 11015611 
sodások és miiveltségök érdekében a 'birtoktartás és föld 
müvelés megengedtetett, rendele'sek tétetneka keresztények 
kel kötendö egyezések, vásárlások, különösen pedig a ke 

") Azon jövevények is, mint p. o. tótok és egyebek, kik más 
földét mivelték, illy szabadságért csak denárokat теми, 
minden más tartozástól mentek leve'n. V. ö. l. k. 80. fej. És 
igy szabadságuk, a kézipar nagy eló'menetelével, hiztosít 
tatûtt. 

'3) ,Nemo servum in genere Hungarorum, vel quemlibet in 
Hungaria nat um, etiam alienigenam, nec anvil 
lam (exceptis lin gu ae a l t e r i us servis: qui ab aliis «Iu 
ей sunt regionibus) vendat.‘ Col. D. l. c. 77. 

4‘! 
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resztény szolgäk megvételc ta'rgyában. II. k. 1. 2. 3. feje 
zeteiben. -- Elszaporodának tehát а zsidók hazánkban, 
valamint most, иду akkor is leginkább kereskedést folyta 
“На. Következô királyok, ne'vszerint II. Endre és Zsigmond 
idejében igen hatalmas lábra állottak, a kipcstärì jövedel 
mekkel ök sáfárkodtak. Elöpostája volt ez tehát utóbbì 
terjedésöknek. 

22. §. . 

II. Endre. Zu’do'lc el/zatalmaza'sa. Erde'lyi szászok. 

II. Endre arany pecsétes levele, a nemesi' szabadság 
palladiuma, polgári alkotványunkra nézve sok fontos és lé 
nyeges tárgyakkal foglalatoskodik. Azért mííiparts keres 
kedést шеи; szabályokat nem látunk benne. Nem hagya 
ю"; mindazáltal e fontos „штамп is érintetlenül a szor 

galmas jövevényeknek polgári helyzetök e’s állapotuk, kik 
hazánkban »leginkább kéznn'ivekkel és ba'nyamüveléssel 
foglalkoztak. А 19. t. czikkelyben az rendeltetik, hogybár 
milly nemzetekbeli jövevények már eleve nyert szabad 
ságukat {ах-‘5:51; meg. Helybenhagyatnak tehát nemcsak az 
elöbbì királyok hozták törvények, hanem mind azon sza 
badék-levelek is, mellyeket, midön a jövevények (videlicet 
boni homìnes, art. 11.) e hazába bevándoroltak, részökre 
kiadni jó, s hasznosnak так az elödök. ' 

A zsìdók és szerecsenek annyira elhatalmaztak, hogy 
minden só- és érczbányákbani hivatalok kezeik közt vol 
tak. Vám- és harminczadokat, s más királyi kamarát ille 
tö tìsztségeket ök birták. Minek orvoslásäul a 24. t. czikk 
által mind ezekböl kìrekesztetnek. 

A mi'íiparra nézve kiváltke'p nevezetes II. Endrének 
azon szabadék-levele , mellyben az erdélyi szászoknak sza 
badságait megerôsl'ti. Azon német nemzetnek, melly II. 
Geyza király idejében, 1143. évben, hivattatott ki F Миф-{й 
ból, hogy ezen országnak pusztäbb részeit megszállván, 
hasznosabbá tegye. 
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A flandriaiak t. i. vagy is szászok, kik közül Imre ki 
rály alatt is 1206. évben a bányákbani ércznek müvelésre so 
kan mentek és letelepedtek, a XII. e's XIII. sza'zadokban ha 
zánkba hivattatva a Kárpátok alatt Pozsonytól kezdve egész 
Oláhorsza'g‘ig megszálltak, és azon elsö szabad emberek vol 
tak, kik a kézmüveket itt folytatták, a német földröl vá 
rosi életmódot és szorgalmat magokkal hoztak, a czéheket 
és czéhszokásokat visszaéléseìkkel együtt eldivatoztatták. 
A birodalmi e's s z á s zj o g többféle rendszabásait, mellyek 
még most is a VII egyesült bányavárosokban, királyaink вза 
badék-levelei által is megerôsl'ttetve,nagy részint fönállanak, 
meghonosíták. Ide tartozik _fôképen azon jog, melly sze 
:int а kebelükbe hozott portékát hatalmukban állott lerakó 
helyeìkbe tétetni, s további мышцам! eltiltani. Melly 
jog (jus stapulae) név alatt, az 1552: 30. t. czikk. 2. §. 
által is részükre megállapl'ttatott. 

Világos ezekbôl , hogy mind Árpäd vérböl szármnzó 
kira’lyink, engedmények, Szabadalmak es kedvezések 052 
togatásával, mind рейд а törvényszerzés а polgári lét biz 
tosi'tásával, а müipar és kereskedés meggyökeresi'tésében fö 
érdemet és valodi polgári cserkoszorút szerzének magoknak. 

23. §. 
Ältala'nos e'sxreve’teIe/c Árpa'a'ak a'dó'szulcrím. 

Ennyit Árpád kira'lyok idejében hozott és lörvény 
könyvünkben létezö rendszabályokról mliipar és kereske 
dés tárgyában н). Ide tíizi meg az értekezö némi általános 
észrevételeit. 

l‘) 1V. Bélának 1267. évi decretuma egyedül а nemesi szabad 
ságok megerösítését _tárgyazza. V. ö. Kovachich Vest. Comit. 
134. l. lll. Endre 1298ki t. könyv. 70. czikkében a nép leg 
számosb és hasznosb osztályát а földmüvolö jobbágy'ot is 
polgárlétre emelni, szabad költözködhetés jógával fölrub‘gíz 
nì ügyekezett, ez által közvetôleg а můipar él kereskedés 
elo'mozdítására is hatólag. V. ö. Kovaeh. Suppl. ad У. СЪт. 
1. k. 181. l. ‚‚ 
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Valamint igaz egy részröl, hogy me'g ekkor а Ekézi 
szorgalom és kereskedés fejledezése igen Мат fokon léte~ 
zék: úgy más részröl tagadhatatlan, hogy mind a müiparnak, 
mind maga'nak а bel 5 kül kereskedésnek elsô alapja, mag- i 
va s csirája Árpád vérbôl származó királyinktól olly {086 
konyan elvettetett, hogy mind az, mic részben utóbb hasz 
nosan és czélszerüen hazánkban történt, eme elsö inte'zetek 
saxjadéka, bizonyos következménye. 

Ki tagadhatja, hogy a Városok, a müipar és kereske 
dés székei, e kirzilyoktól vevék eredetöket és szabadság 
leveleiket@ ók “так, kikszomszéd tarmmányokból, jele 
sül Németországból kézmüveseket édesl’tettek a hazába. A 

' zon idöbeli törve'nyek és oklevelekben hospites, cives, ho 
mines liberi, boni névvel jeleltetnek azok 

Eleinte ugyan nem képeztek a jövevény kézmüvesek 
bizonyos szabade'kos községeket, vagy egyesületeket, ha 
nem а mint a király vagy valamellyik magános várur ha 
tárában telepedtek meg, úgy az illetól várgróf Vagy magá 
nos ur hatósa'ga ala' tartoztanak. Minden fölmentettségök 
csak szabad költözködésben és általános személy- s va 
gyon-ba'torságban állott. Leróván а reájok mért adót, szol 
gaszígra nem szoríttathattak. Szerzeményökkelszabadon él 
hettek. , 

Megszaporodván, olly népesb telepedéseket, leginkább 
valamelly erösb várfalak körül, képeztek, mellyek törvé 
nyink- és okleveleinkben villae névvel jegyeztetnek. 
Minthogy pedig amaz a'ltalános személyszabadság nem hely 
zé öket elegendö bátorsägba béke’s szorgalmok üzésében, 
a várgrófok (comites), katonák e's megyei tisztvìselök önké 
nyes zaklatásik ellen, а kirälyok külön pa'rtfogäsát keresék, 
menekedni törekedve'n ama sulyosb värgrófì s uri hatósa'g 
tól. .Ekkor kezdének a királyok különös szabadék-leveleket 
osztogatni a villáknak. ч 

' Ámbár már IV. Bela elött is adattak a királyoktúl illy 
szabadságlevelek, még is a tatárok berohanása által el 
“штамп az ország, e királyrészint megujl'totta azokat, 

\ 
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részint pedig várakat épl'ttetvén számos újakat kiosz 
togatott. 

Illy okleveleknek f6 tartalmaik abban állottak, lIogy 
a felszabadított községek minden külbira'k, megyegrófok s 
söt magának а nádornak itélö hatóságától fölmentetnek. 
Saját kebelökbôl évenként birót (vìllicus) választhatnak. 
Igy plébänost is. A biró magához melléklendö eskiittbirák 
kal minden edóssági, polgári és közfenyítéki ügyeiket itéli. A 
hospes tehát csak h a so n ló it ól (judicium parium) birál 
tatik, terhesb íigyeit a király vagy tárnok eleìbe fölebb vi 
hetvén. 

Szabadságaikat se’rtö minden esetbeu a király volt f6 
védök. Harminczadok, Vámok sulyától a kereskedök ege'sz 
orsza'gban fölszabadíttattak. A szabadvásár-jog (fo rum li 
berum) szinte ide száml'ttatott. De ezen szabadalmake’rt 
földadót (censum ratione terragii) fizetni, vagy рейд 
katonáskodni tartoztanak 15). 

Mll'ltl’lûgy az illy szabad községek, népség s fogyasz 
tás cseke'lyse'ge miatt, kézi szorgalomból elegendô élelme 

‘5) IV. Belának egy 1248. évben költ adománylevele'ben ezek 
igy számláltatnak ele'. Szavait példakép ide igtatom: ,lpsis, 
et ipsorum suecessoribus perpetuo ——— dedimus libertatem, 
ut villicus ex se ipsis, qui pro tempore fuerit сопзйшшвя 
omnes causas pecuniarias , civiles et criminales- —- cum 
duodecim juratis debeat fine debito judicaire, nec ipsi cìves 
aliquorum extraneorum judi cu т; Palatin orum 
videlicet et Comitum Pr ovi ncialium adstare judi 
cio teneantur, sed si super arduis negotiis definire forsitan 
ignorarent, volumus ut ad nostram praesentiam, vel туф 
stri Thavernicorum nostrorum ad examen pro determlnanda, 
et impetranda justitia convocentur, et quotiescunque expe 
dierit, contra inimicos Regni nostri дай! ех eis l2. arma 
tis sub vexillo Regis militabunt, quibus etiam utenrum nu 
merus augeatur,inipsocastro dedimus forum libe 
rum, quod die martìs perpetuo celebretur, ita ut in illud 
venientes, et reeedentes de eodem, sine alìquo de 
bito tributi cum suis mercimoniis libere veniant, et 
secure recedant.‘ 
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zést nem nyerhettek, akirályok nagyobb földte'reket, egész 
hatärokat s helységeket ajándékoztak nekik. Példäul 
1244. évben Keve ur földét Pest városáuak. S ekkép а mi'íi 
par élesztésére közvetöleg hatottak. 

Azonban több illy fölmentesített községek magáno 
soknak vagy pedig az egyházi rend iránt mindenha bökezl'i 
királyaink által, püspökségek, apáturságok 5 monostorok 
nak ajándékoztattak el, mind azon jogok- és tartozmányok 
kal, mellyekkel 6k aznkat bira'k: ,ut super easdem terras, 
sessiones et possessiones alios hospites convocandi, convo 
cams et congregatos ibidem tenendi et libertatem etiam iis 
ordìnandi, ac ab eis solitos proventus et census annuos 
exigendi liberam semper habeant potestatem.‘ на). 

Igy tehát sok szabad községek magános uri hatóság 
alá jutottak. .leleskedtek ugyan még azután 15 1161111 szabad 
sägokkal, de a jogok s viszonyok ama határozatlansága mi' 
att, melly szerint ezek illy általános tarlalmú adományleve 
lekben ") egyenként körül nem irattak, mindenkor terhesb 
marada sorsuk a királyi városokénál. Valóban n kézipar 
legnagyobb akada'lya, mint jelenleg, úgymár akkor is, ezen 
uri viszonyokból származott. Innét még most e viszony 
tól több városok szabadulni ügyekeznek. Részint némely 
lyek már szabadultak is. 

") A mint is ezt igyfejezi ki egy, Kún László áltnl 1288 év 
ben kiadott, oklevél. 

") Például legyen II. Geyzának 1158. költ adománylevele arra, 
milly tágas értelemben vétetett akkor az urihatóság és ugy 

‚ szolván korlátlanul ruliáztatik által a magánosokra: ,quod 
populos ad epìscopum et eapitulum pertinentes nullus judex 
sub rege positus etiam curialis comes major possit judica 
rein causis quibuscunque nisi epìscopus, vel capì' 
tulum "el eorum ìs e r vi t о 1‘ е 5. Etiam causas развит: judi 
care extra neo rum q uorumcunque ratione delictî, 
in pertinentiis eorum commissì judiciario ordine p e r о 
т пе m mo du т.‘ Ezek többi közt tartalmai az érìntett 
oklevélnek. 
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Azonban hatalmasbban gyakorlá а liübe'ri rendszer 
szelleme befolyása’t Árpa'd ìvadékú királyinkra, sem hogy 
ezek а városnk szaporodtát, az olasz ‘ай-0501:, jelesül ma 
gyar koronához kapcsolt Dalmatia városaì példája'ra kifej 
lését elömozdítani hajlandók lettek volna. F entartatott ez 
az elegyha'zakból szzírmazott királyoknak, mint látandjuk. 

24. §. 

Folytata'a. 

A mú'ipar egyik nevezetes ága a bányamíivelés, Ár 
pád királyoknak köszöni haza'nkban kezdetét. A $215 
szok, kik а XII. sza’zadban itt telepedtek, elsök voltak a 
bányamüvelésben. Va'ltozó volt а pénzverés módja, mint 
II. Endre 23. t. czikkelyéböl каштан, mellyben az й] 
pénz csak husvéttól husvétig s igy csak egy évre megtar 
‘мы rendeltetik. Az innét а kamarai nyereség (lucrum 
camerae) béhajtásában eredö pénztözsérkedésböl követ 
kezett, hogy az aranypecse'tes levél bizonyítása sze 
rint a bänyajövedelmek, söt a kamaraì hivatalok is az is~ 
maeliták és zsidók kezeire kerültek, mi egyik oka lön azon 
késöbbi törvénynek, melly zerint a zsidok a bányaváro 
sokból és bizonyos távolságig azoknak egész keriiletéböl 
kizárattak. A bányamüvelés azonban nagyobb virágzási 
fokot ért vegyes hazákból származó királyok korában. Ki 
váltkép Robert Károl alapi’tója mint ulább la’tandjuk. 

Mi a bel és kiil kereskedést illetì. Nem tagadhatni u 
gyan, hogy vásárok fölálli'tása, днища}: vámoktóli fölmen 
tése, némelly városoknak engedett szabad mendék és köl 
tözködés által, a közlekedés, az ada'svevés hathatósan se 
gi'ttetett elô az országban : ellenállott azonban a virágzóbb 
s élénkebb bel kereskedésnek а népség cseke’lysége, az 0r 

- szág nagy részének vadon s müveletlen állapotja, bátorsá 
gos utak, révek és hajókäzás tökéletes nélkülözése lt’). A 

l‘) Ámbár a közlekedésimůvek e tökéletes nélkíilöze'si állapot 
ja` most már еду ôsz tái'olságban létezik utánunk; a 
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hatalmasok a'ltal kereskedôkön, mestcrembereken elkö 
vetni szokott zaklatások és határukban gyakorlott önké 
nyes vámolások és adószedések. Végre a ne’p legnagyobb 
részének egyszerl'i pásztori életmódja , melly élelmi s ru 
házati, hon termesztett s készl’tett sziikse'gbelivel beérvén 
e müipar czikkelyeit egészen nélkülözheté. Az egész bel 
kereskedés мы: leginkább Fel-magyarországban azon jö 
vevények ältal folytattatott , kik szabadalmakat nyervén 
magok közt közlekedtek. 

Kül kereskede'se sem volt honunknak e korszakban. 

A parányi termesztés kivitele nem engede. A marha pedig 
mint f6 szükségi' czikkely, a mar fönidéztem tôrve'nyek sze 
rint az országból kihajtatni egészen tiltatott. Azonáruk 
és fogyasztás-czìkkelyekkeli kereskedés, mellyek az egyhä 
zi s vilägi f6 rend részére а Levante s Olaszország út 
ján behozattak, olaszok (Latini) ‘9), ismaeliták és zsi 
dók kezében volt. 

A magyar birodalom Árpádok alatt több tartományok 
hozzákapcsoltával tetemesen öregbült. Jelesül Dalmatia, 
Croatia, Rama, Servia, Gallicia és Lodomeria országaival. 
Kíilkereskedésre nézve azonban Dalmatiának, Spalatum, 

dolgok illy helyzetét még is könnyen elképzelhetjük еду pil 
lanatot vetve Délamerika újabb helyzete're. Azon orszá 
géra, melly annyi elsöségekkel hir éghajlata és termékeny 
ségére ne'zve. Mivel azonban ott egy országút is alig léte 
zik, a fiildmüvelés és gyárok gyermekségökben vannak. Olly 
tárgyak, miknálunk élet elsô szükségei, ott felesiegnek né_ 

' вашей, mit elérni a népség nagy' része reményleni semmer. 
Egy tartomány lakosai мёд а szomszédosnak terményit sem 
ìsmerik. Közepett‘e е fölöttébb gazdag természetnek a. ko 
moiy magánosság egyetlen а mivelt utazóra hat() érzés. V. ö. 
Lewald’s ,Europa‘ I. Band. 159. l. 1836. Alig lehet szinesb 
képet rajzolni Hunnìa ez ido'kbeli áilapotjáról. 

") ,Latini, qui Ungrorum consvetudini legitime consentire no 
luerint... .., quocunque "атм, eo vadant.‘ Sz. Lász. l. 
k. 31. fej. Igy neveztettek az olaszok nyelvöknek deak 

kali nagy hasonlatosságától. 
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Tragurium, Jadra nemesebb városaival elfoglalása legfon 
tosb hatásu lehete. Mert az Adria tenger keleti révpartjai 
nak uraivá e's a Velenczeiek által üzött világkereskedésben 
félelmes „нашем társaivá teheté Árpád királyinkat. Innét 
magyarázhatók Dalmatie. >és szigeteinek birtoka végett foly 
каши sza'mos hábol‘uik elenczeiekkel. Ezek t. i. fe'lték 

vala а neptuni háromágunak kezeikböl kiragadtatäsát ma 
gyar kirälyok által. ‚ 

Azonban olly kevés hajlomással birtanak Arpád ki 
rályink és az egész nemzet a tengeri kereskedéshez, hogy 
Dalmatia birtoka mellett is egy tengeri ñottával sem (Нове 
kedhettek. Söt II. Endrét, mi több, jerusalemi táborozásá 
ban, Spalatumnäl velenczei hajók fogada'k és áteresztették 
a szent föld foglalására ! 

25. §. 

Az при’ e's kereskedés derüló' m’ra'gzala a vegyes ùló'szalcbun. 

Vegyes házakból származó királyok alatt и] idôszakra 
kél a müipar és kereskedés hazánkban. Azon jótékony 
mag, melly az elöbbi idöszakban elszóratott, jobban 5 job 
ban kicsirázva, érettségre hozza mind azon intézeteket, 
mellyek a szorgalomnak es kereskedésnek rúgói, elemei. 

Különféle uralkodó házakból magyar sz. koronával 
ékesített fejdelmek közelebbi összekötésbe hozäk hazánkat a 
külfölddel. Honosuló több kiilbeliekkel szokäsok, hajlandó 
ságok, mesterségek, találmányok s tudományok hozattak be. 

Az Olasz- és Németorszägban állapodást nyert városi 
polgárisodás, szabadság, mü- 5 czéhimézet, magyar va'ro 
sinkban is rokon ìrányt és törekvést gerjesztének. (10060 
san :ípoltatott es elömozdx'ttatott mind ez királyink által. y 
Reszint azért, mert а városok teljedése, szaporodäsa által 
magoknak еду köze'p rendet, melly nyert szabadalmak és 
védenczi pártfogás lniatt nekik szorosan leköteleztetett, ké 
решен, azt mintegy ellensúlykép vélék használhatónak a 
hatalmas aristoeratia‘tulnyomósága ellen, részint financziai 
nézetekböl kincstári jövedelmek szaporl'tása'ul, иду tekin 
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tetvén a királyi “Яд-0501‘, mint korona sajátai, mellyek kü 
lönfe'le adózások, szolgálatok és földbér-íizetés által bö jö 
vedelmi kútforrást nyitottak. 

Ez idôszakbnn már a városok követeit látjuk meg 
jelenni az országgyüle'seken. A városok hatóságát, nemesi 
birtokjogát, polgáraiknak vámfizetéstôli mentességét, 161 
kelési kötelességöket а törve'nyekben világosan körülirva 
olvassuk. Több királyi városok gazdasága, jelesül a föl 
mngyarországiaknak (e magyar Hansának), mellyeknek ki 
tiinö kereskedése oklevelekböl és házaik régi épités-mód 
jából kétségtelen, királyink böadományai, sok nemesi jó 
szágnak városok a'ltal tett szerzése, mind meg annyi jele 
s bizonyságai а polgári rend pártolásának és az által a пи’! 
ipar emelkedésének, elömozdi’tdsának. 

A bel s kül kereskedés nagyobb élénkséget, kiterje 
dést nyere. Magyarország I.Lajos és I. Mátyásidejében nagy 
sága s virágzása zenitjét éré,_Kiterjesztett határszélek által 
szaporodtak a külviszonyok, növekedett а bel közösiilés. A 
közlekedések bátorsága, utak, hidak, söt csatornák -mire 
Mátyás ideje'ben Duna és Tisza összeköttete’sében nyoma 
ink vannak-épi'tése,- vámok és harminczadok elrendezése 
és szabályazása a törvényhozás komolyabb ta’rgyai kezdé 
nek lenni. 

A keringö pénz belértéke meghatároztatván, hamisi' 
tása szoros rendelmények a'ltal eltávoztatott. vásárok 
rendes tartása ìránt, akereskedöknek, fôkép kiilbelieknek, 
csempeskedéseì s hamiskodásai ellen bölcs rendészetì sza 
bályok tétettek. Szóval, szép elômeneti kifejlésben Valának 
a ml'iipart és kereskedést tárgyazó minden intézmények, a 
nemzeti hatalom és gazdaság kútforrásait еду inkább csak 

— képzel‘hetô, mint pontosan kìszámítható magasságra öreg 
bitendök, ha a magyarnakvérnapja föl nem tün vala, melly 
az egész lllazát a bárd osman martalékjául tevén, az пё 
zadokon keresztül szomorú pusztitások láthelye volt, s 
nagy része járma alá görbiile. 
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De lássuk közelebbröl az egyes királyok rendelményei 
bôl és törvényeiböl a nn'íipar és kereskedés állapotját ez' 
idöszakban. 

26. §. 

Robert Károl. Ba'nya'szat ¿s _pe'nzdolog elrena'eze'se. Luc-rum 
camerate. 

Miután Ill. Endre halála után Venczel és Otto kirá 
lyok választása általla pápáknak bitorlott befolyása ellen 
szabadságukat és nemzeti fönségöket állandóan védelmez 
Её}: volna dicsöiilt eleink, az ország nem kis kárával tiz 
évig tartó zenebona utän Robert Károlt szabad akaratuk 
ból kìrályoknak koronázták. 

Anjoui Károly ugy tekintethetik, mint a bányászsa'g 
és pénz dolgának и] alapitója és rendbeszedöje 2") az ország 
ban. Ez által pedig nem csak a bányamüvele’s, hanem ake 
reskedés ez idöszakbeli virágzatának elsö alkotója. Bizo 
пуща ezt törvénykönyvünkben létezö egyetlen de nevezetes 
decretuma. 

A pénzverés joga Ipolitus mesternek nyolcz száz mar 
káért elzálogi’ttatván, a verendö pénz belértéke s nyoma 
megállapíttatik. A városokban és más szabad helyeken az 
arra kikíildött öt biztos jelenlétében közpiaczon az alább 
való becsi'ípénzek, ugymint а bécsi széles garasok és öt 
év elött veretett belföldi pénzek becseréltetni rendeltetnek. 
Ennél fogvást parancsoltatik, hogy minden városban e's köz‘ 

"‘) Pénz dolgát illetô jeles törvényeket találunk Ill. Endre 
1298ki decretumában, ìllyesek: 3.37. czikk., mellyben а pénz 
finomsága, combustio és belértéke határoztatik. 38. czikk. 
ha ki az и] pe'nz folyamát vásár pinczán meg nem engedné, 
vasárjogot (jus fori) veszítsen. 39.; czikk. ha ki azt el nem 
fogadná, minden jobbágytelektölfél negyed markát fizessen; 
40. czikk. magános ha. pénzt veretne, Iazon házat, vagy hely 
se'get, mellyben ат tenne', veszítse. V. ö. Supl. ad Vest. 
Com. 132-136. l. 
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helyen illô mértékek és nyomadékok tartassanak annak е1 
kerüléseiil, ne hogy a kereskedök, kalmárok és tözsérek, 
vagy magok a polgárok is kicseréle'sekben, а pénznek kö 
rülmetszése, nyomósabbnak kiválogatása által hamiskodást 
kövessenek el. 

A magánosok minden ez elött u"zni szokott pénzváltás 
tól eltiltatnak. A régi pénzekkel, jelesül az apró közép 
szeri'i bécsiekkeli, mellyeknek tökéletes kiirtása rendeltetik, 
kereskedés a vett és eladott javak veszltése alatt szinte til 
tatik. A külbeli kereskedök behozott porte'káikat, úgymint 
posztót s másfélét, sem veretlen arany s ezüste'rt, sem más 
régi pénzeke'rt ne ада“: el, hanem csak az и] jó értéki'í 
pénzért. Máskép cselekvök személyökben és javaikban bi'in 
hödjenek. A pénzhamisi'tók ellen szoros fenyiték rendel 
tetik. 

A kamara-nyereség (lucrum camerae) 18 denár 
ral minden kaputól szedettessék. Az egyháziak, városok 
és más nemesi jelességgel birók ettôl menten tartatnak, ha 
birtokaikon és jobbágyaik közt az и] pénzt elfogadván, 
becserélìk és keringésbe hozzák, ellenkezö esetben рейд’ 
а kamra nyereségét a haszonbérlö kamarai grófnak Íizetni 
köteleztetnek. Ezen nyeresége’rt köteles a kamarai gróf 
minden megye't elegendö beváltásra szolgáló jó értéki’í 
pénzmennyiséggel ellátni. A kamarai nyereséget mindaza'l 
tal új pénzben kelletett fizetni, nem pedig régiben. Megha 
gyattaték a kamarai grófoknak, hogy а régi denárokat, bé 
csi s cseh garasokat és bär melly pénzfajokat, mellyeknek 
birtokába a becserélés útján jutandnak, összeolvasztván, az 
й] pe'nz száporitásául mostani mintába vòntessék 2'). 

 

") Kìtetszik ezekböl, hogy а lucrum camerae nem egyéb volt 
azon adónál, melly a pénzverési költségek és becseréléseért 
járó jutalom fejében az ország lakosai Ми: kivettetett. Jó 
értékú и] pe'nzt adván ki а kamara és azért az ó pénzt a. 
zon kötelességgel, hogy azt hasonló jó becsů alakban kia 
dandja, beváltván, természetesen, mind apénzverés, mind be 
cserélés költségeìt s fáradságát tisztán elvesztette volna, 
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A városoknak kötelességül tétetik bizonyos megbatá 
rozott mennyiséget az új pénzböl Íinom eziiste’rt becserélni, 
‘газу pedig ha ezüstöt nem adnának, minden ö rea'jok mért 
nyomade'k markától az olvasztás, vagy is Íìnomitás (com 
bustio seu ñnatio) fejében négy репы“ Íizetni a kamará 
пай 22). Királyi házak (domus regales) állíttattak föl а vá 
rosokban, ezekbe hozattatott az arany e’s ezüst, eladás, ol 
vasztás és cserélës végett, mit ezeken kivül hìvtelense'g 
vétke alatt tenni szabad nem Vala. A Íinomsäg fokai is itt 
vizsgáltattak megakamarai fölvigyázó által, és az aranyra 
jegyeztetvén, királyi bélyeg süttetett rea. Kereskedöknek 
és másoknak tiltatik két markán felül а bányavidékekbe 
denárokat hozni. Pénzt verni csak az érseki s tárnoki em 

ber jelenlétében szabad a kamarai grófnak. Minden adós 
ságok, tizedek, be’rek, adók и] pénzben szedetni rendel 
сетей stb. stb. 

Kiviláglik tehát e fontos decretum tartalmaiból a pénz 
dolgának állapotja hazánkban Karol idejében és annak е 
lôtte. A közhitel és kereskedési virágzás alapját tevén a. 
jó s igaz e’rtékü pénz keringése ennek megcsökkent bel be 

ha azért pótolást nem kap vala. Az, а mi, а mostani pénzve 
rési rendszer szerint, minden mai-ka után ezen költség Гей 
ben az érczvegyiték (Lawirung) «Яга! lerovatik, ugyan az 
lucrum camerae nevezetů adó képében egyenesen а kamará 
nak mintegy visszañzettetett. 

п) Ezt a városok lucrum camerae helyett, mellytöl szabadok 
voltak, fìzetni köteleztettek. Egyébiránt megjegyzést 61-60 
mel az, hogy a 33. ё. szerint a kamara-nyereséget me'g а 
nemesek is fizetni стати. Ezt bizonyítja Ill. Endre 1298. 
decl’. 60. czikk. melly szerint а kamurai nyereséget a ne 
mesek az ország régi szokásához ke’pest, ammint a törvény 
mondja, fizetni és рейд‘; ,facta dicatione et termino congru 
entesibi assignato‘ köteleztettek: kiilönben birto kaik, mely 
lyekbó'l ат: fizetni 'mulasztottak а kamara-gróf által zár alá 
viendôk. V. ö. Supl. ad Vest. Com. I. 160. l. E teherto’l a 
zonban l. Lajos törvénye дна! fölmentettek, a mint látni 
fogjuk. 
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csét helyre álll'tni 65 а 11ат15 65 rosz értékl'í pénzfal'okat a 
keringe'sból kiküszöbölni f6 gondjai közészámlálá Robert 
Karol. 

Azon idökben t. i. a külkereskedc'ík által alább való 

idegen pe'nz hozattatott az orszägba, a jó értékiis nehezebb 
nyomatú honi pe'nz pedig kivitetett az országból. Ama majd 
minden évben változó pénzfajok sokaságában az elszapo 
rodott pénzváltók 65 hamisi'tók (mit leginka'bb а 52611105 
zsidók és ismaeliták ú'zni szoktanak) káros tôzsérkede' 
seik által, a jóértékl'í pénz mennyisége fogyasztatván, aköz 
hitel megcsökkent; a mi'íl'par 65 kereskedés nagy kárával, 
a nemzeti tôke apadtával , az arany és eziist re'szint a kül 
kereskedés útján, midôn a kölcsönös ñzetésekben , а jobb 
értéki'i honi pénz külportékáért kiväntatott, a bel czikke 
lyekért pedig adecretumban megnevezett, részintape'nzvál 
tók 65 hamisl'tók cselei által а keringésbôl kihuzatott. 

Mind ezeknek véget vetett Robert Károl az által, hogy 
az idegen 5 honi rosz értékú pénzeket keringésbôl kitiltván 
becseréltetni rendeli. Az uj igaz érte’kü pénznek 611031166 
sát minden ñzete’sekben szorosan megparancsolá. A pe’nz 
verésben eddig besìkamlott, visszaéle'seket eltörlé. Az а 
rany és ezüst ñnomsága fokait meghatározá. A közhitelt 
erösebb lábra álli'tván, mind rendészeti, mind Íinancziai te 
kintetben hazánkban uj korszakot képeze, alkota, alapíta. 
A ba'nyamüvelés, mül'par 65 kereskedés serkentésére 1616 
konyan hata. Etörvény anyja 5 alapja а pénzügy köríil 
hozott késöbbi törvények- s rendszabályoknak. 

27. §. 

I. Lw'os. Urbana. Sza'raz va'molc. Tengerz' Ícersskede's. 

I. Lajos, atyjának bölcs rendeléseit a pénz dolgában 
nem másítá meg. Söt a törvénykönyvben levö egyetlen de 
cretumänak 4ik és 5ik czikkelyeìben a kamarai nyereség 
nek elöbbi mennyiségbeni fizetéset rendeli, s kik legyenek 
ñzetésétôl fölmentve meghatározza. 
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A bányamüvele'sre ne'zve a 13 czikkelyben ama ne 
vezetes rendelés foglaltatik, hogy a melly nemesi birtok 
ban érczásványok taliíltatnának, azt ma's hasonló birtokkal 
а király kicserélhesse; különben pedig Robert Károl ren 
deléséhez ke'pest az arany és ezüst а királyij o g, ‘(аду 
is urb ига ñzetése mellett а kamarábun becseréltessék. 

Bel közôsiile's s kereskedés elömozdl'tásául a Sik 0211: 

kelyben minden igazságtalan adók s vzímok szzirazföldön 
és folyókon eltöröltetnek, s a vám egyedül hidakat s 
hajókat önkényt használóktól beszedetni engedtetik. Vila' 
gos ebbôl, hogy haza'nkban а kereskedés nagy akadályávnl 
e részben sok visszaélések történtenek. llilletö, hogy a föld~ 
birtokosok, jövedelmeìk szaporításául adoma'nyi jogaikhm. 
tartozni vélék a vámok fölállŕtúsát még akkor is, midön 
azokra sziikség épen nein volt. llide'pl'tésröl pedig, útcsi 
nálásról, mik ekkor még, иду látszik, nem divatoztak, 
minthogy а törvény csak hidakról s kompokról emlékezik, 
szorgoskodni mulasztottak. Kitetszik ez abból is, тег: а 
15. és 17. czikkelyekben liltatik а nemeseket Íizete'si he 
lyekre (loca tributormn) hnjtani, kényszeri' teni, megengedtet 
ve'n nekik, hogy a‘révekkel minden akada'ly nélkül, merre 
akarnak, szabadon élhessenek. Midön menyasszonyaikért 
mennek és azokkal visszatérnek, a hidakon és adóhelyeken 
szokásban volt еду marku megvétele megsemmisi'ttetik. 
Eme visszaéléseket azonban a törvény csak a n e m e s e k r e 
nézve tiltja, szoka'sban maradlak tehgit azok minden nem 
telenekre, kereskedökre s mesteremberekre nézve, pedig 
milly mérte’kben’! ke'pzelhetni. 

A kül kereskedés, jelesiil n magyar tengerikereskcde's 
állapotjára ne’zve e'rdekes azon be'keegyezés, melly 1381, 
august 16án Taurinum városában Lajos és a velenczei 1:61 
társaság közt köttetett. Olly egyességre lépett а két vil-' 
longó fél, hogy: 1) а magyaroknak szabad ne lenne Istria és 
Bimino hegyein túl hnjózni, газу valamelly eladandó por 
tékát vinni; 2) a velcnczei hajóknak se legyen szabad 
Dalmatiának azon part jaihoz hajózni, mellyek la'nczezal be 

‘гбнтЁыв‘гшв. гАьУмшыкАк. II. a 
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vannak kerl'tve. Azon háborúra, melly ezen békekötéssel 
ve'gzödött, kiilönös okot nyujtott az, hogy Lajos király, bir 
tokxíban levén az egész Dalmatiának, több hajókkal kiildött 
vala sót kereskedés “Эдем Olaszorsza'gba , mit а velenczei 
ek azon tekintetne'l года“. hogy régi szokásból 6k "Май 
nak е gye díil az Adria tengemek ‘пай, mellyen engedel 
mök nélkül tilalma volna másoknak а hajózás, akadá 
lyozfinak "). 

Elsö nyomai ezek bel termesztményiczikkelylyel ten 
geren l'izni kezdett magyar kereskedésnek, melly azonban, 
a magyar tengere'szet (marine) nem mérközhetvén a köz 
társaság akkor legelsö tengeri hatalmával, az iménti béke 
kötés liltal csak tengeri révpart-kere skedésre (Kü 
stenlmndel) alacsonyult. Meg kell azonban vallani, hogy ha 
valaha I. Lajos idejében létezett azon szerencsés helyzet 
hazánkra nézve, mellyben egyesülve a többi olasz fejdel 
mekkel, fökép genuabelìekkel, kik már is szövetse'get kö 
töttek` а velenczeiek tengeri hatalma megtörésére Lajas 
sal, a magyar tengerikereskedés állapodást, kiterjedést, vi 
rëigzäst érhetett volna. De sem a nemzet charactere, sem 
hajlandóstiga, sem alkotmánya e világszerl'i és a nemzeti 
gazdasaíg kìmeríthetlen kútforräsait föltäró vállalatnak 
nem kedvezének. (V. ö. IV.) 

28. §. 

Уйти’ ke'pvmlex её hato'sa’g. Caempeszets'iörve'ny. Har-min 
спада/с. Kz'ra'lyí so'k. 

Maria e's II. Károl rövid e’s háborgos uralkodása uta'n 
Zsigmond törvényei közt egy váratlan jelenet lepi meg a 
vizsgálódót, mìdön második törvénykönyve'nek, melly 1405. 
költ, mindjárt homlokán azt olvassa, hogy nem csak a me 
gyék s keriiletek, hanem városok, söt mezövárosok és sza 
bad helységek (lib e r a e villa e) követei is összehivat 

3") V. ö. Szeke'r Joach. Magy. Ex'ed. Il. k. 
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мм", Velök folytatott tanakodás és egyezkedéssel ,ipso-y 
rum etiam legatorum consilio‘ törvények hozattak. Elsö 
nyoma ez aristocratiai szövetl'í alkotma'nyunkbun а vríro 
sok és városbeliek befolytänak a tò'rve'nyszerzés fönségi 
jog 'gyakorlatäba 2‘). ` 

Azon önällás és fiiggetlense'g, melyet a värosi testüle 
tek Árpád királyok Май kiilön szabadéklevelek által ma 
goknak szerezni iigyekeztek, most még nagyobb ширмы 
nyert‘.l A‘városok, közönse'ges jog tekintetében, mint egye 
temi (moralis) személyek, az orszäg többi rendeivel egyen 
lôségbe tétetvén, ez a mliipar és kereskedés elömozdl'ta'sá 
ra nem lehete jótékony hatás nélkül. Kienieltetvén a pol 
gäri rend póri ‘аду is politicai semmiségů állap'otjiíból, ha- 
talmas rúgó nyujtatott a földmivelönek is va'rosi élet пи‘ 
ni sovárgasra, kézi szorgalom és kereskedés-üze'sre. 

Az elôszóban ugyan а városok szapori’tása s erôsl'té 

u) Ambár pedig a vegyes Миши?! származott következö ki 
rályok idejében Моим: törve'nyek elöszavaìban, illy ‘Найди; 
említe's a városi követek „дышат! sehol sem törtúnik. 
és csak l. Ferdinand törvényeinek elo'szavaiban fordulnuk 
elô illy kifejezések ,aliorumque OO. et SS. llegni sui` Hun 
garia‘ vagy pedig ,caeterisque Ordinibus et SS. ejusdem Re. 
gni nostriHungaria‘ a mint is ez mindenkor a ,Nobilium 
szó után hozzá “дум téve, és mi alatt nem más, mint а 
kir. városok értetnek: mindazáltal, hogy ezek Zsigmoml 
ideje бы‘ részt ‘тек а törve'nyhozásban, bizonyitják ll. 
Lászlónak 1457. Kassa városához Rákos mezején Iarlanfló 
országgyülésre meghìvó-levele ,certum et notabilem 
numerum ex concivibus vestris. . . mittere et destinare бе 
betis‘ ugy „те Barthfa városáh‘oz intézett hasonló meg 
hivó-levele i457. Postre: ,quatuor, aut duo ex vobis. .. 
transmittatis‘ V. ö. Kovachich Vest. com. 288. 289 l. ЕМ 
hozutnak illy meghivú-levelek több példái a következö ki 
rályok idejéböl is ugyan ott. Végre az 1608. k e. lsú' a 
kir. városokat nyilván ez огню; rendei közé зайт 
ia'lja, mit valóban nem tön vala az nkkori törvényhozás, ha 
a képvìsele's folytoni szokasában nem lettek volha 

i* 
r 
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se okául mult îdökbcn haz'ánkat pusztitó bissenusok, 10111 
rok, utóbb törökök és más bard népek berohanásai ellen 
szerzendô nagyobb védelem álli'ttatik; de ha Zsigmond 
uralkodását, az ország nagyaival valo egyenetlense'geit, f6» 
kép gyakori pénzsziikségeit iigyelemlnel tekintjük, fontosb 
politicai okok vezérlék öt eme lépésre ; millyenek a kira'lyi 
jövedelmek szapon'tása, s leginkább az udvari part erösödése 
nz aristocralia tulzó ke’rkedései ellen. 

Kitünik azonban, s‘ugy szólva Zsigmond П. Decre 
tumát törvénykönyvünkben egyetlenné, hasonlíthatlanná 
leszi az, hogy u mondott országgyüle'snek csaknem kirc 
kesztö cze'ljául és foglalatossa'gául tüzetett ki a vzírosi 161 
vényhntósa'g elrendezése, apolga'ri jogok, személyes 1111101’ 
sa'g, a hitel, kereskedési ki'il s bel viszonynk, harminczadok, 
arany s сын-11111101, és alnérte'kekméghatározása. Néhány 
törvényczikkelyeket kîvéve, a törvényszerzés csak azokra, 
mik 11 mi'iipart és kereskedést közelebbröl illetik, fordita' ñ 
gyelmét. Mel-t jelesiil 

Mi a városi hatóságot illeti a 4ik és 12ik czikkely 
bcn a va'rosbeliek felcbbvitele saját törvényszékeiktöl а 
ta'rnokhoz megállupíttatik, minden más biriík elötti megje 
1011051611`б1зшьш11йа1ш1п. A 7ik t. czikkclyben tiltva va 
gyon n väros vagylakosai zaklatása, letartóztalása, más 
kebelebeli lakosnak adossága vagy gonosztette miatt. El 
töröltetik ekkép ama käros szokás, melly szerìnt а 'rendes 
birósaig mellôztével megengedtetett az'önkénylegi elégtét 
szerzés az ártatlanokon is. Ennek kôvetkeztében a Sik t. 
czikkelyben a helybiróság illetó’sége az alpörösre 
nézve iigy állapi'ttalik meg, hogy általán véve bár milly 
rendi'i legyen a fölperes, mindenhu tartozzék követni az i 
alpen-es biróságät. És igy az elôbb _divatban levö erösbik 

у joga “аду is az úgy nevezett ököljogl egyik neme megszün 
tettetik. A 10ik t.czikkely szerint minden 11018111- c 011 e c ta s 
r с g ale s és más adókat különbség nélkül íizetni tartozìk, 
biztosi'ttatván igy a kincstzir jövedelme. A 13ik t. czikkely 
zszcrint pedig uje'vi njándékokat kötendö egyezés szex'int 
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ndjnnak а Városok, úgy szinte az utazó és megszzillri 111111 
1у1 udvarnak élelemtarta'st. 

Keres'kede's tárgya'ban а 2ìk czikkelyben tiltatîk vidé 
ki posztókereskedöknek posztót röfönként s kisebb lneny 
nyiségben eladni pénz e's portéknvesztés alatt. E törvény 
а 111111‹е1‘е51‹е‹1б1‹111е5520г1165111 irányozza, hogy а bel kc 
reskedôk haszmít és szabadsa'gät mozdl'tsa elö. Kitetszik 
az a 11dik t. czikkelybôl is, mellyberi a honi kereskedök 
nek egész országlian szabad járzískelés, adásvevés‘, ki sbc 
vitel engedtetik,megsziintettetvén Buda värosának nzon o 
gyedärusági szabadéka, melly szerint kehelébe bait' melly 
kereskedô által behozott portéka onnnn többé ki nem vi 
tethetett, tova'bb nem szállíttathatott, lmneln ottan 1616161 
nis eladntni parancsoltatott. A kiilkereskedökre nézve а 
zonban az elöbbeni czikkely rendelése, а régi szokäs és 
szabadékok teljes ereje helybenhagyattatvän. Atlsíttzik t. i. 
eleink azon elv igazszigát, hogy a belkereskedés teljes 5211 
badszígától, élesztése'töl, virzígzásätól fíigg a nemzeti guz 
dasäg öregbiilése, a kül kereskedés terjedelme. Melly nom 
zet ezt ápolni, elösegl'tni lnulasztja, 'az nem soksira idegen 
szatócsok s kalmárokkal elborítvalátandjapiaczait, kik ha 
szonlesö nézeteikkel (speculatie) nemzeti tökéjét apnsztva, av. 
országot külánik s tennékekkel elôzönlik, pénzét, értékét ki 
szivárogtatják, lakosait hasznos foglalatossa'goktól 111631052! 
ják. Innét a 16dik t. czikkelyben tiltatik az orszxígbelieknek 
vidéki kereskedôk portékáit, s bär milly eladó “137011150 
ját -vagyon ne'v alatt elrejteni, а kiil kereskedökkel a bel 
kereskedés ártalmával ba'r miféle szövetségbe s egyezke 
désbe bocsátkozni, pénz és portéka-vesztés 65 szelnélyes 
fenyiték terhe alatt. Ez tehát a csempészetek és csempész 
kedók elleni elsö törvény honnunkban. 

A 17ik t. czikkely azt rendcli, hogy a kereskedôk 
65 kalma'rok minden kivitt, vagy az orsza'gba lxozott 6111 
czikkelytöl 65 portékától h ar 111 1пс 2 а d ik r 65 zt 2") (tri 

п) Kovachich úgy vélekedëk, hogy regenten hnzánkbam nenn 



62 штык És KEREsKEDÉs ÁLLAPOTJA 

cesimam partem) iizessenek. Ezen fizetés némi pótlékäul 
pedig azon kereskedök, kik a harminczadot megfizette'k, 
minden királyi vámokon és adozási helyeken, személyeik 
löl, lovaik és szekereiktöl való ñzetéstôl fölmentetnek- 
A harminczadok intézete tehát ezen idötöl vette ere 
detét hazänkban и). Azonban már maga e törvény fogla 
lata mutata azt , hogy azok inkább a királyi jövedelmekl 
szaporitásául, mintsein а kereskedés irányoztatása'ul, abel 
iparnak, а kíilbeli ellen, ve'delméül fölállíttattak. A har 
minczadik rész Íizetése állandóan állapl'ttatik meg, midön a 
mostani harminczadi rendszerekben а íizetés magassága és 
me'g inkább hata'ro‘zatlansága a kereskedés legnagyobb aka 
de’ka. Nem tartatvá'n meg Montesquieunak eme alapsza 
bálya: ,Il faut quel’ État soit neutre entre sa douane et 
son commerce et qu’ il fasse en sorte que ces deux choses 
ne se croisent point; et alors on y jouit de la. liberté du 
commerce. —- La Finance détruit le commerce par ses inju' 
stices, par ses vexations, parl’ excés de ce qu’ elleimpose: 

a portéka berse'nek harminczadik részrôl hanem önkényleg 
meghatározott taxák szerint szedetett a harmìnczad. E Vé 
lekedésre vezérle' 6r, Katona. által Vl. КМ. 1178. Lelöhozott, 
lll. Endre'nek azon okleveler melly szerint a harminczadi 
be'r LV. Bela ideje’ben dìvatozó á rj еду z é k re (tariffára) 
visszatétetik.-¿V. ö. Supl. ad Vest. Com. l. 122. l. 

"'s) lll. Endre 1298ki t. könyvében e következö harminczado 
kat és vámokat illetö czikkelyekre akadunk: 25 czikk. az 
ujonan , jelesül lV. László idejétôl behozott vámok és har 
minczadok eltöröltetnek. — '71. czikk. a teher ne'lkül lo 

* ‘а; vagy ‘дума; embertöl semmi vámfizetés ne kivántasse'k 
72. rzìkk. ha jövevény külföldi ember azon országba átvin 
né lakását, szeme'ly és vagyonátúl az átvitel alkalmával Se 
hol semmi vámot ne fìzesen- lsmét szép gondoskodás az or 
szágnépesíte'sról! 73. czikk. úgy а. költözködô jobbágy sem 
költözködése alknlmáv‘al. — 74. czìkk. a nemesek Маша!“ 
um éleme'nyeiktól (victualia) szinte mentek'minden vám- S 
harminczadfizetéstöl. ‘У. ö. Supl. ud Vest. Com. l. 121‘ 
es 182-484. l. 
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mais elle le détruit encore indépendamment de cela par les 
difficultés qu' elle fait naitre et les formalités qu' elle exige. 
(Liv. XX. ch. XII). Eleink а statusgazdaság volódi szem 
pontjäból nem egyébnek, haneln mint kelletik, közjövede~ 
lem egyik forrásának nézék a harminczadokat. Egyszeni 
leg nyomadéktól határozák el а fizetendö harminczadrészt, 
hogy annak beszedése sem sok tìstviselök költséges tartá 
sába ne kerüljön , sem рейд а kereskedöt foglalutosságai 
ban ne akadályozza. És minthogy az ország határszélein 
harminczad vámok álll'ttattak föl, ignzságosnak шипами: 
egyszersmind а belközlekede's e's szálll'tás elömozdításául 
megszüntetni a már harminczadolt portékákra nézvést a1. 
országon belül levö vámokat és adózásokat. _ 

15ik és 21ik t.' czikkely által tiltatik magánosok 
nak rany és eziist, úgy szinte más érczek kivitele, pénzre 
nem vert nemes érczeknek eladása. A bányamlivelôk köte 
lesek a nemesb érczeket a kir. kamarának mega'llapított 
ár szerint beváltásul átnyujtani. Egyediil külön haszonvé 
telre szolga'ló edényekre ruhaékességekre {ох-(1116511 engedte 
tik ineg а magánosoknak. A 18ik t. czikkelyben a vert 
pénznek köriilmetszése, megsértése szorosan tiltatván, a 
kelendö pénznek elfogadzisa parancsoltatik. Végre a19ik 
t. cz. szerìnt kir. pénzváltók (campsores) rendeltetnek min 
den városban. ' 

A belföldi királyi só-fogyasztás ”) szaporításául a 
 

”) (Sales regalen) királyi sók, rnár Zsigmond ìdejében királyi 
jövedelmekhez tartoztak. Ezekbôl fizettettek a közhìvatalbeli 
ek. lnne'ta,Salarium‘ szó eredete. Volt tehát elegendö ok s be 
vitel eltiltására,'a behozott külföldi só a kir. fiiscus 115516 
re elfoglaltatni parancsoltatván, lLLajos l5l8kill. t. könyv 
X. czìkk. mondatik: ,de caetera nemìni prae t e r o ffi 
ciales fi nii tim os, et illis quoque modorate, ae justa 
limitatione consiliariorum et assessorum s al e s dentur, s ed. 
pecuniae paratae cuilibet solvantur‘ V. ö.V 
Vest Coin. 482. l. Készpénzi fìzetések jöttek tehát a sida‘ 
riumok helyébe. Mátyás és ll. Ulászló idejében dìvatoztó sa 
larìumok mennyiségét тьмы Supl. ad Vest. Com. ll` 305 
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kíilföldinek bellozatala‘tiltatik a 20îk czikkely мы ,cum 
quodammodo pars sit magnae dementiae id, quod de suo 
quisque habere potest, ab aliis mutaref Vila'gos nyoma ez 
annak hogy már akkor némelly termesztme'nyi czikkelyek 
nek kivitele, másoknak behorda'sa törvények z-íltal Штамп. 
Hogy a törvényszcrzés a vzim-rendszer megállapita'sát, ke 
reskedés ta'rgyait, pe'nz dolgát a nemzetjavára lig-y irányozza, 
hogy а beltermesztés gyarapodjék, a folyó jó értékü pénz 
elegendö mennyiségben megtal‘tassék, a hasznos foglatos 
ságok somma'ja szaporíttassék. Ne hogy pedig a kereskedök 
és szálll'tók által ezen rendeletek kijátszassanak, a kò'tegek 
(ballae) és terhek, az e végre minden városban rendelt két 
polgár által megvizsgáltattak e's pecséteikkel megerösíttet 
lek, csak az eke'pen jegyzett kötegeknek _adat 
"й" a harminczadokon hitel. Ime hazzínkban а h a r m i n c z a» 
ilì vizsgálatok e's bélyegek (Stempel) divatja. 

29. §. 

GuônaIörve'nye/c. Ül- s va'm-rendszer. 

Figyelemre méltó Zsigmond és többi királyink tör 
ve'nyhozásában, hogymidön más belterményiczikkelyekke 
li kereskedés iránt törvények hozattak, illy földmüvelö 
отдам", mint hazánk, egy gab na törve'nyre sem a 
kadunk “) , holott más országokban, jelesül Anglìában, a 
gabnakereskede's már legrégibb idöben 28) f6 gondjai közé 

`320.1. ,Salariatus regni Ungariae, czim Май, hol egyenként 
elôszámláltatik minden közhivatalbelinek tizetése készpe'nz 
bell és sóban. 

"_) Az ‘1807. 6. t. cz. itt szó nincsen. 
д‘) Az angol gubnatörvények eredetöket Vl. Eduard 5ik és öik 

Actajátúl veszik, mellynek 14 fejezetében ha ki kereske 
dés végett gabnát "ásńrla üssze, uzsorásnak tekintetik, is 
mételt esetekben pellengérrel és biirtiiunel fennyíttetui rendel 
имён. Oda сидим: мы, hogy a termesztö s fogyasz 

, u', közt minden l.' ö z é p- винты)‘, mennyire lehet, mellöztes 
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tartozott a törve’nyszerzésnek. Az értekezû ezt részìnt az 
>orszaíg akkori gyér népségének, re'szint а mi'iipar 65 mes 
terségek parlagon léte'nek, gyárak hiányának és az innét 
következö fogyasztók 5 népesb v-árosok ne'lkülöze'sének tu» 
lajdom'tja. A termesztö egyszersmind maga volt a 10330152 
tó. Ismeretlenek vala'nak az éhség ama rettenetes csapási, 

.mellyek ott mutatkoznak, hol a nepség nagy része csupán 
fogyasztókból állván, a földmüvelö terményi fölöslegébôl 
tarta’sát nyeri, melly ha silány évben megtagadtatik, készen 
a'll 1‘66 nézve a sanyarú inség. Ismeretlenek voltak 10761) 
bá а magyar birtokosnál azangol aristocratiának ama szú'k- ' 
keblii haszonlesei, miket az а gabnatörvényekkel üzni szo 
kott, mesterkélt magosságon tudván tartani az élet 6161, 65 a 
mint nézetinek tetszett, ha az bizonyos fokra rlígott, а be 
vitelt-, vagy ha szerfölött lecs‘ökkent a szabad kivitelt en 
gedvén. Mind ezek csak olly országban mint Anglia, 
hol a mi'iipar 65 gyártás bìzonyos kiterjedési s virxígzási - 
ро1с21‘а jutott, geographiai helyzete pedig világkereskedé 
seit megállapi'tá, sikei‘rel eszközölhetök. 

Végre a kere'skedési hitel a kölcsönös kielégi'tések 

sék el, а helyett hogy а kereskedés szabadságát meghagytn 
volna. De ll. Károly tizenötödik évi 7ik Actája megengedi 
a ‘gabna-vásárlást, mig egy buza quarter ára 48 schillinget 
vnem mul föl. 'A belsö gabna-kereskedés szabadsága ezen 
statutumnak köszöni lételét. A kiil gabna kereskedésre néz 
ve ll. Károly hetedévi 4ik Actája szerint a gabna- kiv ite! 
megengedtetik, ha а buza quarterje 40 schillingre fölszáll. 
l5. Actája által 48 schilling árig, а 22ik Acta által pedig 
minden magasb árig is kiterjesztetett a szabad kereske 
dés. Csak bizonyos nyomade'k-pénz (a poundage)1 hasonlú 
tán a mi egykorì harminczadunkhoz, lizettetett a 160111005 
tárbn. De ezen fizete's Vilmos és Mairie. lso' Actája által 
melly a jutal mat (Prämie) bozza be, ha a buza-quarter 
csak 48 schilling. tett, hallgatólag; lll. Vilmos l2ìk Actája 
20 fejez. által végre minden magasnbb ârnál is eg é s z en 
megsziintettetett. Ennyit futólag Anglia re'gìbb gabnatörvényi 
rôl. V. ö. Adam’s Smith An inquiry etc. Toni. ll. 
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biztosl'tásäul, az adásvevés elôsegl'téseül, a mértékek s 
nyomadékok igaz egyformasága sem maradott a törvény 
szerzés ñgyelmén kivi'íl. Az 1s6 t. czikk. országszerte min 
tiíul a budai mértéket szabja ki, аж rendelvén, llogy váro 
sokban, várakban s helyse'gekben meglegyenek ehhez sza 
bott nyomade’kok, fontos lánczok, rôfök, bor- és gabna-mér 
tékek. Tized, hegyváln (Bergrecht) és az egyhaziak jöve«- 
delmi megvitelébeu mindazältal a régi divatozó mértékek 
meghagyatnak. E rendelmények a következö 1405. évi t. 
könyvben is megujl'ttatván. 

Belközlekedésre nézvést emll'tést e'rdemelnek az 1435ki 

22. és 23. t. czikk. Ezek szerint, minthogy az országban létezö 
vámok és adózäsok szerfölötti mértéktelen beszedése, ake 
reskedök zaklata'sa а lakosok kárára sa közleked és ártalmas 
terhére szolgälna, minden megyében a valódi vámszedô-he 
lyek számas holléte megvizsgáltatik, a birtokosok ezekrôl 
szóló eredetì oklevelek megmutatására köteleztetnek olly 
végre, hogy az azokban megállapi'tott vámbéra keringö pénz 
miségéhez mérse'keltetvén, se a jöve'delmek ne csonkulja- “ 
nak, se pedig a íizétések ne szaporl'ttassanak. 

Hol illyetén oklevelek nem találtatnak , a kiküldött ` 
biztosok, minden megyében a divatozó régi szokáshoz Шен 
szék añzetendô bért. Hamis és melle'kes utak kinyomoz 
tassanak, rajtok а vámñzetés megszůntessék. Uj utak a 
fönálló vámok károsi'tásával ne vonattassanak. Hidak, hajók 
kompok, mellyektöl révbe’r vétetik, jó karban tartassanak, 
ezt mulasztók pedig illö büntetésekkel megyegyülësek által 
kötelességök teljesi’tésére szoríttassanak. 

Nem keriile' el tehát akkori törvényszerzôìnk íigyel 
me’t a v á m- s útr en dsz e r behozása. Kitetszik, hogy 
а vámszedés joga az utak, hidak és átszállítóhelyek fen 
tartása terhes kötèlességével köttetett össze. De a magá 
nosok haszonvadäszata nagy visszaélésekre nyujtott alkal 
mat, millyenek: a vámbér önkényes és szerfölötti beszedé 
se; az utak elállása söntetszés sz'erinti eltiltása; и], szo~ 



ÁRPÁD És vßGYEs KmÁLYoK ALATT 67 

katlan útvonalok föltalálása; а hidak, hajók elpusztulása sth. 
Mind ezeken segn’teni iigyekszik а törvény. 

А közösülés s kereskedés nagy gätjául szolgäl egy 
országban, ha minden földbirtokos jogaihoz számlálja ha 
tárán a vámszedést, az ätmenést pedig csak önkényes meg 
rovás és sarczfizetés mellett engedi meg. E hiibe’ri idôk do 
hos maradványa számtalan isinételt törvényekre adott al 
kalmat hazánkban, mint meg annyi gyakorlott nagy vissza 
e'lések bizonysa'gaira, miket a ml'iipar és kereskedés kivi 
rágozhatásának f6 akadälyai köze' szánn'thatni. 

A magános vámok és révek e rendszere, noha nagy 
részint visszaélésektól tisztultan fönmarada mai napiglan. 
De az utak már nem a magánosak, hanem az adózónak 
ìngyen munka'ja és szolgálatai által épl'ttetnek és {би 
tartatnak. Europa müvelt nemzeteinél az efféle utak, csa 
tornák és közlekedési eszközök status költségein te'tetnek, 
de a vámok szinte közkincsta’rba jövedelmeznek. S Жду 
midön вены sem kényszerl’ttetik más kényelmeért ingye 
nes munkatételre, hanem kiki azon részben, а mellyben az 
шт], csatornával, hiddal stb. él, а terhet viseli, magok 
ezen intézetek sokszorozott közlekede's és igy növekedett 
jövedelem által mind fentartásukra mind а status része’re is 
a szükséges beve'telt biztosítják. 

Ha а vámszedésiog nem hagyatik magánosokra, min 
den visszaélések elkerültetnek, mellyeket haszonvágy szül 
het; az utak s hidak rosz karban tartása вытащить; 
szükségtelenekké válnak ama számos korlátozó törvények 
s büntetések. На az utak nem csináltatnak ìngyen, hanem 
arm czéloznak, hogy közhasznot Ьа]г$апа1‹,е1сй"0ма:(ат: az 
utak s hidak épitésében а fényüzés sa pazarläs azon neme; 
melly szerint sokszor еду f6 méltósa’g, vagy штампа 
kéjelme s tetszése tekintetéböl költséges utak парой! 
tatnak, késôbb elhagyatnak, idö, munka pénz nagy vesz 
tegetésével, az adózó sanyargatásával 29). 

") Zsigmond младшим‘ nem lészen felesleges megjegyezni, 
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30 . 

[dagen kereskedés elh'lla'su. 

Austriai Albert egyetlen törvénykönyvében můipar és 
kereskedés tekintetében megjegyezhetô a 9ik t. czikkely, 
melly szerint az idegen kereskedök airuskodás végett az 
orsza'gban szerte járni tiltatnak, egyedi'il Lajos kiräly ide 
jében kiszabott helyeken, s piaczokon nekik megengedtetvén 
a tözsérkedés. A 10ik czikkelyben jó értékii pénz vere 
tése rendeltetvén, becse megállapl'ttatik, a felügyele's az 
esztergnmi érsekre s tárnokmesterre hagyatwin. A 11ik t. 
czikkely által külföldi pénznek e's sónak bevétele l. Kziroly 
és Z'sigmond törvényei szelemében tiltaték. 

31. §. 

Ha'òoru'l: vieza'lyaí. 

I. Ulászló kìrálysága 3") és Hunyady .Iános kormány 
zása az elhatalmasodott, haza'nkat szüntelen veszélyeztetö 
törökök ellen viselt véres harczok, а becsapott csehorsza' 
gi pusztitó hussi'ta’k fe'kezése, s V. László trónöröklése 

hogy halála elött Pest és Buda. városát, таза: bolthajtásra 
emelt köhiddal, tán a стадий hid mintája szerint, 'akarta 
összvekapcsolni. Az országszivét állandóan összecsatló e 
nagy közlekedési eszmét tehát Zsigmond már a. XV. пё 
zad elején táplálá kebelében. A mint ezt türte'netiróink föl 
jegyze'k. V. ö. Szeke'r. J. шагу; Ered. Il. k. ` 

30) Az 1445ki decretumban, mellyet a "árnai veszedelem után 
az оный; rendei alkottak u XVII. t. „нашу által Albert 
király halála után akár szárazon akár vizen fölállitott har 
minczadok és уйма!‘ eltöröltetnek. A XVIII. t. czikkelyben 
mind kül, mind belföldikereskedöknek szabad menedék en 
gedtetik, hogy minden helyeken és városokban áruìkkal 
szabadon járhassanak és bár melly hivatalú s méltoságú sze 
mély által ne akadályoztathassanak, károsíttassanak, a régi 
szokott helyeken mindazáltal az igaz Мышка! és harmin 
спадом! megfizetvén. V. ö. Supl. ad Vest. Com. ll.33. l. 
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miatt folytatott vitályok közepette, а ml'íipar és kereskedés 
élesztésére, mint egyedül az áldott békében tenyészö inté 
zetekre, äpoló gondosságukat nem függeszthete'k 5l‘). 

 .23 ösleB  samlatafÍ  closí/lulgaf  s'e  .c/os'azodagarA
De V. Lászlókét törvénykönyve sem foglal tárgyunk 

ra nézve valami nevezetest. Konstantina'polynak 1453 év 
ben ozmannok мы történt meghódi’tása miatt, az отзыв‘ 
nyomos védelme'rölaggódtak eleink. Ez egyediili tárgya 
akkol‘i törvényeinknek. Telvék azok ах eröszakos ‘вновь!-` 
lások, zaklatäsok és hatalmaskodások elnyomása'ra, а kärok, 
sérelmek e’s kicsaponga'sok pótolására, kiegyenll’tésére ещё! 
zó rendelményekkel. Milly karban lehete illy dliló álla- y 
potban а ml'íipar és kereskedés hazánkban, önként átlátható. 
A várak és erösségek ,ex quibus spolia et depraedationes 
committuntur‘ a mint a törvény mondje, hívtelenség жену 
пуе alattlerontatni parancsoltatnak. De még akirályi Уйт 
sok és várak is egyes hatalmasok által elfoglaltattak. 
1458: 6. 14. i 

") llunyadyJános kormányzú alatt l447ben hozott töx‘vénykönyv 
bena 37. t. cz.rendeli, hogy а hidak föntartásu kötelesse'gé 
"eladott "ámok, mintliogy nz illy hidak jó ka rban nem 
t а г t а t n a k, eltöröltetnek. 38ik t. czikkely az egyházi férti 
aktól es шинам ugy szinte nemesek holmijoktúl és olly dol 
goktóLmellyek ke r es k ed é s v ё; et t ne m szállítta-t 
na k, semnii vám ne szedessék. 39ik а vám kijátszására szolgá 
ló hamis utakat a szolgabirák vizsgálják e's határozzák meg. 
---53ik t. czikkelyben rendeltetik, k é tls z á z denár еду arany 
forintot e’rjen és képzeljen, epénznek harlnad része ezüst 
liôl álljon.Más nemü pénz az országban ne keringjen, se ne ve 
rettessék. 54ik t. czikkelyben а pénzveréshez a “атомный 
||й s шрамы“ vizsgálók "Машинный, kik nélnelly hatalma 
sok kedvéérl u "erendö penn értékét ne hamisitsák meg. V. ö 
Supl. ad Vest. Сим". 82. 83. 53. 54. l 
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33. §. 

I. Ma'lyu's. Ш’ fe'nyre derûl и magyar e'g. 

Mátyás orszäglása nem csak а magyar fegyver dicsö 
itésére szolgáló fényes gyözedelmektôl, mellyekkel' a baza 
ellenségeit legyôze', a magyar birodalom hatärszéleit kiter 
jeszté és a királyi udvar tekintetét az europai fejdelmek 
közt elsô fokra emele', ragyog történeteinkben; hanem ha 
zánk mindenképi boldogitfísára czélzó bölcs rendelésekkel 
is teljes. 

A tudomfínyos müveltség különös, semmi költséget 
sem Штаб párlfogoját lelé benne. Tg'ibb helyeken a ha 
zában tanítóinte'zetek állíttattak föl, mellyekben mind az 
alsóbb, mind fentebb való tudományok tani'ttattak. Külbeli 
tanult emberek az országba e'desgettettek, hogy a haza 
ñak ne kénytelem’ttessenek tudomápyok végett idegen orszá 
gokba kijárni. Ekkor állottak föl a budai s pozsonyi i6 
oskolák és ama nevezetes könyvtár, mellyhez hasonló ak 
kori idöben aligha egész Európában гашиша. 

Nagynak mutatkozott valóban Hollós Mátyäs mind ab 
ban mi az ország erejének öregbítésére, a miveltség és föl 
világosodäs terjesztésére, a kir. jogoknak a római szék be 
hatrisaiellenvédelmére, törve'nykezés javitására, visszaélé 
sek eltörlésére hasznosnak és cze'lirányosnak találtatott. 
Ki ne hîgye, hogy ezen király okos és hatalmas kormánya 
alatt a mi’íipar és kereskedés и] rugalmat, életet és az e 
lött még nem értt virágzäst nem nyert volna. 

Az elöbbi királyoknak, kiváltkép Zsigmondnak fa vá 
rosi testületek polgári kiszabaditása s függetlensége . kézi 
szorgalomnak és azt üzö inesterosztályoknak adott Миш 
ságok és királyi pártfogö-levelek tárgyában tett rendelé 
seit, Mátyzís igazszígos s minden lakosokrólègyenlôn atyás 
kodó kormánya hasonlón a'polván, mindennemi'i mesterségek 
és gyárak haz'ánkban állandóan megtelepi'iltek, külföldi e'r 
telmes és ügyes mesterek s miivészek meghonosodtak, és ez 
a'ltal a belkészl'tmények mennyise'ge növekedett. Innét a 
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belkeres‘kedés élénksége természetesen következett, mit 
leginkább az ujonnan javitott vámrendszer, a közlekedp' 
sek könnyitése, vevöknek s adóknak szerzett ba’torság hat 
hatósan segi’ték elö. Nem emli'tvén azt, hogy Mátyás a Ti 
szának Dunával её)’ csatorna általi összekötését munkába 
veve’ a pestis debreczeni sokadalmak már ekkor neveze 
„мёда birtanak. . 

De а kíilkereskede's, ugy látszik, nem juta bizonyos 
fontossa'gra. Ellenállott ennek most iS a nemzet nem ke 
reskedöi charactere. Az akker hozott törvényekben a kíil 
kereskedök és kalmärok ellen szüntelen bizalmatlanság 
mutatkozik. A termesztmények kivitele akadályoztatik in 
kább, mint elömozdi'ttatik. Akülportéka behozása s eladása 
korlátok közé szoríttatik. 

Azonban a külkereskedésnek f6 gátai voltak Mátyás 
ìdejében a szomszéd keleti s nyugati birodalmakkal foly 
tatott harczok és versenge'sek. Törvényei közt müipart és 
kereskedést érdeklc'iket igen keveset találunk. Ugy látszik, 
bölcsen belátá Ma’tyás azon elv igazságát, hogy miiipar és 
kereskede'si tärgyakban а törvényszerzésnek nem annyira 
cselekvöleg mint inkább ak-adályháritólag kell 
közbejaírnia: biztosi’täst bátorsägot adva egyes vállalko 
zóknak, egyébìránt a mr'iipar és kereskede’s teljes szabad 
ságát meghagynia. ‘ 

34. §. 

Szembevalp' adds. VáIló-Ícereslcede'sí lò'rve'nysze'l: elâlve'pe. 
Lengyelelc, vel'enczeíek kz'za'rata'sa. 

Tárgyunkra nézve Matyás törvényeiböl megemli't~ 
hetök következö czikkelyek, ugymint az 1464: 9. melly 
`szerint а külföldi só elada'sa tiltatik az orsza'gban. A 15ik 
t. czikkely, hol közbirtokosság vagyon, ugyan azon hely 
ségben csak egy helyen engedtetik meg a vámszedés, hamis 
utakon pedig végkép tilalmaztatik. A 22dik t. cz. által и] 
pénzverés rendeltetik.. A 25ben vasár- és ünnepnapokon 
«танк a sokadalomtartás. ' 
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Az 1486: 29. t. czikkelyhen a kereskedôk, kalmárok 
es_ma's там“: nagyobb bátorsa'ganl, kik kereskedés “Эдем: 
.s más elelnény- s (“йод-винт: miatt jaírni kelni видны: 
az orszfigban, de letartóztatások, befogatások ‘Яга! ...klar 
tatnak, rendeltetik, hogy csak n s zemb e való adóso 
kat lehet személy-letartóztatás által is kényszeríteni adós 
sa'guk lelìzete'sére. Egyébiránt pedig a hitelezô folyamod 
jék az illetö megye fô- vagy alispánjához, ki az adós u» 
rät lnegintvén, ez az adóst, areá háramlandń terhes bünte~ 
tés Май, elégtétre szori’tni és törvény eleibe álli'tni köteles. 

Eme ЫгбвйёР мы bîzonyos tekintetben еду váltó 
keresked ési - törvénysz éknek viselé képét. A 
hitel föntartásaul, melly minden kereskedés lelke, a szembe 
való adósok mint valami rögtönitélet általszoríttatnak ele 
get tenni kötelességöknek, de egyszersmind a személy-ba' 
torszíg és szabadjárás kelés is biztosíttatva'n. 

Bölcs és szép töryény, melly a közjó s hitel érde'keit 
és az egyes polgár legdrágább szabadsa'ga tekintetét egy 
iránt fontolóra véve ezeket sze'pen összeegyezteti! Remek 
pe'lda'ja a XV. századbeli törvényhozók bölcsese'gének. (Эй 
а kereskedési viszonyokban'illygyors és laattirozott 5382568‘ 
szolgánm'st már akkor szükségesnek találták: midôn mi, 
fajdalom! XIX. század ñjai, a nélkül szükölködve'sinylünk, 
tespediink, im'íszorgalmunk, kereskedésünk ладу hzitráltatä 
sával. 

A 32ik t. czikk. hivtelenség szennye alatt tiltja, hogy 
velenczeieknek és lengyeleknek jószágok el ne` adanssa 
nak. Kizáratnak ekképa magyar hazañúsitaistól. E törve'ny 
lengyelek és velenczeiek által az orsza'g határszéleins bir 
tokain l'izött csipkedések és gyakori hadak végett bizonyos 
nemzeti gyl'ilölet‘bôl hozatott és nem volt befolyás nélkül a 
miiiparra, föke'p а külkereskede'sre. 

A 35ik t. czikk. a vámoknakïszoros megvizsgála'sát 
rendeli a végett, hogy a va'mbér országosan megállapíttathas 
sek, min ш! imán' erös büntetés, s vámvesztés terhe alatt 
zaklalaist tenni tilos legyen. Vegte а 36ik t. czikk. szerint 
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à szabók és posztónyirők ne 40 denárt, mint eddig, hanem 
csak annyit, mennyit más mesteremberek és utasok, fizes 
sének. 

35. §. 

K'víteli tilalma/L- ¿s koa-látnia. Harmz'nczudok szaporítása, 
выходами. 

Jóllehet II. Ulászló lágy gondatlansága által hazánk 
közällapotja s akirályi méltóság tekintete sokat szenvedett; 
a törvényhozás gondosságát a műszorgalom és kereskedés 
érdekei még semkerülték ki. Jelesül a harminczadokről és 
termények kiviteléről szóló több törvények azt bizonyit 
ják, hogy már ekkor nevezetes kül kereskedés folytattatott 
hazánkban. А hozott törvények mindazáltal nem annyira 
а kereskedés előmozdítására mint inkább korlátolására 
vannak irányozva. Mert hihető, hogy az ország csekély 
népességéhez képest a termés és baromtenyészés is csekélyebb 
levén, a nagyobb és gyakoribb kivitelt meg nem türé anél 
kül, hogy ben az országban szükség és érezhető fogyat 
kozás ne támadjon. Ide járul még azon tekintet is, hogy 
némelly czikkelyeknek, mint például lovaknak, kivitelét a 
nemzet hadakozó szelleme, s a hadaknak' akkori viselés 
módjallgátolnijjavalé. A nemesb, pénzre nem vert, érczek 
kihordását a jó értékl'i pénzforgás föntarttisa, szaporítása és 
a nemzeti közgazdaság érdekei egyiránt tiltatni kívának. 

A harmiczadok az 1492: 27. 32) és 1498 : 29. 30. 31 

u) Nevezetes, hogy е törvény Zápolya István nádornak és mái 
uraknak elzálogított harminczadokról is teszen említést és 
pedig az 1498: 29. t. cz. kiviláglik, hogy ezek által legine 
kább а. törvénytelen nj harminczndhelyek értetnek, mellyek 
visszaváltásig ugyan nlegllagyatnak előbbeni állnpotjokban; 
de megtörténvén a visszaváltás, eltöröltetni rendeltetnek. 
Kitetszik tehát, hogy a szorgalom és kereskedés csökken 
tésével а harminczadok száma a kincstár szükségihez 
képest .önkényleg szaporíttatott. Egyébiránt Il. Ulászló 
pénzszorultságának és zálogositásainak több példái il "ап 

TÖRTÉNETTUD. PÁLYAMUNKÁK n. _ 6 
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32. 33. 34. 35. szerint csak a régi szokású lielyeken és pon- 
tokon szedetni rendeltetnek. Világosan Мин/едете]; azon 
helyek, mellyeken, e's nem másutt, harminzadot jövendôben 
szedni szabad, eltöröltetvén azon visszaélés, mihez képest 
а kir. jövedelmek szapon'tásául nemcsak az ország szélén, 
llanem ben is többféle harminczadok önkényesen шина: 
tak föl, és me'g az egy forinton aloli csekélyértékii 11011111 
tól is harminczad szedetett. .lövendöben tehát csak azon 

portékáklól, mellyek kivitetnek, engedtetik a harminçzad 
szede's, Incllyek azonban országon beliil adásvevés okáért 
egyik helyröl a ma'sikra, héti ‘аду’ orsza'gos vásárokra 
sza'llíttutnak, ege'szen mentesek. 

A lxurm‘inczad-szedök sziiletett magyarok legyenek. A 
marllahujlzis uz országbelieknek csak a határszélekig 
szabad, kül kereskedöknek’bejöni s az országban kereske 
dést I'izni' tiltatik. Csak bizonyos, az országban kijelölt 
helyeken és harminczadokon a'ruskodhatuak, ott (611611 
hetvén a1. eladilndó porte'kák és kihajtandó marhák шеве 
rélései: azon különös oknál`fogvást, ne hogy az ország 
beliek, hnnem а kiilföldiek Íizessék а hal'minczadot a kivitt 
terményekért, mintha az árliczikkelyre rótt minden adót 
utójára nenn a fogyasztó, hanem а termesztö viselne'. 

Lovak, veretlen arany és eziist semmi szin alatt ki ne 
vitessék ; ezek iránt az országlakosak me'g kereskedési tár 
saságba, vagy egyezkedésbe sem léphettek hivteleuség 
szenye nclkiila kiilbeliekkel. A király határozzu el: melly 
kir.városban legyeneka kül kereskedöknek lerakóhelyeik. 
Minthogy harminzad és vámbérlizetéstôl már а városok is 
kivétettek, a nemesek és egyhäzi személyek szinte kivé 
tetnek. 

 

nak türténeteinkben. lgy а többi közt 1590. évben Platthy 
Györgynek kamatok fejében 164 (ох-Виши; а soproni har 
mint-zand, Sopron város kapitánsága, Sopron megye fúispán 
"Еда és a város iöldbére, "аду adója (terragium) шапо 
gittatik. V. ö. Srhwart. Stat. lll. Th. 181. l. Ezt mutatja 
nu. 1504: 22. t, c1.. is, mellyben S0pron»e's Bártfa va'rosok 
a király által idegeneknek elzálogittattak. 
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Kitetszik mind ezekböl, mcnnyire hia'nyzott akkor a 

közhitel. Törvényhozóink a külkereskedök iránt bizal 
matlansa'got mutatnak. Ezt mär a föntebbiek szerint régi 
törve'nyekben is tapasztalhatni. I‘lnnek többféle okai lehet 
tek. lVagy t. i. az idegen kalmárok által elkövetni szokott 
sokféle hamisszígok, vagy bizonyos nemzeti elöitélet, s a 
kiilföldi iránt beoltott antipathia, "аду végre a tulzó 
félelem: ne hogy anyaföldiinket lepjék el. Mindenesetre, 
иду tekin`tethetik az, mint {ё gátja а kül kereskede's, 
zeti szorgalom és gazdaság nagyobb emelkedhetésenek н). 

` 36. §. 
Tdtorsza'gnak adult szabad lceres/cede's. Önke'nyes tò'mlö 

czöze’se/f. Concurrenlz'a. Amorlz'salz'o törve'nye. 
Tótország szabadalmaì és kereskede'si érdekeì egy 

különös, 1492. évben hozott, törve'nyben foglaltatnak. Az 
5. 6. 7ik t. czikk. a’ltal megengedtefik, hogy akir. sót, je 
lesül pedig a (виден sót, Tótország szege'nyebb lakosai, 
inség és pénzszükségök végett, illô harminczad mellett gab 
náért kicsere'lhesse'k. A gabna, bor és ba'r mi faja marhá 
vali kereskedés, leróván a harminczadot és va'mokat, teljes 
szabadságban hagyalik. A kereskedés мы: Taos-mgl..." 
kijlönös helyzete tekintetébôl, s a lakosok élelmi keresete 
biztosi’tásául nem korlátoltatik ligy, mint Magyarország 

 

") Ebbeli fonák kereskedési politica. törvényszerzésiinkben még 
késöbbi idökben is uralkodott. Elöhozza решат tudós 
Schwartner ur (Stat. d. könig. Ungr. l. Th.) az 1618. evi 
országgyíilés naplójából. Ugyan is akkor а harminczadi jö 
vedelem szaporítaisaul стати, hogy az o r sz ágb eli e k 
ki ne vigye'k borukat az országból. hanem мода‘ na~ 
gyobb "финиш-55 mellett magoka lengyelek szállítsák ki a 
hazából. Az lôlßik országgyiilésen рейд а kül pénz beho 
miga, skeringe'se megszüntetéseül cze'lszerú múduak ite'ltetik, 
ha a marha s bor kivitele kiilföldre egészen eltíltatlk. 
Tul vág ez még ama “Штамп régi törvényszerzési snelle 
men es statusgazdasági clveken! - 

пет- I 

6. 
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ban. Mert a törvéuy illy általános szabadságot ‘Ы: ,Vina 
biada et anìmalia, quo vo lunt et p oteruńt libere abid 
gi, et vedere possint-‘ 

A vámok mértéktelen szedése s egyéb visszaélések 
a'ltal, mind az ország lakosai, mind pedig az idegenek, kik, 
mint a tórveny mondja , holmiokkal és portékájokkal ide 
s tova utaznak, a király s magánosak vámosai által sok 
félekép károsi’ttatván és zaklattatván; ennélfogvást Lajos 

' és Mátyás törvényei folytában az 1492: 87. 88. 1498: 74. 
1500: 40. 41. 42. t. czikk. által rendeltetik, hogy a vámok 
lnegvizsgáltassanak, a vámbér igazságosan meghatároztas 
sék, hamissegyenetlenutak eltöröltessenek, и] utak, mely 

'lyektöl ñzetés járna, ne építtessenek, hidak s hajók jó kar 
ban tartassanak. Titkos és hamis vizi átszálli'tások a kì~ 

váltságosak kijátszatásával tiltatnak. Mind ezekbôl ele 
inknek u közlekedések köunyi'tésére forditott különös ii 
gyelmök kìtiindöklik. 

Bor és gabna-mértékek minden helyeken egyenlôkké 
(бывшей, az árt mìndazáltal az eladandó vagy veendô fár 

- гуд}: Sokasäga иду ritkasága hata'rozza el. Innét a szabad 
c o n curr e n tia elve kimondva nz 1504: 17. Д czikkely 
ben. 

A személy-szabadság biztosítzisa, ugy mint a hitel, s 
mindenipolgári viszonyok alapja , e hi'ibérszellemü idök» 
ben, mennyire szi'veiken fekiidt legyen gondos atyáinknak, 
kitetszik az önkényes tömlö czöztetések ellen ho~ 
zott 1492: 89. és 90. t. czìkkelyekból. A földbirtokosak t. 
i. és hatnlmasok határaikban öukényes személy-letartóz~ 
таз: és biráskodást gyakoroltak, e visszaélés megsziinte 
te'seül tehát fenyitékek rendeltetnek, minek hasznos 6516 
tékony következése а mu"ipar és kereskedésre nézve nem 
maradhatott el. 

Az 1498: 40. t. cz. által a városok e’s városbeliek вып 
badsägaìkban, atöbbirendek hasonlatossága szerint, sértet 
lenül föntartatni rendeltetnek. Az eddig hozott törvények 
ältal a polgárok viszonyai önke’ny ellen tökéletesen bizto 
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si'tvák és elhatározvák. Verböcz Hármas t. könyv [Нм-651‘: 
tizenhárom czimekben kifejti mind együttvéve a városok 
nak, mind különvéve а polgároknak jogait e's személyes 
szabadságukat, meghatározza biróságukat, a’ nemesi rend 
bez képest állásukat, viszonyaikat, söt összetes nemesi 
egyenlöségöket is kimondja. A vegyes házakból szárma 
zott kirälyok bökezüségéböl nevezetes nemesi jószágokbir 
tokába jutván, az 1542-33. 34. és 35. am o r tis at io tör 
vénye, a városok mértéktelen birtokszerzés vágyának vég 
re gátot vete. 

37. â. 
II. Lqjoe. Команда? pe’nz. Hanyatló bánya'szat об kerel 

Ícede'l. Fúkarolc. 

A felettébb szerencsétlen II. Lajosnak hazänk (“свё 
ségét örökös sirba temetö uralkodásakor а haza védelme, 
a kiiiriilt királyi kincsta’r jobb karba állítása {Мед fngla 
latoskodtatván а törvényszerzéstt a-harminczadok, тёплой, j ó 
értéki'í pénzverés, nemesb érczek és marha-kivitel iránt 
hozott és az elöbbeni királyok rendeléseit ismétlö törvé 
nyeken kivül, a mi'íipar és kereskedésre nézve alig hozat 
tak más nevezetes intézmények "). 

 

_ ") lde fiîggeszti az értekezò‘ Kovachich pótlékai szerint ll. 
Lajos e tárgybeli törvényeit. Nem kis fény der|'il_ azokból 
az akkori hazai můipar és kereskedés állapotjára. Az 1519 
lll. B. decretum 5ik. t. cz. azon kiilfeldiektöl?, kik a bá 
nyamüvelésre szükséges éleményeket és más szereket bár 
honnan hoznának, csak igazságos és becsületes (hone 
‘шт tributum) "ám szedessék. Világos, hogy nemcsak az 
országból magából, hanem а szomszéd kiilföldröl is termé 
nyek és a bányászatra szíikséges eszközök és gépelyek be 
hozattak: mi ismét a belkereskedés és közlekedés nem nagy 
éle'nkse'gére mutat. (iik t. cz. a száraz-vámok’ eltöröltetnek. 
7ik t. cz. a штата-Нашей mások költségén kezdett, vagy 
kezdendö bányák müvele'sében részt nem vehetnek, hanem 
csak önköltségeiken egészen újonnan kezdettekben. Tán a 
ze'rt, ne hogy másokat nyomjanak, zaklassanak. Sik It. cz. 
ugyanazon kamara-tisztek a hus-árszéki és bormére'si jo 
got nem gyakorolhatják csak önlzolgáik reisze're. El t. i. 
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Megémll’ttethetik mìndazältal az 1525 :]36. t. „тьма 
küle's bel kereskedôk, úgyszinte minden mesteremberek, 

 

a sz. Мг. Ьйпуш’йгояоК jogaìhoz, s hasznnvétele-ìhez идиот“. 
9ìk t. oz. az arany és ezíist mrynn azon finnmság és ár 
szerìnt, a~mìnů Mátyás ìdejében (Пушной, váltassv'k be а 
kinkamarában, és fogadtassék el. Mátyás Мак-На pénz belér 
“Дне ogy részét ezüst és két harmadát rév. tette. Ekkorte 
ИМ még csekélyebhnek kellett Iennìeapénz értékének (liga). 
10ìk t. cz. агапу eziist tiltatik kîvìtctni. А kìr. tanzìcs её)’ 
utasìtást dolgozzon ki a tárnok részérv, mikép juthasson 
elôbbì virágzásì állapotra a bányamüvelés. 34. t. c1.. ökrök, 
juhok és lovnk csoportonként ki ne vitessenf‘k és рейд 
azért: ,ut regno huìc de' medio exterarum nationum major 
proventus nfferatuvr‘ llt elöször vmlíttetnek a juhok ‘(Вт/б 
nyeinkben. —- 1523. budaì gyíilésen hozott törvényekbôl: 
3l. t. cz. senkìîa régi pénzckvt maga részére be ne cserélje, 
nem Pzíistöt nyereség végett ne ‘Майн-0110", tulajdon зайк 
nègre ezüstüt szerezni szabad maradván. 32. t. cz. еду е 
_ßüst marca 6 forinton 50 den. чашек és "áltassék be. 
Aznnban kényszeritô törvc'ny volt ez a szabad adásvevés el 
lèn, fôkép az akkori pénz belértékének fogyatkozása miatt` 
33ik t. cz. а régi pénz az országból ki ne "itessék Jó, ha 
а kíilföldiektůl mit sem kellene "anni l 34ìk; t. cz. han н régi 
pénz а kil'. kamarában becseré‘tetìk, Мата Ю denár гей 
adassék az ujból. 35ìk t. cz. a kereskodök és mesterembc 
rek ne тел-161‘ többórt eìarìnì áruìkat, mint a régi 
pénzben szokták. lsmét aszabad kereskedök s concurrentìß 
еду ‘виёр elve‘. 36ìk t. cz. magyarok és belkereskedók az Dj 
pénzt holmìjuk vesztése alatt németektôl` csehektßl , mor 
váktól, silesìtáktól és lengyelektöl és más nemzetektôl el 
fogadnì küteleztettek. Ezekkel сайт különös kereskedésìösz' 
szeköttetésben volt hazánk. 37ik t. cz. az ujonnan "erendâ 
На pénz (obolus) két darabja еду uj denárt érjen. 38ìk t. 
c'l..abányan|üvelés általán véve mìndenkinek megenged 
так , bányászok és munkások kiilföldrôl hivassanak а 
mostanìak szabadságaikban] megtartassanak, Valóban bölca 
rendel'ések a hanyatló bányászat élesztéséref39ìk t. cz. sen 
Ш а‘НгаПуоп kivül pénzt ne "erethessen, hinelenség ат‘ 
4ik t- dl. lharmìncza'dak régi helyf-ken másuft рай; ne sze 
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¿mak és kalmäròk" sfumatura' ábbßn, mima... i pein gy s g 
zen szokás volt, eladni ne merjék. Elllatalmazott t. i. nii-_ 
kor hazánkban а rosz értékl'i pénzek mennyisége, mi végett 
több rendeléseket tesznek az ország rendei. Fogyván apénz 
bele'rtéke, természetesen következett, hogy а kereskedôk és 
egyéb ärusok portékáik névszerinti árz-ít is fölrugtatäk, töb 
bet kivánvzín s z á In s ze I' i n t a parányibb becsl'i и] pénz 
ben mint a régi jópénzben kivántak volLJIimbor eleink ezt 
hatalom szóval akarák megorvnsolni, minek ismét а külfke~ 

dessenek; bortól, ökröktôl és mindcnnemii mui-hától, melly 
az országon kivül ki nem vitetik, semmi harminezad ne vé 
tesse'k meg. 5Sik t. cz. ökrök és juhok az országból nyájau 
ként ki ne hajtassanak, hanem az országban kijelelt bizo 
nyos helyeken a külfüldi kereskedök vehessék meg az ollya 
nokat; lovat, tehenet kìhajtani egészen tilos. lme а régi ke 
reskedési politica sz. László idejébôl ìsmételve (20. §-l- У. 
ö. Suppl. ad Vest. Com. ll. 452- 554.'l. 

н) Az 1521. budaì gyülés _ "аду is lV. t. könyv5ik czikkelyé 
ben, hola segedelem és adó kivetéséröl vagyon szó, igy 
számláltatnak az országban akkor lakozó mesteremberek, 
kézmüvesek és keresked/ik elö: l,caeterum universi artifices, 
Mechanici puta. Sartcres, Gemmifisores, Aurifabri, Carpen 
tarii, Lapicidae, Fabri, Pictures, Mensatores, l’lumbiliglllî» 
Ralores, Textures, Chiapones, Fraenices , Cuprifabri, Bar 
beriì, Maeellarii, Pellifices, Corrigiatores, Suturesl Sellipa 
ri, Lanifices, Seripari,. Calrarii, Curripari et Cerdones, cae 
terique mechanici artifices, in civitatihus, oppidis duntaxat 
residentes, de singulis tabulis et ofliciis eorum etc. 

6ik t. cz. ,Item universi mercatores, lnstitores, Apothe 
сад-й, Pannicidae, Boltllarii et alii faeneratores in liberis et 
aliis civitatibus muratis residentes.‘ 8ik t. rz. ,praterea 
mercatores et paunicidae extra liberas, et muratns 
civ it at e s habitantes, de sìngulis eorum equis curriferis‘ в“). 

Ki tetszik ebbôl, hogy a 'ke'zmüvészetek ‚ akkor divatozó 
minden nemeiböl léteztek hazánkban mesteremberek, Бегем 
kedó'k és árusok. Hogy azok nem csak а szabad és megerö 
sített városokban, hanem országszerte а falukon és ne 
mesi jószágokon is laktak ё: ott kézmiivészetetszabadon gym 
koroltak. V. ö. ‘Теща. Comit. 515. 516. lap. 
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reskedésres ml'íszorgalomra azon természetesbefolyása volt, 
hogy n portékák s miivek belbecse s jósága silányultában 
kelle az árlisoknak a kivánt pótla'st keresni. 

Kikel az 1525t. cz. a fukarok és minden kül nemzetek el 

len. Ezek, ugymond, az ország kincseit nyilván apasztják és 
kihordják. Söt a 23. t. cz. a külpénzek behozóit megégetni pa-- 
rancsolja. Az 1526: 34. 35. 36. t. cz. szerint elszaporodváu a 
rosz értekü rézpénz az orsza'gban, uj,ìgaz nyomatéku veret 
ni, a régi bécseréltetni rendeltetik, a külföldi rézpénzuek be 
hozása keményen tiltatva'n. 

De hazánk sokféle nyomoruságait e gyönge fejdelem 
kormányakor tetéze’k a keletkezö va l 1 á s - vi ll 0 11 g á s о k, 
miknek elszélesztéseiil hozattak olly bárds a kor vastag 110 
mályát bélyegzö törvények, mint az 1525: 4. t. cz. 4. §.a’ 
a rm'íipart hazánkban isvhasonlón sujtók, mint Francziaorf 
sza'gban a nantesi Edictum fölfüggesztése, Bajorországban 
V. Vilhelm herczeg üldözései, Spanyolországban F ilep tü 
relmetlense'ge és Ne'met alföldön a spanyol Inquìsitio beho 
zása! - 

38. 5. 

A magyar gyáaznapja. Ка’! vz'la'ge'rdeků fölfedeze's. 

Mintha a végzetek örök sorában еще‘: volna már e 
löre határozva, hogy а magyar az eddig' szerzett nemzeti 
önálläs, nagyság és dicsöse'g fokáról egy szerencsétlen csa 
pas által hirtelenlesodortassék: a mohácsi gya'szos vesze-~ 
delem után az ozmanni bard járom, bel egyenetlenségek és, 
szakadások ördöge, polgziri háborúk viharai földúlták, ke 
gyetlenül pusztiták édes anyaföldünket. A köz jóle’t, béke, 
s bátorsa'g hanyatla'sai tönkre juttatták а vegyes bázakból 
származó királyok idöszakának vége fele'alegszebben fesel 
ni kezdô mu"ipar és kereskedés csîra'it. Paralysálya lön a 
bensöleg sinlö baza a-többì világtól, holott épen akkor,A 
hogy Smith Ádám szavaival éljek, az emberiség ёчйбпу‘чё1 

c ben ke't legnagyobb s fontosb esemóny a vila'gkereske-I 



Авив És ‘тетка кшАыюк ALATT. 81 

désre ne'zve ege'szen и] fordulást okoza. A ml'íipal'nak nj 
ira’ny 5 élénkség, a kereskedésnek и] két világ kebele s 
piacza nyittatván. 

Е világérdekü eseme'nyek hazánk kereskedésére smii 
iparára (а Középtenger felé nyuló mostohább helyzet mel 
lett is) hatalmas befolyást gyakorolhatának. Tekintve az 
akkor tiszteletben fénylô magyar nemzetìséget, а budai ud 
var hatalmät és az europai statusok szövetse'gében polìticai 
fontossa'ga't, iíltalok olly kereskedési összeköttetések 16156511 
lendôk valának , mellyek terme'nyinek sza’mos és tágas Ы 
viteli pontokat tíiztek, a bel szorgalomnak sokszorozott 
rugókat nyujtottak volna. Ugyan is 

Az olaszok által nem rég föltalált éjszaktö segélyé 
vel a spanyolok 1492 e'vben Amerikát, а portuga'lok pedig 
késöbb 1497ben a Jóreme'ny foknál и] útat Nyugat-Indiába 
Vasco de Gama által fölfedezvén, ez utobbi esemény által 
azon kereskedés, mellyet a velenczeiek s(török tartományo 
kon keresztül szárazon Indiáig) ‘шеи, aközép-tengeri tar- ' 
tomänyoktól, az Atlanticumra áttétetett. Azon europai ke 
reskedö-värosok, mellyek az elött csak еду kis világre'sz 
nek-F t.i. az Atlanticum tenger révpartjainak ésaKöze'pten 
gerhez 65 Nyugati-tengerhez közel fekvö tartományoknak — 
gyárportékákat keszi'tettek és szálli’tottak, ezen fölfedezé 
sek által nem csak az amerikabeli számos és szorgalmas 
müvelôk készitményesei lettek, hanem Ázsia, Africa és 
America minden népfajainak árúkat gyártottak 65 szállí- 
tottak. Igy miiiparuknak olly ke't и] világ nyilt, mellyek! 
nek mindegyike nagyobb terjedelmü volt, mint a régi. Уй 
la'g, és mellyekben a pìacz napról napra növekedett. 

39’ g» 

Тенты a mûzlvar об leeres/redde europee' a'llapotja’rá. 

Nem zárhatja be értekezô e fejezetet a nélkül, hogy, 
még mi elôtt a föltett kérdés többi hátralevö részeiröl ér1 
tekezzék, а miîipar és kereskedésnek amai fôntebb érintett 



82 MÜIPAR És KERESKEDÉS ÁLLAPOTJA 

világértekl'í fölfedezések elôtti állapotjáról némi észrevéte 
leit föl ne jegyezze. 

A ml'iipar és kereskedés ez idöszakbeli állapotját ha 
zánkban maga egész valóságában csak иду 'foghatjuk föl, 
csak иду érhetjiik el az akkoriintézetek és törvények Szel 
leme't, ha íigyelemmel vagyunk а гт’йраг és kereskedés 
állapotjára többi europai nemzeteknél. 

Bizonyos a törte'netekböl, hogy az ipar, kereskedés s 
vagyonossäg virágzó létre juttottak ege’sz (Ёгбгбёыгодгйот‘т1 
ban "). Az abassidák uradalma alatt а saracenok birtokai' 
han. Aegyptusban a törökök hódl'tásaig. Az africai parto 
kon. Végre a танго}: 'bìrtokában levö spanyol tartomá 
nyokban. v 

Europában Italia vzirosai jutottak elsök kereskedés 
által gazdag vìrágzäsi állapotra. Italia akkor а csinosult 
földrész közepo täján le'tezett. Е kedvezc'i helyzetböl szár 

I mazék, bogyikereskedövárosainak lakosaia dus keleti tar 
tományok ñnomabb рогтёйёй,Е kincseit, drägaságait Euro 
pába hozván, ‘a nagy földbirtokosakl hiúsa'gát ingerlék, ta'p 
ЕЩЁ. Készek voltak ezek _ durva terlnényeik nagy részeért 
ama fény'üzési czikkelyeket megszerezni. E durva 'terme 
nyeknek a Чай-051 lakosok által müveltebb tartoma'nyokból 
behozott gyárczikkelyekérti fölcserélésében állott Europa 
nagy részének kereskedése. Illy módon a- külkereskedés 
iinomabb és mesterségesen készitett gyártványok megked 
vele'sét olly országokban is szétterjeszté, mellyekben ollya 
tén árúk nemi'készíttettek. 

’ Elterjedvén a közizlés, megkísérték a kereskedôk 
egy és más illyete'n gyár пышным önhazájokban, hogy 
az átszálll'tás _költse'geit kéméljék meg. Létre jöttek igy 

*) Mennyire tisztelték az athenaeiek amüipart, bizonyìtja azon 
törvény, melly szerint egy idegen, ha. Atticában- gyárt állí 
tott, mulhatlanul a p o lg á rj o g o t nyeré el, azon olly igen 
beclült polgárjogot, melly ollykor királyoknak is megta 
дымом)’. ö. Carl‘Rotteck. Allg. Gesch. I. B. 1835.430. l. 
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nz elsô gyárak, mellyek a rómaî birdalom megbukta után 
Europa kele'ti tartományaìban külföldi kereskedés, s мы 
orsza'gokba való szállítäs végett árúczikkelyeket készit 
денек, 

Hazänkra ìllesztvén a lm’íipar és kereskedés emez eu 
ropaì állapotját: a vegyes házakból származó királyok ide 
jében külkereskedésünk nem` állt egyébböl, mint а durva 
terményeknek, a kíilföld íìnomabb gyártványival, mellyek 
nek divatja s megkedvelése hazánk nagyainál és földhirto 
kosainál elterjedett, fölcseréléséböl. 

Föntebb elöhozott törvényeink szerint (19-37. §.) 
kíilkereskedésünk egyetlen {б ta'rgyai valának: gabona, 
Ъог, mai-ha, a külföldiektöl olly annyìra szomjuzott nemesb 
érczek, Воду а törvények gätot kénytelem'ttettek.fölállítni, 
úgy a többi ásványok, kìváltke'p a só, de mellynek be- és 
kivìtele szinte korlátoltatott. 

Csak élelembeli czìkkelyeket sza'lli'tott ki kereskede' 
siink. F innmabb gyártvzínyú készítményekre szolgáló 
anyagot, úgymìnt gyapjat, selymet, mezei gazdasägunk ak 
kori állapotjäban, melly a természetì egyszen'iségen tul а 
lig emelkedett, elö nem mutathatott. А XIII. sza’zadbeli 
luccai, és az ennél késöbb’i velenczeì selyemgyárak siciliai 
és levantei selyemmel la'ttatFak el. А hires ñandrìaì posztó 
gyár spanyol és angol gyapjuból dolgozott. Még Anglia 
gyárainak is a spanyol gyapju szolgält elsö anyagul. 

Azonban ne [gondoljuk azt, hogy hazänka belìpar min 
den készítményei nélkül szükölködék, egyedül a külföld por 
tékáira szorulva. Olly nagy terjedelmü orszäg, mint Magyar~ 
honunk, soká nem :íllhat fön bizonyns neml'í készl'tmények 
és gyármüvek nélkül. Ha гена: а szó valódi értelmében 
gyárak hazänkban akkor szintugy, mint mostan nem lé- ‘ 
teztek, ezt olly gyárakról kell értem'ink, mellyek fino 
mabb és mesterségesb árúkat nem csak bel fogyszta's, ha~ 
nem kül kivitel okáért készítettek. 

A ruha, öltözet, házì eszköz e's butor, valamint egyéb 
terjedékenyebb- tańomänyokban, úgy honunkban is min 
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denkoranép legnagyobb része szorgalmának munkája volt, 
söt köztapasztala's szerint épen hazánkban, melly а nagyobb 
kereskede's és ml'íszorgalom ne'lkiil sziikölködö országok 
sorába tartozìk, melly a körlekedô nemzeti töke mennyisé 
gére nézvést a szégényebbek közé számlálható, általán 
véve а legszámosb pórnép osztályai csak belszorgalmi ké 
szl'tményekkel éltek. Midön a dús kereskedési'i s virágzó 
ml'iiparli országokban e néposztályoknál is közönségesen a 
ruházat s házi butorban több külföldi portékát tapasztal 
hatni. 

40. §. 
Hom' в Ícülföldz' ke'szz'tme'nyek mint ‚сети/мёд: tárgyai. Ne 

mesb drczel: kzfolyaaztu'w. 

Hogy kereskedésiink és miiszorgalmunk ez idöbeli 
állapotjáról józan itéletet hozhassunk: а készitmények két 
osztályát kell megkülönböztetnünk. Elöször azon íinomabb 
portékákat és külföldi czikkelyeket, mellyek csak a kül 
föld terményeiböl készültek, mellyekre mind maga adurva 
anyag, mind рейд ennek elke'szítése a kiilföld által eszkö 
zöltetett. Ezeu portékák a dúsabb fôrendii osztály kirekesz 
t6 fogyasztásához tartoztak. Ma'sodszor azon készl'tménye 
ket, mellyek honi földmíivele'síink durva terményeiböl az 
alsóbb osztályok mindennnpi` szükségeire s fogyasztására 
nagy részben maga a földmüvelö által és a belföldi mes 
teremberek és gyärtók által elöhozattak. 

Külföldi gyártványokért honunk semmi bel ke’szítmé» 
nyeket cserébe' nem adhatott. Sokkal durva’bb miségiiek 
voltak ezek a külföldtöl kerestteknél. Ollyakat a külföld 
otthon is jobb és ócsóbb miségben készíthete magának. A 
dott tehát honunk csupán élelembelieket: u. m.gabna’t, bort 
és тайна“. Е czìkkelyek tömegökre nézve nagy kiterjedé 
s'íiek és azért nehezen s lassan átszállíthatók levén a kül 
[бы kis tömegu”, de aránylag nagybecsl'í árúival minden` 
koi' alkalmasan ki nem csere'ltethettek. Az azokkali keros 



ARPAD És vEGYEs KmÁLYoK ALATT. 85 

kedés tehát a 'bel közlekedés akkori természetì s politicai 
gaitai miatt, csak a határsze'lekhez közelébb fekvô birto 
kokra szoríttatott. Valóban havalami, ligy ezen körülmény 
segite' elö leginkább a belföldi mi'íipar kifejle'sét hazánkban. 
A termények szertelen ócsósága, nehéz kivitele, s azéri: 
az élelem könnyüsége mezöröl városbani telepede'sre s mes 
terségüze'sre serkenté a földmiivelöt. Mit kiilföldröl nehe 
zen, vagy drág‘án kellett szerezni, az nyereséggel honn ké 
szi’ttetett. Inne't vevék honunk durvább készítményei s Зуб 
rai eredetöket, más kedvezc'îbb körülmények közt nagyobb 
tökéletesse'gi fokra hozatandók.2 

YVolt azonban hazánknak egy olly terménye, mit a 
külárúsok e's pénztözséreknagy vágygyal keresének. T. i. 
a pénzzé vert és veretlen nemes e'rczek. Ezek tarták fön 
akkorikül kereskedésünk érdekét, élénkségét. Igen 526 
11105 törvényeink a veretlen nemes e'rczek kivitelét, a rosz 
értékl'i kiilf'öldi pénznek behoza'sát tiltják. Az eldivatozott 
hamis és értéktelen pénzek kiküszöböltét, beváltását, rij, 
jó értékl'í pe'nzvere’st, a réginek rávìteles (relativus) a kül 
földinek számszerìnti érte'k (numericus valor) meghatárzá 
sat rendelik. Több rendbeli panaszok olvashatók külföldi 
kereskedök és pénzváltók ellen, kik a jó érteki’í pénzt ki 
vinnì, а rosz értékíit behozni szokták. Azért csak bizonyos 
kij e Ielt helyek-, városok- és harminczadokon történhet 
tek a pénz 65 porte'ka-kicserélések. A kiil kereskedôknek 
bizonyos számú lerakóllelyek engedtetnek , a kis 11161161: 
beni eladás tiltatik. Ezen а külkereskedés szabadságát 
gätló rezdszabälyok szükségesek voltak azon idökbeli kö~ 
riilményekben, midön a papirosok, váltólevelek kelete is 
meretlen leven, minden adásvevés valóságos kicserélés, 
уйду készpénzfizetés által ment végbe'. 

Veretlen érczek kìhordása által veszendö-be mén a 
pénzvere'sbôl háramló hasznos foglalatosság e’s nyere 
ség, csak a kihordó külnemzet gazdagi’ttatva’n. A jó értékl'i 
pénznek kiil portékiíért kiadásában 65 a rosz' kiilföldinek 
bel terményckc'rt clfogadásában kétfélekép apaszttatik a 
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nemzeti töke. Elöször: mert valódi értékben (realis valor) 
kevesbet veszen be, mint a mit a kül pénznek sz ám be li 
6 rte k e (numericus valor) jelenteni akar. Másodszor: mert 
az elszaporodott rosz értékü a jót а keringésböl kii'izi, 
kifolyasztatván pénztözse'rek által az országból. ,Les espé 
ces fortes sortent d’ abord etl on les lui renvoye foiblesf 

Többször, de kiváltkép kétszer, történt a folyó rosz 
értéki'i pénz n é v b eli b e c s é n e k (nominalis valor) l e 
s zállitá sa (devalvatio) és a leszálll'tott e'rték szerint új 
jó értékl'i pénzzeli becserélése, váltása. I. Károly 65 II. La-Í 
jos idejében. Eleink csak késön láttzík be а külföldiek azon 
pénzpoliticájokat (Münzpolitik), melly szerint а jó s tel~ 
jes becsii magyar pe'nzt, mellybe a verés költségei nem 
számíttattak be, portékáikért kivitték, azt külföldön ujra ve 
retvén 65 а kölcsönös kereskedés utján behozván, rosz ér 
tékii pénzzel az országot elboríták és az illy tözsérségböl 
származó tiszta nyereséget tisztán csak nemzetñnk rovására 
zsebôkben megtarták. 

Nem csoda tehät, hogy a nemes érczek 65 pénzverés 
iránt olly számosak és szigoruak törvényeink. Midön kivi 
telre s kicserélésre olly kevés durva terményekkel bövel 
kedék haza'nk, mellyek a kiil gyároknak elégséges anyagot 
nem nyujthattak: nemzeti gazdagságunk 65 а kereskedési 
kedvezö mérleg csak gazdag érczereinkben- valamint A 
merica fölfedezése után Spanyol 65 Portugal országok 11111 
csei Mexico 65 Brasilia bányáiban -alapultak 

 .14 kn'azaH  ]eb  .es'edeclserecl
A bel kereskede's vira’gzása és e’lénksége két {611616 

1еп alapul. A közlekede'sek könnyl'íségén, sza 
badságán, -- s а kölcsönös szükségek e's ki 
vánatok (Nachfrage) szaporabsbö kielégitésén, 

vpótólásán. 
A közlekede'sek könnyüsége és szabadsága sokat иен‘ 
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vedett hazánkban, részint a földesuri határjog korla'tlan 
gyakorlata , re'szint ávánl önke'nyes szedése, az так, hidak, 
kompok szabálytalansága, czélszerl'ítlensége miatt, e's a ke 
reskedök s mesteremberek ebböl sza’rmazó‘, zaklatásai 
végett. Innét olly számos törvények, avegyes házak'ból'szár 
mazó királyok idöszaka vége felé, a harminczadok vámok 
körülri visszaéle'sek ellen, hamis utak és közlekedések el 
töröltete'se iránt. Mind a kormány t. i. mind а maga'nosak 
önhasznuk, nem pedig a közipar és kereset elömozdl'tása 
czéllapjául tl'izék ki azokat. _ . 

Mindazáltal e sok gätak daczára is a bel kereskedés 
hazánknak helyzetre, termékenységre s éghajlatra nézve 
annyira változó részei közt élénken -Íolyt. Bizonyitják ezt 
az ezen idökben oll)r szämos városok s helyeknek adott 
va'sa'ri szabadalmak, s а máx' akkor nevezetes debreczeni s 
peti vásárok. Az elôbbirôl fönlevö oklevelek szerint bi 
zonyos, hogy ott, jelesül (1433.) sz. György napkor vásá 
rok tartattak, mellyekre a bártfai kereskedök posztókat hoz 
ni szoktak. A másikra nézve szinte bizonyos, hogy ott 
XV. szzízadban a ba’rtfaiaknak gyolcs rak-táruk volt és 
ott évenként va’sárok tartattak 36). 

Az 1518: 11, t. cz. szerintrendeltetik, hogy а bányá 
szok és ba'nyavzírosok lakosai szüksége're behozott bár mi 
féle holmitól semmi vámlizetés ne vétessék meg, a kiilföl 
diektöl pedig, kik a-bänyákban nem laknak, de oda élelem 
belieket es más, a bányaságra szl'ikséges, dolgokat behox’da 
пай csak igen mérsékelt vámszedessék. 

Az ország hegyes és sila'nyabb részei, mint jelesül 

l°) V. ö. Schwartner Stat. l. Th. Jelesiil, mit e tudós szerzö 
példakép elöhoz, Lôrincz pesti jeg'vzo'nek a bártfai tanács 
hoz febr. 16. 1460. il't levelét: ,Noveritis Sindones Do 
minationum V.V. parte in majori expositas esse, et exinde 
aliquam pecuniae summam V.V. Dominationibus aggregasse. 
- ltaque si modum et viam DD. V.V. babent dirigendi plu 
res resvestras, propter fora annualia, quaejam mo~ 
“сыщик, videtur quod exponi poterunt.‘ 
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aszepesség, gyolcsot, durvább posztóte egyéb gyapju‘szöve 
teket, böröket, prémruházatokat gyärtottak. Bányava'rosok 
ban érczek kiásása, elválasztása, különféle házi, gazdasági 
s hadi eszköz-készités folytattatott. E részek az orszzíg dél 
nyugati termékeny tereit szíikséges készítményekkel ellát 
va, azok viszont bô termékeiket cserélék ki ,37). Ime épen 
ez olly kül‘önbözô viszonyok, mind azon gátokkal daczolva, 
mellyeket a hübér'i s aristocratiai szoros nézetekböl eredö 

` s annyira ellenharczoló érdekek közbegördl’tének, а ml'íipar 
és kereskedés-’telepítésre s élesztésre hathatosan munká 
lódtak. 

42. 5. 

Ke'zíszorgalmu. Cze'lzei. 

A müipar kiváltke’p ez idöszaknak köszönhetinagyobb 
kìfejlését hazánkban is. 

Való ugyan is egy részröl, hogy a mesterségek smíi 
vészetek már Árpádok idejé'ben beédesített ìdegenektôl 

'7) A termények kicserélését, és igy az ország kiílönféle rés'zei 
közt folyó bel kereskedést bìz'ońyitja Mátyás 1472; decre 
tumának 7ik és‘8ik t. cz. melly szerint, minthogy Síimeg 
vármegye lakosai leginkább bor-kereskede'sböl élo'dnének: 
,quod quia incolae comitatus Simegiensis non aliunde tam 
habunde , quam ex copia vinorum, et ipsius vini fertilitate 
usum habent, quae scilicet vina per' populares cutiferos par 
tim campestrium salibus nostris l'egalibus p ermutata de 
feruntur‘ -és azt az ország sótermö vidékeire hordván ott 
sóért kicserélik, ennek okáért ezen vármegye kebelében Мг. 
sólerakó-intézet nem állíttatik. A 8ik t, cz. szerin't рейд Tót 
országnak а t en g e r s ó v ali élés engedtetik. Mert Hor 
vátországnak tenger'hez köze‘llevö részében а föld тех-тё 
ketlensége végett а lakosok máskép nem élhetne’nek mint, 
tengerì sút Tótországba hordva s azt ott gabnáért Неве“ 
rélve. lnnét а tengersóvalì élés> már rég idôktôl {орда 
Tótországnak törvényeink által megengedtetett. V. ö. Supl. 
ad vesb com. 1I l.' 



ÃRPÁD És vEGYÉs KrnALYoK ALATT. 89 

honosl'ltattak anyaföldünkön. De `való más részröl az is, 
hogy а czéhek s mů'egyesületek, mint intézetek, csak а ve 
gyes häzakból sza’rmazott királyok szakában'nyeré'nek “116 
di Штамп’ hazánkban. Értekezô, ‚ниша erösi'téseül, 
törvénykönyviink tanliságára nem hivatkonhatik. Azon 146 
beli czikkelyekben nyomára sem akadhatni a cz‘éhek e's mii 
egyesületek léte'nek. Olly helyzet'ben pedig nincsen, hogy 
kira’lyaink a’ltal, aezéhegyesületek részére hajdantan kiadott 
szabadalmak s kiváltsaígos leveleket birva, azokat bizonyl't 
vänynl e_lômutathatnä. Mindaza'ltal, ha а külföldön és ha 
za'nkban történteket'tekinti, vannak több fontes okai, mely 
lyek értekezôt véleményében megerösílik. Ugyan is 

Külföldön, jelesül a ne'met szomszéd orsza'gban, né 
melly czéhegyesületek elsô nyomait а XII. század közepe~ 
ta'ján leljük. A XIII. sza'zadbîln mzir több ke'pzödött ki; de 
csak nlig létesiile'nek, ma'r is a német császárok, jelesiil I, 
Il. Fridrik, nem különben VIII. Henrik rendszabályokkal 
iildözék, söt végke’p eltilták azokat. Tagadhatatlan , hogy 
még a XIV.sôt XV. жать“ több ke'zmüvészet czéhetleni'íl 
iizetett, szabadon magános mesterek áltnl gyakoroltatott. 
Csak majdnem ötszáz ё‘; mulva, emez elsô történeti nyom u 
tán, aczéhekröl, mint fönálió szabályos inte'ze 
t e k röl, Zsigmond császa'r azon rendele'sében vagyon elsô 
emli’tés, melly szerint az parancsoltutik, hogy ,senki se 
iizzön több mesterséget es kézmiive'szetet, mint а mennyi 
б: illeti ; senki а ma'siknak kézi keresetébe ne уйдут, hogy 
kiki maga és övéi re'szére a sziikse'gest megszerezllese.‘ *) 

A czéhek tehát, mint pnlìticaiszükse'g e's köriilmények 
szüleményei lassan e's fokonke'nt’fejlödtek kia kiilfôldön. 
Hazánkba pedig csak azon alakban, minöben a kiilföldön 
divutoztak, llozattak által. Azon rendszerl'í elinte'zést és 
szaba'lyozást (mellyel, mintamüîpar szabad kifejlése elnyo 
mójával, méga jelen sza'zad is, de leginkább haza'nk baj 

 

‘) V. ö. l. AC. Leuch's Бей’. u. Hand. fr. 
TÖR1ÉNETTUD.PALYAMUNKÁK.in 7 
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lódik) a czéhek kiváltkép a XVII. és XVIII. századokban 
nyerék meg *8). A városokkal ugy szólván karöltve nyeré 
nek létesülést a müegyesiìletek. 

Henrik a тайм-552 (oiseleur) hajdan a városokat 
szabadékokkfal lzitta el a "égett, hogy olly helyeket alapl't 
son, mellyek, mint erôsségek, a hunnok harezkalandjait 
gätoljäk. Késöbben a fejdelmek a Évlirosokat ellensiilyúl 
használa'k a nemesség és pórság fölkelései ellen.. Hazánk 
ban az Árpádiak kora'ban a värosok még csak úgy, mint sza 
bade’kes e's megerôsi'tett helyek, mellyek тайга!“ kunok 
s más nemzetek berohanäsai ellen védmenedékül szolgál 
tak, fordulnak elôa tör'tén'etekben. De mar Zsigmond s utó 
(‘ай idejében úgiy tekintetnek, ‘mint polgziri l'estületek, sta 
tus iränt jogokkal ’és kölelességekkel fölruhiizotlan kü 
lönös rendosztälyt képezök. 

Csak ez idö та, mint a fentebb (28. §.) idéztem 161‘ 
vények is bizonyl'tjzik , költözött ziltal valódilaga személy 
és vagyonbátorsäg a värosokba. Ekkor kezdlek azok va 
‘бай törvényhatóságot képezni, földesuri s hatärjoggal élni.V 
Aze'rt tehát méltán a'lli'thatni, hogy идут‘ ekkor a czé 
hek és mu"egyesíiletekis, mint ,bizonyos k’éziszorgalom-- 
iizésre, egyelöljärń alatt rend és erkölcs-szalnílyok szel'int, 
összeállott intézetek és tzirsasiigok‘, а kiilföld rendszere s 
példáijaként värosainkban le’tesüle'st nyerének. 

А czéhekkei mind am jórétemények és' mänynk 
ailtalpläntältattak hazzinkba, mellyek közönségesen nekik 

"l lsmeretes, melly tökélyre tudá ezt vinnì C о 1b e r t mini~ 
sleriulna Francziaországban, ama számtalan s foliant ша 
bályzatai (reglamentan), jelesůl az 1669. augustbnn Надо“ 
hires utasitása által, millyeket a mñipar majd minden ágai. 
han kibocsátott s mik ‘Яга! magât а gy ár t ás m 0 djá t 
meghatái-oznì törekedék. S igy az akkori statnsgazdasägiró 
Chil d J o s ia s bölcs észrevétele szerint, a magában “НМ; 
zó emberizlésnek irányt adni akarva, többet ártott, mint 
használt а franczia müszorgalommnak, melly'et 'a reglemen 
tok hálújába bonyolíta. Anglia ellenben az iparnak szabad 
kifejlést engedve, csakhamar gyártványai kelendôségének‘ 
mindenütt Маня tért s так nyita. ` 
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tulajdom'ttatnak. Ök a nemese'g 65 pórszig közt egy nj ren 
det alaki’tottak, olly rendet,melly, egy német iró ’°) kifeje 
zésével elvén: ,egyedül emelheté az emberiséget egymagasb 
‘polczra; mert a pórnak tilos volt az önmiivelôdés; a nemes 
nem tartá azt maga részéröl szükségesnek, ésaclerus meg 
elégedett azzal а 11111 birt.‘ Ök szaba'lyozák az erkölcsöket, 
mellyeketahatalmasok elgázoltak, kigúnyoltak. Az emberi 
szellemet 6k szabadl'täk fel 65 adák vìssza jogait; а ter 
mesztés eszközeit tökéletesi’ték, és igy а gazdasa'got szapo 
ri’ták; a szükse'geket többszörözték, ìgy az ipart és szor 
galmat is. 

Azonban, mihelyt egyszer а czéhek az önzés mételyét 
kebelökbe sziva'k, tetemes visszae'le'sek 65 hiányok mühelyi 
levének. A müipar kifejlése're, 5 “11‘6ё2656га'1`61‹6р ärtal 
masan hatottazon e gyed ä rúsa'gi 5 2 6116111, melly raj 
tok 5 minden szabályaikon elhatalmazott. Ide tartozik a 
polgárok egyik részének kirekesztése а IllÍÍVeSkedéStöl; а 
mi'íegyesiiletekbeni bevételnek terhes 5 а1ас50пу1’16 föltéte 
lekhez köte'se; a tanuläs 65 -legénység éveinek szükségen 
tuli, jobb ügyesség e's talentoml'afigyelem nélküli meghosz 
szítása; az egy helyhezi lekötöttség, melly szerint azon 
kivüli munka s dolgozäs 65 kiil gyármi'i behoza'sa tilta 
tott;uz áraknak bizonyos meghata'rozása; a tam'tva'nyok 
65 legények száma kitíizése; a kézmiivészet-üzési jognak 
firól iira örökségképi átszármaztatása; bizonyos rendhez, 
vagy házassági kötések által csak bizonyos családokra 
szori'tása, a czéhgyülésekben eldivatozott mértékl‘etlense'g, 
erkölcstelenség; a remeklésekben ismeretes nyomások, es 
a leendô inesternek kíilônféle zsebelései 65 zaklata’sai 
stb. stb. --- 

Azonban nem czélja értekezönek, _valamint e jelen 
kérdés megfejtésének sem föladäsa , külön taglalatába 
bocsátkozni a czéh-intézeteknek. Törvénykönyvünkben nem 
találtatnak ez idöszakból a czéhek iránt különös rendel 

н) \’. ii. l. C. Leuchl Gew. u. Hand. f. 100. l. 
7. 
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me'nyek. Késôbbi idökben szörnyü visszaéléseik törvény 
hoza'sunk ligyelme't szinte magokra vonäk. Hajdan yteliít 
csak királyainktól nyert szabaditék-leveleik 4mellett képezék 
ki magukat. S minthogy a mú'ipar és kereskedës honunk 
ban те; alant fokon volt, élesztésére inkább jótékonyań 
mint ártalmasan hatának. 

Illy helyzetben valának a t‘zéhek haza’nkban. Valn 
mint pedig azon idökben has/.nos és igen sok jót nemzô inte' 
zeteknek tekintlietni azokat: ugyjelen szrizadunkban апа 
bad szorgalom és kereskedés elveivel vila'gos ellenkezés 
ben a'llanak; minden kifejlés es tökély nyomasztó bilin 
csei; hiányaik minden fölvila'gosodott nemzet'ek és копий 
nyok által nyiltan elismervék. 

És eme némi észrevétel megjegyzése ulän, általlép 
mar értekezô a Iöltett kérde's többi résfzeinek megfej-- 
tésére. 



Ill. 

MI TÖRTÉNT FEJDELMEINK És TònimízNYHozÁÀ 
SUNK RÉszÉRöL A MÜIPAR És KEREsKEDÉs ELö 

MozDrrÁsÁRA. 

43.9` 

Ätmenoû. 

DIegfejtve lätszik а föladott kérdésnek ezen pontja той 
által, mikel: föntebh (Il.)l elöadtunk. 'Ott törvényeinlc fonalät 
hl'ven követve ì d ö s z á m rende szerint (ordine chronologico) 
elôzámla'lá értekezô azon egyes törvényoket s történeti ada 
мы, mellyek а ml'íipart és kereskedést közvetlen vagy 
csak közbevetc'ileg illetve különbözö idôszakokbani zilla 
potiát némìleg földen'thetik. Kìtiinik azokból a törléntek 
sara és egyes rendelések és szabályok tartalma. 

De midön а lm'íipar és kereskedés el (im oz d {с :í s á 
l' ól szó tétetik, fel kell akkor fogni azon s 'L elle m e t é s 
ìrány t, melly a korma'nyt és tò'rvényhozást; rendelményi 
ben áthatá e's lelkesìté; továbbá поп sükert, mellyet 
a1., сайт“е1бшои1ййвйьап, valódilag létre hozott. 

.Az irány és süker мы‘: azpn két szempont, melly 
azex'int hpnunkban a nl_l'îipqr és. kereskedés elömenetelei 
megbirálandók. Elörç megjegyezvén azt, hogy mind ebben, 
mind a következů, мёд hátralévö, kérdési pontokban ér 
tekezö csak az Ál-[iád ésvvegyes házakból származé kirälyok 
idöszakniru, mint a1. Маты Válasz kitíizött határvonalim 
vagyonl egyedül s kirekesztöleg figyelemmel. 
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 .44 .gesclüzS  .’зив-тсуК
Nem ereszkedve'n azon kérdés részletes fejtegetésé 

be: ,valljon mikép avatkozzanak a kormänyok és törvény 
szerzök а mi'iszorgalom és kereskede's elómozdl'ta'sába’.l mi 
résziikrôl e tárgyban а teendö vagy elhagyandó’! e'rtekezö 
nem mellözhet Iel némi észrevételt. 

A Im'iipar és kéziszorgalom а ta'rsasa'gî ‘Не: viszonyai 
ból lassan lassan kifejlö kölcsönös szükse'gek következmé 
nye. A kereskedés ezen kölcsönös sziikse'gek kicserélése, 
kielégitése. A valódi, vagy k épzelt sziikség sziilé te 
hát а kézmi’iveket s mesterségeket; а kézmi'íveknek egy 
másért, vagy terményekért, vagy egy közértéki’i jegyért ki 
cserélése a d ás v e v é s t ; nagyobb mennyiségben és bizo 
nyos távolsa’gra iizött adäsveve's pedig, ha különösen `n ye~ 
r es é g rugója, kereskedést, És nzért 

Valamint a sziikség а Im'íiparnak, ugy a nyere 
se' g a kereskedésnek fó eleme. _ 

A1. elsôre nézve sarkelvül vehetni, lhogy ,minél ke 
vesebbek, para'nyiubbak valamelly пешие! szükségei, авт“ 
csekélyebb,lnnkadozóbb iránylag kéziszorgalma, és Изюм.‘ 

A másodìkra nézve: ,minél kevésb nemzeti tökével 
‘аду szabadon rendelhetö munkával, árúba teendö termó 
nyi vagy készi'tményi czikkelyekkel, vagy közkelendösé 
gli pénzalappal, mellyel jutányos штаммы, kicserélést, 
vagy adásvevést üzhesen, bir egy orsza'g, annál korlátosb, 
csüggedezôbb kereskedése-‘ 

_ 45. §. 
Mú'aîpur ¿s йоги/“860 Ícörüh' rendcle'sek _fona'ksa'gm 

A mliipart és kereskede’st elömozdl'tni annyit teszen: 
mint annak most (44. §.) említettem két f6 elemét ápolni, 
terjeszten‘i. 

A kormányok e's törvényszerzések jó korán eilsmerék 
a müipar e’s kereskedés nagy fontoságát а nemzeti-jó 
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lét- s hatalomra’ nézve , semhegy résziikröl. elömozditá 
sukon törekednimulasztottak volna. De az- eszközök, mely 
lyekhez nyultakmem mindigbizonylották be a tapasztalás 
ban iränyozott sükeres voltukat. 

Politicai s Íinanczîai nézetek, de leginkább a mliipar 
és kcreskedés valódi szelleméröl létezô :ílfogalmak majd 
mindenkor fonák, s visszás rendelésekre vezeték a копий 
nyokat. — 

V. Karol, Erzsébet angel királyné, Sully e's Colbert 
minîsteriumai e'leszték föl a mi'iipar'és kereskedés szelle 
mét. П] ii'áayt adva az europai politicának statustudomzíny 
tárgyaivä tevék атака!‘ Ezóta szánitalan tudomänyos Ит 
gälatok e's értekezések tétettek az 'ipar kereskedésröl. 
Анд van Ищу, melly minden oldalról olly амуй‘а maglia:` 
nyatott volna, mint ez. I 
‚ Azonban ne'melly olly irókat, mint Chilkifosiá'msmith. 

Adam, kik a mi'íipar és kereskedés s z abad s á g áról ér 
tekeztek, kivéve, azt álli'thatniä‘, hogy az irók szintugy 
mint korma'nyok azon átalános elsböl indultak ki, htsgy 
,a ml'iipart e's kereskedést különös gond és a'polás вы kell 

,vennie a törvérnyhozä’snak; virägoztatzisa‘ra különös ren 
delések kivríntat-nak,¿mell’yek Щи‘! а mi'iipar és keres 
kedés bizonyos- îrányt kapjon, mi szerint biztosan конца!‘ 
nyoztassék, vezettessék.í _ _ 

Mi vala természetesb ezen el‘v fölälll’tá'sából, mint'a 
zon kò‘vetkezés: hogyazt, mit különben maga'nosak szabad 
vá‘llalkozäsaira bizni kellett volna, maga a status intéz‘é, 
sôt , vállalkozä'sai által elnyomván az egyesek foglalatoss'á 
gait, maga lön gyárnokkä‘, kereskedövé. 

~-Emez, a status re'szeröl tulszígig üzött miiipari és ke 
reskedésiï hévnek legelevenebbpéldájzít adja Francziaország 
a mar löbbször emll'tett €olbert ministeriuma alatt` A gyá- ’ 
rak,- a fegyasztäs, coneurrentia s egyéb helybeli köriilme' 
nyek szá‘mbavétele nélkül iî'gy álll'ttattak elö‘, mint valamî 
várerösse'gek, olly véleménynyel, hogy további ‘й’ ágozlaw’ 
sek merô fölálli'tás és folyamatba tétel által mar szinte biz 
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tosi'tva, mint Va vlír védelme erös fölépités által. Agyártiis 
mód a legkìsebb részletekig rendelések által kiszabatott, 
meghatároztatott, mint valami állandó intézet, eg'yesiilet 
nlapszabályai. Semmi sem mulasztatott el, hogy egyedárú 
sa'gok, elôvételek, mono- és propoliumok, be- s kiviteli vá 
lnok, jutalomdijak (Praemie) sib. által a mi’iipar és gyár~ 
las ‘Еду vélt elômozdi’tása, készítmények kelendösége, f0< 
gyasztása siikeresen eszközöltessék. Szóval, misem mellöz 
tetett el, mit az eldivatozott "élemény mint czélszeri'ít s 
hasznost Мышей, csak a mi'íipar- és kereskedésnek Тёп 
:ebb e'rintettem két {б elve nem jött iigyelembe. Nem csuda 
мы“, hogy Angliánaka természeti szabad kifejlés alapjai 
szerint intézett gyárai s gya'rmiivei csak hamar dugába 
döleszték а franczia mesterségesen rendszerezett, de nem 
а közizlés nuanceirozásaihoz e's а szabad concurrentia elvei 
Lez illesztett kézmiivészetet. 

 .64 .g'l/sJaäazsrwQÉM  .tezs'edneR  .t'azoráfmlrÄ  .l‘ezgeyl'eB
Ezen értekezés kitüzò‘tt körén ш! terjedne egyenként 

fejtegetni mind azon szabályok mivoltát, mellyek az euro 
рай korma'nyok és törvényhoza'sok által a müipar és keres 
kede's elômozdítása îrányäból hozattak. Késôbbi idök ваше 
ményei azok, nem azon korszakéi, mellynek törte'neteiröl 
itten értekeziink. Itt csak a fôbbeket jegyzi föl érteke~> 
x6, Воду anna'l deriiltebben kitiinjék mind az, mit legczél 
ìrányosbnak tart a müipar és kereskedés elômozditására, 
mind pedîg azon rendelések természete, mellyek az Árpád 
és vegyes házakból származó királyok alatt, különösen ha 
za’nkban, a müipar és kereskedés serkentéseiil hozattak. 

Ma'r föntebb (i. Il.) fejtegettiik а ml'iegyesiiletek és 
czéhek sziileményét. Eleinle hasznos intézetek vala'nak a 
zok az ipar biztosítzisaul, kifejtéseiil. De megtörténvén egy 
szer a biztosl'tás és Юге-1665, önzési s egyedárúsági szelle 
mök miatt ártalmasokká váltak.Azonban me'g'ekkor is hasz 
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nos eszközöknek tekintettek a miiipur elömozdi'tására. 
Közvetlen következéseik közé szánn’ttalik a m ii ip a r - s z a 
badság (Gewerbsfreibeit) tökéletes elfojta'sa. E szerint 
joga van mìndenkinek olly foglalatossa'got, mesterséget ú'z 
ni, minôt ismereteihez, tebetse’geihez, hajlandóságához és 
vagyonzihoz képest legillôbbnek tekint. 

Ott, hol a czéhek hiányaì elismertettek, mint атм" 
véve az ujabb idökben ‘")ritkán adatott meg a teljes mü 
iparszabadság, hanem más rendszerek koholtattak; de в 
mellyek, soha sem adván meg а teljes mú'iparszabadszigot, 
а czéhek hiányai nélkül sein szükölködtek. 

E rendszerek közt elsô helyen állott az, mellya czéhek 
f6 szabályait megtartváma kézmiivesek számänak народ? 
мы, va leszállítása 'o a't a rendészetnek Polizei) gy .l g 

 

‘°) lllyesek ujabb hazai törvényeink, mellyek a сайт!‘ és mes 
teremberek visszae'le's-ei ellen Мишей. Elôszńmláltatnak 
ezek ottfegyenként; az 1115: 79. t. cz. igy szól: quae qui 
dem Contubernia ratione mercium suarum venalium, 
statute legibus regni praejudicìosa condere; pretium labo 
rum et mercium ultra justum valorem, constituta inter se 
gravi mulcta ne quis leviorì pretio vendere ausit, nugere; 
comitatensibus limitationibus se opponere; ‘in contubernium 
autem socios, nonnisi erga grandem peouniarum summam de 
ponendam admittere; per liocque res venales rariorel et 
ca'riores efficere nil pensiduxerunt.‘ Az 1729: l0. реф; igy: 
,Graves a parte contuberniorum opificum vulgo Ceharum 
in eo observantur excessus; quod eaedem, fil iale s quo 
‘дне celtas, per eommunicationem pl‘ivilegiorum adscire, 
authoritatemque suam extendere; quin imo diversa, in 
prnejudicium publici statuts condere; `tantas, occasione "гс. 
ptionil in medium sui, ultra modum elevare, et per id, no 
multiplicari opilices possint, nreere; et ad certum determi 
natum numerum restringere; Nat ion “На s non admit 
tere, pnctoque pro tali lubitu abuti praesumerent.‘ Azonban 
a törvénylnozás az igy elismert rosznak tettlegi eltörlelz 
“не! még sem mondá ki1 hanem az orvoslást а kormányra 
шиб- Azóta видный rendelések által némileg enyhíttetett 
a gonosz, "oltake'p рейд mai napiglan fönmaradott. 



98 шт твттвк гвшвцмшпк És TönvÉNYHozÁsUNK 

. xíltaladzí, s ìgy az élelem bátorságät és biztosítását а ren 
de'szet kényétôl tevé függövé. Egy jogtalanság sziili а má 
sikat, еду visszás szabály még еду másik vìsszásabbat. 
Mert mihelyt a kézmüvek (Gewerbe) kìrekesztôlog keve 
seknek adattak által, önke'nyükben állott a portéka árát 
tetszés szerìnt fölemelni. А felsöse'g tehát az и] roszat or 
vosolni akarván az árhat ározást hozá be. Innét а tak 
szílás rendszere vevé eredete't, melly máx' magában, mint 
hogy a tôsanyag (Urstoff) , а gyártáse's készités költségei 
minduntalan változnak,kivihetlen, igazságtalan. 

A czéhek és můtestületek korlátok közé пойман/1111 а 

kézmiivesek és gyárdolgozók önhaszonlesl'í követelei mér 
sékléseül a munka-bérszabás és szolgálatkény 
szerités orvosló eêzköznek tekintetetr. Azonban itt sem 
ügyelt a törvényhozó azon elv igazságára, hogy a munka 
és szolgálatbér önkényt leszáll, ha „megszaporodván а népség_ 
ajól Биде“ lnunkát és szolgálatot-sokan keresik és igy ösz 
szejövetelük által „измены“ bért eszközölnek, ha a дуб 
rakba czélszen'í erômíivek , mellyek sok emberkézt meg 
kìmélnek, bellozatnak. 

Czélszen'i eszköznek gondoltotott t'ováblní némelly 
törvényhozások által а gyártás-mó d kij elel ése, a 
nélkül hogy a napról napra tett elömenetelekre javîlïások-A 
ra, találmányokra és az annyira változó izlésî divatm lett 
volna szükséges ügyelet. ` 

Megvannak a portéka-bélyegzésnek, nézöin` 
tézetekuek és gyárj egyeknek saját hasznai; de 
csak akkor, ha ezek által semmi kirekosztés sem ezélovß 
tatik, ha a gyáraknak és készi’tményeknek bizonyos nemo 
s módja külö‘nösen nem pärtoltatik. Egyedül а hami'skodás 
és csnlások elhárl'tásaul legyenek fölálll'tva, a nélkül hogy 
а kereskedés -szabadsa’gát és а vevök kivánságait korlá# i 
tozzák. 
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47. ß. 

Erô'mûvek.I(z'vánda1-lásol:. Nagy va'rnsok. 

Az eröml'ív e k az emberkéz pótszerei, élelem, alkal 
masság e’s fényüzés tárgyinak elöteremtését könnyl'tik, а 
népesedést, müveltséget iränylag öregbx'tik, a nemzeti gaz 
daságot gyarapítjäk. Azonban, némelly gyrírnokok és nap 
szzimosok mégse'rtett önhaszna miatt, az erömiivek beho 
zása sok panaszra, ellenszaba'lyokra nyujta alkalnìat‘. Vol 
tak kormányok а XVII. s XVIII. sziizadban, mellyek hasonló 
okból, mint hajdanaromaiak, hogy rabszolgáiknak foglala 
tosságuk legyen, az örlômalmokat behozni nem akarfik, а 
szövömiiveket összetörék. Azonban Anglia példája a népe 
sedés 'és közjólét sebes terjeszkedése'ben- штаба, те11у 
magas fokra emelé a Im'íeszközök e’s erömüvek föltalálása 
és tökéletesítése termesztô tehetsége't. Ezt bizonyl’tják az 
emberiség történetei. ,Those, who investigate the history of 
the human race, who trace their slow and gradual progress 
from their lowest and most; abject to their highest and most 
polished state, will find that is has always been accompa 
nied, and chiefly promoted by the invention and improve 
ment of tools and engines.‘ Való megjegyzés az Edinburgh 
Review CXII. dar. 313.1. 

A munkások e's gyártók kivándorllísa természeti sza 
badság-sértôleg tiltatott. A ‹ k i v á n d o rl á s , történetek 
bizonyi’tása szerint egyenes szabályok által soha sem gä 

»or toltathatik meg. A belföldön gyal'apodo Jolét annaklegjobb 
elhári’tója. 

Czéhegyesiileteket képezve'n a városbeliek , mi nd e n 
mezei ipart és közlekedést úgy tekintettek, mint n 
városi szorgalomra nézve ártalmast, ‘аду is ìnk'fibb önha 
szonsértôt. Kiilönös kedvezéseket iparkodtak eszközölni 
részökre n többi tartomány felett. A тетей lakosoknak til 
tatott minden kéziszorgalom. A földmiivelô mindenét а Vií‘ 
rosbelieknek kényteleníttetett árúba bocsátani. Sôt több he 
lyen maga а gabna-eladás, városi piaczokon kivül, tiltatott. 
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Czélszeri'ínek látszott továbbri kiváltkép a n аду vii 
r 0 s o k a t kirekesztö kedvezésekkel fölruházni, Közlpon 
tosl'ttattak igy nem csak a polgári s országlati foglalatossa’- l 
gok, haneln azok lönek a miiipar,kereskedés,l vagyonosság, 
divat és izlés székei, a többi Ltartomány elnéptelenl'ttetvén, 
szegényíttetvén. 

48. §. 
Korana-jo'azágo/c. Kz'ra'lyz' haazonve'telolc. Gyárùkola'k. 

EgyeRůleie/v. 

Hajdan minden europai. kormányok az úgy nevezett 
k o r o n a'-j ósz ág o k о п szintugy mint más magánosak 
földmíivelést iiztek. Meg akker bizonyos állandó adók 
nem fizettettek. Voltak azonban már akkor is olly bizonyos 
terményi e's kereskedési czikkelyek, a kézmiivészet olly» 
bizonyos a'gai, miket a status monopoliumként, regal i rik 
(kir. haszonvételek) neve alatt magának vagy egyedüleg 
föntarta, vagy рейд közösen а magánosokkal használa. 
Némellymx'íipar-ágak t. i. egyes szeme'lyek pénztehetségét 
felül mulnì катать, mint példa’ul a bányamüvelés; п] 
nagy és költséges gyárak fölállítása; utak, csatornzík, köz 
intézelek épitése stb. Azonban a tapasztalás tanusi'tá, hogy 
illy nagyobb neml'i vállalatokban is a tárâasligok, részvényes 
egyesíiletek vagyon- s pénz-nehe'zségen segitenek. A kor 
mány részéröl inkább pá r tf o gói, mintsem tetlegi hatás 
vagy ápolás‘ kivä'ntatik illyeseknél. _ 

Ml'ífölvizsga'lók, gyártekintök, kereske 
d é si t a п á c s n о k o k stb. olly végre használtattak, hogy а 
ml'iosztály közt ismereteket terjeszszenek, a hibás gya'rtást 
gatolják e’s az Эры-пай hasznos irányt adjanak. Ott, hol 
ml'iiparszabadság divik , nvincs szükség illy idegen sze 
mélyek befolyására javitások eszközlésel'íl. A gyárnokot 
önérdeke nógatja olly hasznos зап/1111501: megtanulására, 
b_ehozására. Hol pedig czéhkényszerítés uralkodik, ott a 
fölvigyázóknaknines kiilönös sükerök, a czéhek kanesal 
szemmel néznek'minden behatásokra. 
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M ii é s g y á r i k o l á k сидит-‘11133 haszntiltatnak, 
midön a mii és gyárta's bizonyos ágänak új és tökéletesb 
neme és módja tanl'tandó, midön и] találmányok és javitá 
sok terjesztendôk, birálandók. De csak átmenök, ideig 61-6 
ìglaniak legyenek , nehogy olly inte'zetekké “Шанхай, 
mellyek таза‘: az izlést és (Пино!зтьй1уотпйбгейещепе1к. 
Személyes iigyességtölfíigg ez. Közéletben, müipar-szabad 
ság mellett jobban tanultatik meg mint iskolákban. 

Társasägok és egyesíiletek, ha kirekesztöel~ 
sôséggel föl nem ruháztatnak, ha magánosak, nem pedig 
status által képeztetnek: alni'íipar elômozdítására nagy ha-> 
táuak. A tnlentumot fölélesztik. А hasznos ismeretek irán 
ti vonzalmat täpláljäk. ’ 

Y 49. §. 
Pe'nqiutulmuk. Segedehnek. Kìva'ltságolc. дилера/д, 
Pénzjutalmak, ajándékok, kitüzött árok' 

a mú'ipar e's tudományok elömozdi'tására , ha vigyázattal 
hasznältatnak, ha me'gvi'hatlan akadályok, mint p. o. egyed 
a'rusdgok, cz'éhek ellenök nem szegîilnek , jó ‘sükeriieln 
Маг: hogyan is 'lehet ott jobb gyártásra, bär мну jutalol'n 
mellett inger, h'ol egyedárusägok, czéhek s más h'asonló 
intézetek juta'nyosan és szi'ikségkép rosz gyártiisra vezetnek ; 
Spanyolországban, például, hasztalan volt minden kitett 
jutaloma földmíivelés elömozdl'tására, hol а szerzetes rendek, 
tìzedek , közlekedés , utak hiánya , Кон-18026 vámszabá 
lyok hatalmasan neki szegiiltek. `Kíilönösen jó hatásuak 
a jutalmak nj találmányok és vizsgálatok serkentéseül. 

Szükölködvén gya'rak fölálll'tására el'egendö töke 
nélkül a magánosak, а status p é n z s e g e d e l ты: raíltal 
gya'nioli’tja ôket: A dolog termëszetes folyama szerintl a pénz 
tôkék tökebirtokosak által mindenkor oda fordi’ttatnak, hol 
legbizonyosb és jutányo's'b, péz'eîktôl szedendö haszon ke~ 
csegteti öket- Ha nniiparra nem fordi’tják tôke’iket, jele: 
hogy azokat hasznosbban földmüvelésre, statuspapirosokra 
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‘тг‘гтгз‘ген 1; rtw-ww...- Wvw-Y __ _ 

basználhatják. Vagy keve’s bizodalommal vannak az illy 
vállalatok îránt, vagy elegendö beláta's nélkiil „активами. 
Jobb tehát а statusgazdasäg más a'gaira fordítni a közpén 
zeket, hol több haszonnal kam'atoznak , semhogy erötetni 
а dolgot es igy a teendô költse'get koczkáztatni. _ 

Mestermüvek és gyárkészítmények k ö zk i t é tel e a 
lökéletesbiilés nagy rugójául szolga'l. A polga'rokkal а bel-_ 
földi gyzirtvänyokat megismerteti. ' 

Ha п а gy gy ára k különös kedvezéseket nyernek, 
mert azokban jobb munka késziil, a munkaföloszta's ócsóbb 
árúkat tesz lehetségesekké , ez a kisebb gyárak 18112 
sägtalan kzirosl'tásával történik. Mert ha a föntebbi két ok 
áll, ugya nagy gyárak illyeténkedvezésekre nem szorulnak. 

Czélszeriiek az olly kivliltságok és mi'iszaba 
dalmak is, mellyek által nz И] talrilmány fontosságához 
képest bizonyos évszámra kirekesztö jog adatik a 15161 
mäny -használatríra. Ez által az elöteremtett ärúczikkelyek 
рек mennyisége és igy a nemzeti jólét hathatósan gyara 
podvän. 

Szůn- és ün nepnapo k sokasága а ml'iszorga 
lomnak fölöttéb ártalmas. A munkris megfosztatik napontai 
keresetétöl és igy amunkabér emeltetik; mert aránylag а 
többi napokban többet kell érdemelnie, hogy ünnepi kitar 
‘бай: pótolhassa, a nemzeti vagyon teha't tetemesen gyér'l’il. 
Ide nem számi'tván még az erkölcsökre és házi takarék'os 
ságra való kártékony befolyást “). ` 

") Segíttetett némileg e bnjon Maria Theresia ideje'hen, töbh 
ünnep megülése a következô vásárnapokra te'tetvén által. 
Azonban a1. iinnepek sokaságát hazánkban Árpád és vegyes 
házakból származó -királyok На“ Sz. László l. k. 38. fe 
zete is elegge bizonyítja. Az elo'számlált- iinnepeken kiviil 
illy általános rendele'st is foglalván magában: ,Et unaquaeque 
parochie suum patronum et dedicationem Ecclesiae_ celebret. 
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50. §. 

Va'molc. Hurmz'nzudok. Kz'- S ůeva‘lela' h'lalmak. 

A v ámo ke's harminczadok eleintecsakaszezelt 

biztos menetelért és védpártfogásért iizettettek а kereskedök 
által. Késöbb jövedelmes volto'k miatt kincslári forrzisnl 
tétettek. А kereskedésnek áltulok bizonyos ira'ny adtatott. 
Szaporl'ttattak, fölemeltettekß mint 11 kormänynak hasznosb 
nak la'tszott. Magasságuk s ‘лёг 1111и1ЬЬ Ь12опуга1ап in'ga 
dozó voltok mindenkor legnagyobb akadálya volt a keres 
kedésnek. 

, K i vit eli t il al m a k,vagyn mi mindegy, nagy kivitell 
vámok'olly czélb'ól hnsznältatnak, hogy bizonyós .'írlik az 0r 
sza'gban nlaradjanak,n|ivel igen Imsznosaka hpzának; а kíil 
földi mìntegy kényszeríttetvén ollyporte'kát venni, mellyböl 
n honbelìnek nngyobb nyeresége vngyon. -- Olly tzírgy, melly 
a1. orsza'gnak , 1111 benmnrad, fölöttébb nagy hasznot hajt, 
bizonyosan nem fog kivitetni; meri, természeti rend és okos 
stig szabälyaì szerint, csak azt adjuk el а külföldnek, mi a 
belfogyaszta'son feliilma'rad, és igy Ъеп mamdván érték 1161 
kiìli, azaz való'di f ele s l e ge s. Ha pedig valamelly 111183’ 
ért а kůlföld nekünk nagyobb érte'ket adhat, és igy azt 
több haszonnal viszszükki, mint ha benmaradna: eltìltäsa 
valódi nemzeti kán’.v Arra akarván kényszeri'teni a kiilföldit, 
hogy csak bi 1. on yos portékát vegyen tôlünk és nem más 
félét: nkkor elôre jól kiszámitandó, valljon kénytelen-e a 
külföldi axon portékát csak mitölünk venni, nem nyerheti 
e am más utakon és más nemzettól jutányosabban, ‘аду 
végre ha csakugyan mitôlünk kénytelen venni, nagy vá 
mok által nem csökkentjük-e annak kiviteli fogyasztását. 
Mert az elsö esetben az egész kereskedés sziinni, az 111611111 
han tetemesen fogynì fog.n 

Bevìteli tilalmak és magas vámok bizonyospor 
téka behozását akadályozzäk, mert használata ärtalmasnak 
[ах-111111‘, vagy mivel az által termesztése belföldön elc'ímoz- \ 
dl'ttatik. Azonban, ha ártalmas а portéka,minthogy a tapasz~ 
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talás arra ‘ватт, hogy bevlleli tilalmakabevitelt tartósan 
soha sem akada'lyozhatják, mint például a hajdantan any 
nyira tiltott dohány e’s kávé behoza'sát: jobb volna a népet 
ártalmasságzíról meggyôzni, hasznosb árlit és e'ldelet'et he 
lye’be iktani. Наум Iírú benn épen olly jutänyosan és ó 
cson készl'ttetik mint kiilföldön, azt ömnaga'tól Ещё!‘ а la 
kosok termeszteni, sziikségtelen a beviteli tilalom, önkényt 
értôdvén, hogy megvannak a1. -üzetésére sziikséges isme 
retek, tôke'k és kezek, kiìlónben ezekröl kellene elébb 
gondoskodnunk. Ellenben ha valamelly portéka nem ké 
szl’ttethetik benn olly hasznosan és ócsón mint külföldön, 
akkor nemzeti kär e's veszteség azt készíteni, beviteli tilal 
mak ziltal elôtermesztését erötetni; mert olly munkára 
szänjuk az emberkezeket, melly ke vésbbé hasz nos, 
Inint az, Inellyet ugyan azon idö alatt végezni lehetett volna. 

>Idö, munka veszendöbe megyen igy, melly a kényszen’tett 
czikkely helyett, sokkal több viszonárli (Gegenwerth) 
ezikkelyt teremthetett vala elö. 

És ime ezen egykét egyszen'i elvre visszahozható, 
értekezö véleménye szerint, az ege'sz ki- és beviteli vámok 
theoria'ja, melly miudazáltal а statustudomtinyban már olly 
bonyolított studiummá vált, hogy ezen egyszeri'í igazsrígo 
kat, többnyire jeles statusirók és kormänyfik egyes gyn 
korlati esetekben belátni nem Мышцы‘. 

51. §. 

V’fím-víuzaßzelellek. Ks'vt'tellz' )'ufalma'lc. Киев/идём’ me'r 
leg. Szego'nyaeíg. Gyarmatok. 

Olly ár’iic'zikkelynek, melly magas va'mok, vagy adók 
dltal m'egdrágnlt kivitele elömozdítäsául a v á m v is s z a fi 
ze tések (Riickzöl'le) hozattak be. Azon adó t. i. melly ki 
vitelkora durvn terménytöl, vagy készítménytöl megvétetett 
vagy egészen vagy csak egy részben adatik vissza а ke 
resk'edc'ínekz >Ide tartoznak sz'inte a k iv i tel i ju t a l -m a k 
(Pi'aeinie'). Minds két mód által anemzet bizonyos somma'k 
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fizetésre kötelezi magát a végett, hogy а külföldiek por 
tékäját a szokott belföldi :iron alul kaphassa'k meg.- Mind 
eza bel termesztés és szorgalom élesztéseiil gondoltatnlt 
Ы;МаЫзщШШЫЮММ@ШМЮЫШШЫЩМ 
kel megütközö szabály, és azért majd mindenkor valódi 
nemzeti veszteség. 

A keresk edési mérleg a vámlajstromok- és ke 
reskedök vallomásaiból késziil. Ezen kútfök bizonytalanok, 
s azért а kereskedés valódi állapotja, ki- s bevitel mennyi 
sége kitudäsára bizonytalan eszközök. A kereskedési mér 
leg önmaga'tól fejlik ki, тег: а kiegyenll'tés egyik orsza'g 
ból a másîkba történìk. A bevitel mindenkor hasonli’t aki 
vüelhez,leszánńtván a kártés hozzátudván a nyereségeh 
A p é n zk ivitel nem szege’nyítheli el az orsza'got. Keve 
sedvén mennyise’ge, annál inkább növekszik becse. Ha a 
belterményekböl nagyobb tömeget kényteleníttetünk adni 
az aránylag dra'gábbá lett kiilporte'ka'ért: növekedik,szapo 
rodik a beltermesztés` 

А valódi szege'nység akkor áll be, ha meg 
csökken anépmunkässa’ga, földmiivelés, gyártás, vagy ke 
reskedésben. Ez pedig akkor csökken meg, ha a nép 
sz iik sé g ei gye’riilve'n , kevesebb munkásság kiva'ntatik, 
vagy ha más polìtìcai akadälyok, u. m. nem kedvezö 
korma'nymód és törvényszerzés azt lebilincsezve tartjäk. S 
ime itt vagyunk megint ama föntebb (44. érintettem 
szükség s nyereség ikerrugóináL 

А gya г m at o k végre akereskede’s tágitásäukmüi par e 
lömozdításául plántáltatnak az anyaorszag által. De а ta 
pasztalás tanúsi'tja, hogy az europai gyarmatok nem igen 
pótoljäk ki azon költségeket, mellyeket okoznak. Mióta 
Ejszakamerika gyarmati állapotjából kiszabadult, Anglia 
szlízszorta többet ad el oda készitményeiböl , mint azelött. 
Nyert tehát kereskedési tekintethen inka'b'h, semhogy vesz 
lett az e ma nc i p al io :iltal ‘2). 

") Többi közt például legyen Hollandia, Семье‘ szigeteivel 
TÖRTÉNETTUD. PÁLYAMUNKÁK. п- 8 
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52. §. 

Ältala'nas szaöadan'g Ieghathutósô szorgalmi ruga'. 

Ezek (46--51. §.) rövid vázlatban ") azon eszközök 
és szabályok, mikkel az europai fejdelmek és törvényho 
zók, a müipar és kereskede’s részint elömozdi’tásául, részint 
pedig kitiizöttpoliticai és íinancziai nézetek elére'seíil, külön 
bözô idökben éltek. Értekezö csak futólag, mennyire hely 
sziike engede', a f6 észrevételt mindegyikre megjegyzé. Akü 
lönôs és minden oldalu kifejtés ezen értekezés körén tul 
va'gna. Önvéleményét követve értekezô, a müipar és ke 
reskedés legllathatósb elömozditása eszközéül nézia kor 
mány és törvényhozás részérôl megállapi'tandó általá 
nos szabadság elvét. 

Minden kényszeritö, vagy korlätozó eszköz gátja in 
kább és elfojtója а szorgalomnak. Valódi veszteség a nem 
zetre nézve. A müipar ott fejlik ki természetesen önma 
gából, hol a napról napra növekedö népszükségek hasznos 
foglalatossa'gokra bíí alkalmat nyújtanak. A kormánynak 
vagy t'örvényhozásnak nincs más teendöje, mint megnyit 
ni a szabad kereset minden forräsait, elhári’tni az itt ott 
elögördiilö akadályokat. Ezt egyébként nem eszközölheti, 
mint a megadott mi'íszabadság és szabad concurrentia ziltal. 
S ime a s‘zii k s é g és ny e r e sé g ösztöne tiistént azon 
mííiparágra, azon foglalatosságra hajtandja a munkás keze 
ket, mellyek legjobban jutalmazandják a rájok fordított 
i'döt, is meretet és fáradságo t. Oda irányozandja 

 

Australiában. Holott noha csupán a vámok 82 ezer francot 
hajtanak évenként be, ide nem számítva a hasznos kereske 
dést és földek tizedeit ; még is mind ez'en Штаба-тек е 
gyesülten sem födik a gyarmat költségeit, melly e'ven 
кем 165 ezer francnál több. V. ö. T. Tár. Il. köt. i834. 

‘5) Értekezó,mennyiben jelen értekeze's teirgya engedé, Leuchs 
Gewerb und Handelsfreiheit. Nürnberg 1827. munkájának 
fonalát követé. A t. olvasót tehát az elôadottak iránt, ha 
bövebb fejtegést és re'szletesb practicai Машин“ Íölvilá 
ëßsítást ohajt, oda utasŕtja. 
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az egyes pénzbirtokos hevel'ö tôke'it, hol azok legbiztosb s 
hasznosabban kamatozandnak. Igy a n e m z e ti m u n k á s 
s eig és töke , melly kényszerl'tett szabályok által a $201‘ 
galom ollyr ágában iizetett volna, hol az legkevésbbé gyiimöl 
csöz, a můszabadság e's concurrentia által sziintelen öreg 
bedve gyarapodik а közjólét. 

53. §. 

А kölcaönôs szůkse’g' её nyerese’g legòìztolò z'ra'nyzoíia. 
Abel gyárokra különös jótékony hatása а miiipar 

szabadságnak abban áll, hogy ezek kénytelenl'ttetnek jó 
s olcsó gyärtványokat ke'szl'teni. Minden eröködéseik 
csak e czél elérésében központosulnak “). Legjobban ki 
tetszik ekkor az, hols mikép használtathatik legjuta'nyosb 
ban a nemzeti tôke s erô. Olly czélok és ta’rgyakrai pa 
zarlása elkeriiltetik, mellyek a külföldtôl ócsóbban meg 
szerezhetök és csak igen drágán készíthetôk a belföldön. 

Hasz on és nyereség legbiztosb ira’nyzói a ke~ 
reskede'snek. be és kivitel arra veszi iränyát, а merre 

") Háladólagismerik el az austriai örökös tartományok lLJózsef 
császár azon rendelését, mellyszerint, a belgyártás elo"moz- 
dításául, minden külföldi gyártványok behozatalát eltiltá. 
Azonban itt a monarchia különös köriilményei tekintetbe 
veendök. A durva terményekben bo'velkedo" Magyarország, 
az örökös tartományok gyárainak elegendô anyagot nyujt 
hatott ; ezek pedig a fölállított h‘arminczadi rendszer sze 
rint, ha bár alábbvaló s drágább gyártványaik идущи 
sára biztosan számolhattak és számoltak is. Sigy, minden kül 
földi concurrentiától mentek levén, e gye d á rufs ágo k tö 
ke’letes bátorságban állott.--Miket nem tett Anglia gyapjugyá 
rainak elömozdításául? A kereskedôk és gyártók nyo 
masztó egyedáruságaik gyámolitásául törvények "Шаги! 
mk kia kormánytól, meliyekrôl Smith Adám (Tom. ll.) 
megvallja, hogy Draco törvényeiként чём-е! iratvák. Te 
kintsiik csak Erzsébet és ll. Károl idejebeli a juh- és gyap 
jukivitelt szigoruan fenyítô, so"t ismételt esetben hivtelen 
‘ё; (Felonie) föbenjáró biinletése'vel megrovó törve'nyeket. 

. я s 
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biztos piaczra és bizonyos fogyasztásra számolhat. Az, mit 
honn jutányosban, ócsóbban terlneszthetni, vagy megszerez 
hetni,soha semleend а be-,hanem kivitel ta'rgya; ellenben az, 
mit egyediil a külföld nyújthat haszonnal, de csak ez, 52018111 
jon ôrökké bevitelül. Illyenkor legjobban cselekszik a 11011, ha 
azon iparkodìk, hogy elegendö v is 2 о 11 Ь-е c su"t (Gegen 
Werth) termeszszen, mit ismét cserébe adhasson akiilföld 
nek. Ekkép a kereskedési érdek kölcsönösen kipótoltatik. A 
be- s kivitelìvámok által nem gátolt kereskedés kivira'gzik. 

Czélszen'íleg cselekszik tehát a törvényszerzés , ha а 
kereskedés természeli fonalát nem bontja. Részéröl csak 
a kereskedési csatornák nyitandókföl, 5 hári'tandók el а 
tornyosuló akadályok, s meg van értekezö véleménye 
szerint mìnden téve, а többiröl egyesek e'rdeke szorgos 
kodik,.melly az egész érdekétöl elválhatlan. Maga tör u 
tat magának, csak megvíhatlan akadályokbn ne ütközzék. 
,Partout la contrainte et la rigeur étouffant l’ industrie lille 
dela necessité, mais compagni de la liberté‘ ‘5). 

54. §. 

Mí ‘днём llanura/:ban и mzïípar e's Ели/веда lettlegl' 
eló'mozdila'sa'ru. 

Miután értekezö általános nézeteit a törvényhozás 
 

‘5) Anglia példája, mů- és kereskedés-szabadság megszorítá 
sniban , mitsem nyom а föntebb elöhozott szabadság-elvek 
ellen. Bebizonyult dolog, hogy Anglia kereskede'se ésipara, 
ama megszorítások daczára is kivirágzott szabu d 1111101 
m ánya által. Czéhek ugyan szinte fölállottak, de csak ott 
és ugy, mintErzsébet királyné idejében. Az ujabb ‘111611116 
nyok, uiiivészetek és más llelyek müszabadsággal birtak. 
Cromwell hajókázás actája megdrágitá angolnak az idegen, 
külföldinek az angol portékát. Mert a bevitel költségeit е 
melé. A közbenkereskedés (Zwischenhandel) ogy részét ve 
nzélyezé, miatta Anglia idegen porte'ka lerakóhelyéiil ke 
vésbbé szolgálhatott. Mind ezt Hamburg és Hollandia keze' 
be játszotta Anglia önkárával. Amoda t. i. a fuvar ócsóbb, 
a vétel s eladás, tovább szállítás minden детишек bár 
mìnô bajón lzabad volt. 
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körérölamüipar és kereskede’s tárgyaiban imigy elöndá, he 
lyén véli mdr ennek közelébbi kifejtését: ,mi történt e 
részben fejdelmeink és törvényhozásunk részéröl, а kér 
«lesben levö két idöszakban ?‘ _ 

Figyelemmel kell követniink egy, p ol g árik é p fej 
led ezô nemzet helyzetét; a kérdésben levö kor szellemét, 
a müipar és'kereskedés akkori europai állapotját. Csak e 
szempontokból kiindulva itélhetiinkillöleg arról, mi történ 
hete't s mi történt legyen valóban honunk akkori köriilme' 
nyeihez képest a Imiipar 65 kereskede’s tettlegi elömozdl’ 
täs'fíra. 

Illy vizsgálatoknak az lehet sükere, hogy e'pen ollyas 
mit álli'tsunk elömozditó eszköziil, mi jelenkorunkban а fön 
tehb álln’tottam lm'í- s kereskedésszabadsági elvekkel vila 
gosan ellenkezne'k. 

,Minden emberi intézetek változók, 65 modositások 
nak alája vetvék. Semmit sem teremte az emberi ész olly 
:illandót és tökéletest, mi, ha sziileményében jó s hasznos 
vala, körüllnények megfordulása 65 még inkább az emberi 
természet душ-1656591 által á|‘talmassá, hibássá nem fajzott 
volna elf ~ 

55. §. 

A ‚лишай!‘ azaba'lyolc minolta. 

Két osztályra szakadhatnak azon hasznos rendelések, 
mellyek honunkban a mi'iipar 65 kereskedés elömozdita'sára 
jótékonyan hatottak. 

Vagy egyenesen e's közvetlen érdeklék azok а mriipart 
és kereskedést, nyilván csak e különösen kiti'ízött törböl 
hozatván, vagy csak melle'kesen 65 közbevetöleg, az or 
szág közjóléte't, boldogsaigát irányozva, a polgári szabad 
sa’got biztosl'tva, éleszték 65 virágoztattäk egyszersmind a 
szorgalmat e's kereskedést, mint ama?. állapotok elviílhatlan 
tzírsait és következményeit. 

Ezek k ö z ö п s ég e s, amazok k ii 1 ö n ös sznbályok 
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természetével birnak, és azért, hogy a közönségesröl a kü 
lönösre menjen át értekezô, rövideden elóbb amazokat 
érintendì meg. 

A közönségesek közé tartoznak: 

- 56. §. 

или‘. Ne'peude'a. 

1) А keresztény vallás és népesedés. A 
keresztény vallas a nemzet erkölcseit szelidl’té. Azok kik 
elébb csak a harcz istenének áldozának, fegyvert és sar 
czolást kedvelének, megszokták lassan a polgári életet, 
békét és frigyszövetségeket. Szittya eleìnket ez honositá 
meg az europai birtokon, ez ältal rokonulának 6k össze a 
szomszéd keresztény nemzetekkel. A társaságì élet и] idom 
zatai, mellyek a keletiektôl olly annyira különböztek, lehet- ‚ 
ségessé tevék a szomszéd tartományokkali közlekedést, 
müipar-gyarmatosíta'st, kereskedéüzést honunkban. 

Népesedés képes egyedül a sivatagot kies viräuynya',va- 
dont termékeny földdé átvarázsolni,fogyasztást sokszorosi’ta 
ni sfogyasztäs által a földmüvelést élénkl'teni, e'lelmi szerek, 
nyers terme’nyek böségével könnyíteni a míiipart, kiterjesz 
teni akereskedést. Fejdelmeínk és törvényhozóìnk, sz.lstván 
idejétöl kezdve minden idöben, a népesedés ezen hasznait 
méltánylani tudák. Minden rendeleteik s intézeteikben azon 
egy szellem uralkodik, t. i. a néptelen ország elvadult rengete 
git, szomszéd nemzetek telepítvényeìvel megnépesítni 48).111у 

‘6) Többek közůl például szolgálhatnak itt a terra Z ew 
rin i c a és C u m а ni a megnépesitése felett tett alkudozá 
sok a Johannitákkal az 1247. évi oklevél szerint, mellye 
ket Schlözer közöl. Kritisch.Samlung,zur Geschich.d.Deutsch. 
in sìehenb. Gaming. 1195. иду а. fla п d r i'ai d е s е м u m 
népesitése,hova ILGeyza hozott elsô német telepeketFlandriá 
ból. l. Benkö Mikkoviáját. A kún, mongol, török becsapások, 
ugy abelsö háborúk Magyarország nagy részét Бывшая!“ 
ték, s mindig и] íiltetvényekról kellett fejdelmeinknek gondos 
kodniok. V. ö. T. Tár. Ill. КБ‘. 1834. 25. 26. l. 
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telepítve'nyek a Kárpátok mentében fekvô vidékek, városok; 
а bányászat,mesterségek, kereskedés ezeknek köszönikléte 
sülésöket anyaföldiinkön. Ha még jelenkorunkbanis agyar 
matosi'tást több térséges pusztákon valódi haszonnal alkal 
mazhatni, ki tagadhatja, hogy a népesedés terjesztése ak 
kori idökben а földmüvele's, müipar és kereskedés едут 
legfôbb eszköze vala? ' 

57. 5. 
Polgárle'l - òa'xfon'íác. 

2) A polgárlét biztosl'tása. Misem` fojtja elaz 
emberben a munkaság~ és szorgalomrai ingert, mint a pol 
gäri helyzet bizonytalansága. Ellenben nîncs hathatósb ru 
gója, mint az arr 61 szerzett tökéletes biztossa'g: hogy kiki 
fáradoza'sa, szerzeménye, ipara gyümölcseinek szabad ura 
és biztos hasznälója. 

Hazánkban, hol a polgiíri alkotmánynálfogvást а пе 
mesi rend bizonyos klváltsägok- és szabadsa'gokkal jeles 
kedik; hol többi néposztályok ezekböl kizárvák s amannak 
mint földsajátosnak lekötelezvék, a polgárle't most 61111 
ten mértékbeni tökéletes biztosi'tásáról aligha lehet szó. 

Eleink meg is e biztosl’tás sziikségét, a mi'íipar és ke 
reskedés elömozdításául, már а szóban forgo idôszakok 
ban átlátták. Kitetszik ez mind azon törvényekbôl , mely 
lyeket fentebb (II.) idézénk elô, mik szerint a müiparůzö 
osztályt és a jövevényeket (hospites) különös ótalom alá 
helyezék; mind azon számtalan szabadalom-levelekbôl, mely 
lyeket városok- és városbelieknek adtak; 6k nemesi tör 
vényhatosagtól fölmentve, önkeblii biräkkal fölruházva, 
személy és vagyonukat biztosítva, söt még törvényszerzé 
si jogban is részesi'tve, országos reuddé magasztalva: le 
hetségesse' 1611 az, hogy a mesterségek, kézipar e's keres 
kedés minden ágai meghonosodjanak. Olly aristocra~ 
tiai szöveti'í országban, hol eleintén csak ur és szolga közti 
különbség ismertetett, egymunkás és müvelt kö zépre n d 
alaki'tmlott 
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 .s5 g'nllevûM  в koynámodut  .ae'aüdzomöle
3) A müveltség és tudományok ‘916100101 

tása. Karöltve ja’r müipar és kereskedésa müveltség- és 
tudomänyokkal. Egyìk a másìk nemzöje, serkentöje. Hol 
mutathatniinemzetet, mellynél vìrágzó állapotban levén а 
müipar és kereskedés,a müveltség és tudományokban 1161111 
maradott volna; ésviszont hol ezek tisztelvék ,ott az ipar he 
lyett renyheség, a kereskedés helyett szigorú nélkülözés 
uralkodott volna’.l 

Árpádok idejében, valamint általán a X. , XI. , XII. 
században , monostori tudákosságon kiviil а közmiiveltség 
nek és tudományossagnak alig vagy épen nem tapasztal 
hatni nyomait. Ekkor а mesterségek és kereskedés , szinte 
csak csecsemôs korukban léteztek. 

Annál nagyobb mértékben fordl'ták figyelmöket a mü 
veltség és tudományok terjesztésére a vegyes ha’zakból 
sza'rmazó királyok. I. Lajos, Zsigmond és más kira’lyok 
által országszerte több fö s alsóiskolák alapíttattak. Hol 
lós Mátyás fejdelmi pártolása által а tudományok míivelé 
se , már а következö országlás alatt sülyedendö, legszebb 
‘111-‘11521151 korát éré el hazánkban, es, ha mindenek nem 
csalnak, akkor volt а mestermüvészetnek és mindenneml'í 
szorgalomnak legnagyobb , legteljesb virágzati ‘Шарм 
ja is ”). 

") Hogy mind ezek nem túlcsapongó eszméi értekezônek, 
például leirja ide különös adatként Ranzanus olasziró 
"пай, mi virágzatban voltak legyen Erdélyben a kézi 
mesterségek: ,Hominum ingenia magna. excellentiaque ad 
ea praesertim aptissima, maximeque versatilia, q uae manu 
Ним. Brevibus multa compleotar: quidquid est in regno 
Ungariae laude dìgnum atque excellens , quod attineat ad 

.nubiles et honorata appellatione opifìces, atque ad eas 
artes, quas appellant meohanicas, id totum apud Transyl 
‘шпон habetur. Testificari id equidem possum, et ceteri, qui 
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59. §. 

Érlelmee külföldiek belu‘vula'sa. 
A müipart és kereskedést egyeuesen vagy is k ö z 

v e tl e n tárgyazó rendelések közé számlálja értekezö : 
l) A külföldi miivészek, mesterember ek 

és gyártóknak országba k'ihivását, megtele 
p i té s é t. 

Olly nemzetne'l , melly csak hódítók és hódítottnlb 
ból állott, melly csupán földbirtokost és földmüvelôtismert; 
melly kevés vagy épen semmi hajlandósággal és elôkészii 
lettel nem birtamiiipar és kereskedéshez, hogyan állhattak 
volna lábra a míivészetek és mesterségek , hacsak értel 

viderunt,videntesque mire obstupuerunt.‘ Söt, hogy némelly 
készi'tményekben még a külföldet is föliilmulta hazánk, 
bizonyságul legyen az, mit Cornides ваты ,Bruchstücke 
zur Geschichte der städtischen Cultur und des Gewerbtleis» 

ses in Ungarn виз.‘ elôhoz az üvegkészitésröl, hogy t. i. 
Pozsonyhan már 1439ben általán üveg ablakok voltak, midó'n 
Angliában me'g l567ben uz elôkelo'bbek, kiknek üvegablakaik 
voltak, otthon nem le'tökben ‘дисках leszedették és eltétet 
ték, olly drágák és ritkák leve'n ott azok. Skocziában pe 
dig még lßôlben a nemesek falusi lakhelyein sem voltak ii 
vegnblakok , a kir. palotákban pedig csak a felsô emeletben. 
Az e'píte'szet elômenetérôl hazánkban Olzih Miklós érsek 
Фен bìzonyságot, атаке‘: irván Mátyás visegrádi рамы; 
járól: ,Haec aula praeter situs amoenitatem , tam prctiosis 
aedificiis ornata est, ut sine controversia plurimorum re 
gnorum aedifìcia superare videatur, et nunquam viderim, 
quidquid regnorum in hunc diem peragrarìm, aedes pari 
bus ornamentis structas.‘ (Hungarin cap. Vl. 1536). Ide tar 
tozik még ат isI mit Bethlen Farkas Egyed nevü enyedi 
magyar óracsinálóról ir, ki egy 'mogyoró мышца а 
rany drága iitö-orát csinált, mellyen a csillagos ё; kerek 
sége és a hold változása minden 24 óra alatt elôfordula, 
melly óra. gyürů fejébe volt foglalva s mellyet János 
Zsigmond 1566. Sulimannak Nandor-Fejérvár alatt többi közt 
ajáude'kba adott. V. ö. T. Tár Ill. КБ‘. 1834. 35. 36. l. 
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mes és szorgallnas kiilföldiek által be nem hozattak , :it 
nem plá’ntältattak volna. Sz. István legelsö veté meg az ala 
pot és Arpa'd többi ivadékai híven követék. Vegyes házi 
királyok terme'szetileg sok nemzetbeli idegent, olaszt, 
németet, csehet, lengyelt, stb miivészt édesi'tének hazánk 
ba. Mátya's, a nagy király, a tudományok 65 müve’szetek 
`181% pártfogója, jutalmakkal , kitiintetésekkel szóli'ta az 
országba kül tudósokat, lniive'szeket. 

Az Aurea Bullában 65 a következö kirzílyok ideje’ben 
hozattak ugyan jöveve’nyek ellen törvények; de ezek né 
melly fejdelmeink pazar bökezüségét korlxítolák, mellyel 
az udvaraikban forgolódó, kedvezésöket elnyerni (116616636 
neket hivatal- s jószág-adománynyal elhnlmozni szokták. 
Azon külföldiek ellenben, kik hasznos mesterségeket 65 
kézi ipart szálli'tottak hazänkba, s kik közönségesen h o 
spite s névvel jelöltetnek, törvényeink s fejdelmeink kü 
lönös pártfogása't mindenha tapasztalák. 

60. ё. 

Városz' {маты lcilce'pexlete'se. 

2) A városi intézet kiképeztetését. A va' 
rosok mindenkor 65 mindeniitt a kézi szorgalom és kereske 
dés székei valänak. A kézmüveknek egymássali szoros 
rokonsága 65 tökéletesb iizhetése, mulhatlauúl kivánják a 
gyártók e's készitményesek egyiitt lakását 65 egyesiilte't. 
Illy egyesületek megtelepedése- 5 növekedtéböl eredének 
elöbb helységek (v ill ae), utóbb városok. 

Avárosok keletkeztét I. István idejére fölvìhetni, a 
mikor t. i. jôvevény mesterek 65 gyártók beköltözése kez 
dödött. Eleinte csak királyi szabadalomlevelek adattak az 
illy községeknek. Árpádiak törvényeiben avárosokrdl', mint 
ollyanokról, említés nem fordúlelö. Ott csak általában jö 
vevények, készi'tményesek és kereskedök vitetnek pn'rto 
las alii. 
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Vegyes ha'zbólì királyok idejében, kiilönösen Zsigmond 
orszägla'sa (На, avárosok olly tökéletes kike'pezést nyertek, 
millyennel a külföld alig dicsekhetett. Nem csak önálló pol 
gári és büntetö-hatósággal ruháztattak föl , polgsíraik sze 
mélyes szahadsa'ggal, vámíizete'stöli kivétellel aja'ndékoz 
tattak meg, kereskedés, kézî szorgalom-iizésben külföldi 
kereskedök elôtti jogokat, kedvezéseket nyertek: ha 
nem ezen felül atörvényhoza'sban részesi'ttettek és igy a 
~polgärlét koszorúját érék el, országos rendek közé 526 
míttatván. 

Ha tehát közönségesen elismert ‘igazságg hogy a vá 
rosok intézete , kiváltkép pedig az ez által megällapított 
po l g á r r e n d , különös eszközei a mi'íipar és kereskedés 
elömozdl'tásának: ugy ezen érdem, teljes mértékben az Ár 
pád és vegyes házbóli királyok és a törvényszerzés задача. 

61. ё. 

Szaòadalmak e's Íciva'llsa'gok. 

3) A kézi mesterségeknek adott kir. Sza 
badalmak és kiváltságokat. Czéhek és mú'egye 
sületek olly alakban, mim'it külföldön halk fejlödés zíltal 
kaptak , Árpädok idejében honunkban nem léteztek. A 
kir. szabadságlevelek egy kézi mesterséget sem vevének 
kiilönös pártfogás alá, csak általán véve bizonyos ими 
siigok adattak a kézi szorgalmat iizö községeknek , hogy 
biztos bátorsághan élhessenek. 

Késöbb, miulán a városi rend tökéletes megállapo 
da'sra jutott, a ezéhintézetek is divatba jöttek anyaföldün 
kön. Ekkor osztogattattak a kézi mesterségeknek külön 
külön szabadalmak és kivältsa'gok, millyenek: kir. vamok 
és harminczadoktóli fölmentettség, szabad menedék, köz 
vásárokon adásvevésbeni elöjogok, bel dolgaik elintézésé 
ben, tagjaik iigyeiben gyakorlandó helyhatóság Stb stb. 
Innét van, hogy még mai idökben is, 'sok czéh e’s ha 
zai község illy régenten nyert szabadstígaikra e's “9:11! 
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вещания hivatkoznak, megerósitéseiket siirgetik Н‘). Mind 
ezek pedig valóban czélszerii eszközök voltak akkor, 
midôn még а п1111ра1’_65 minden polgári viszonyok fejlö s 
kíilönös pzirtolást kivánó állapotban tengének. 

 .26 elor'asáV  ,udzednerle  .al'atiropaze
4.) A väsárok elrendezését, szaporításá t 

é s szab ályos t artás át. Olly gyér népségl'í országban 
mint akkoriban hazánk, midön az eladók és vevök egy 
mástól nagyon eltávoli’ttatván kölcsönös sziikségeit napou 
kénti adásvevések által még ki nem elégl'theték, nagyon 
hasznosak voltak olly helyek, mellyeken bizonyos megal 
lapi’ttott idöben az adók és vevök összejöveteleiket tar 
mtták, 

Piacz- és vásártartás-szabadság a városoknak adott 
legrégibb oklevelekben már különösen emli'ttetik. Nagy 
fontosságu szabadság vala ez azon idökben a termesztöre, 
készi'tményesre, kereskedöre nézve , midôn а belközö 
sülés, közbátorstíg hija, határjogna'l fogvfíst gyakorlott e 
gyedärusa’g, portéka-letartóztatás, elövétel stb. efféle miatt 
számtalan akadälyoknak alá vala vetve. Mennél több olly 
helyeket birni, mellyeken kiilönös kiváltsa’gok erejénél 
fogva az adás-vevés szabadon gyakoroltathaték "), a 

‘8) lgy csak nem rég a verbói csizmadìák czéhe panaszosan fo ~ 
lyamodott, hogy a csejthei csizmadiák általa vágujhelyi vá 
sárokon árnkitételi szokasában gaitoltatik, midôn az utób 
biak e kite’teli elsôségeket régi privilegialìs levelekbôl 
vitaták. A versenygés N... megye küldüttsége által barat 
ságos uton elintéztetett. _ 

“") Az 1525ki hatvanì gyiilés Xik czikkelyében, hol juhok, 
ökrök, tehenek, lovak kihajtása tiltatik az országból, ezek 
mondatnak: ,si tamen extra Regnum et non nund inas l i 
beras, seu fora hebdomadalia in hocl regno 
celebranda abigantur‘ Ki tetszik innét, liogy az or 
szágban voltak már olly rendes vásárok, mellyeken az а 
dás~vevés egészen szabad “011. Vest. Com. pag. 599. 
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terhes чёт és adólìzete'sek megsziintek, és mellyekre eg y e 
t e m b e n és l’gy bátrabban is költözködni lehetett, nagy 
hnsznára vzilt a kalmárok és mesterembereknek. Ámbátor már 
most ki sem kétkedik arról, hogy a népesedés öregbiiltével, 
szorgalom пираты és teljes szabadsa’g mellett, a vásärok 
mostani sokasa'gának fogyni ’s végre szl'ínnie is kelletik. 

63. ё. 

Közlelcede’sek быт-мёда e's мандат. 

5) A közlekedések bátorsxígát és elôsegi 
tését. Utak csinálására, hidak, hajók s más közösiilési 
eszközök építésére fordi'tott figyelemnek nyomait Árpádok 
alatti idöszakbólmég alig láthatjuk. Majd nem hihetetlen 
mindazáltal, hogy eme több századokat magában foglaló 
szakaszban illy közhasznu intézetek ege'szen elmellöztettek 
volna. Sôt azon idôbeli oklevelek ellenkezôre mutatnak, 
midön kiilönféle vectigálok és tributnmok bészedési jogai 
elajándékoztatnak. Ha jól elnlékezik értekezô, a pannon 
halmi apátságnak ama hires, sz. István adta kir. adomäny 
levélben a pozsonyi dunai átszálli’tás (naulum) jövedelme 
szinte az adományba foglaltatott. 

Milly дом! fordl'ttatott ntóbb а közlekedések bátorsá 
gara, hamis litvonalok eltörlesztésére, szükse'ges hidak és 
kompok épitése're, roszak javitására: azt már fentebb idé 
zett (Il. 29-36) számos törvények nyilvánitják. 

64. §. 

Уйти/с, harmínczadok rendbeszede'se. 

6) A vámok és harminc zadok törvényes 
rendbeszedése't és állan dó m e ghatározását. 

A vámok a hiibéri rendszer fogalmaihoz képest uföld 
birtok tartoztmányának tekintettek , azért eleinte határon 
es birtokon keresztül engedett biztos a'tmenetért lizettettek. 

Késöbb növekedvén a költözködés ba'torsága , illy e 
gyes védelemre többé sziikség nem volt, azon bizonytalan 
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és számos va'mszedéseknek kereskedésre ’s polgári életre 
káros volta kivilágosodott: a vámszedési jog különös kir. 
szabadalom-levelek mellett szokott osztogattatni ’s vele 
egyszersmind az út, hx’d és egye'b közlekedési szerek é 
pi'tése s fentartása összeköttetett. A vámbe'r vagy magában 
a szabadsa'glevélben mérsékeltetett, vagy pedig mérséklete 
а töl‘vényhatóságoknak meghagyatott. Mennyire ügyelt 
törvényszerzésünk a vámszedésbenì visszaélések és hamis 
va’mok eltörle'sére, bizonyitják fökép Zsigmoml жмём 
sa (На hozott számtalan törvények. 

A harminczadok lassan fejlödtek ki hazänkban. Elsô 
nyomai I. László és Kálmán törvényeiben láthatók; ak 
kor a marha e's lovak kivitele датами“! és határszéle~ 
ken külföldi kereskedökke intézendc'i adäsvevések és por 
téka-kicserélések elintézéseül használtattak; a kir. 1671г 
delmek különös forrásául nem tekintettek; csak Zsigmond 
orsza'glásakor nyertek mind neveztetést, mind tökéletesb ki 
képezést; állandóan a portéka harminczadik része're 
alapl'ttattak; helyök, számok és elrendezésök mindenha а 
törvényszerzés tárgyai voltak; status-jövedelmeknek te 
kintettek, de a kereskedésben csak az egészen tìltott 0111: 
kelyekre, például kül sóra, honi nemes érczekre stb. hasz 
náltattak; kereskedési Politika _inté'ze'sére soha sem. 

 .56 erbegnírekzn'eP  sodnog  .teleygů
7) Ajó értékü. péuz ke ringésére fordl'tott 

g o n d о s ii g y e le t e t. Egyszerl'í kicserélés(permutatio)he- 
lyébe adásvevés lépve'n, a pénz belértéke különös ñgyelmet 
kivánt (Шея olly országban, hol a kereskede's majd ege' 
иен zsidók és ismneliták kezei közt volt. Hol az orsza'g 
lakosok шаг! mìnden ke’szl'tményeket e's portékákat kül 
kereskedöktůl vevénekzajó értéki'í pe'nz kifolyásának, rosz 
értéků behozásának számos csatornái nyitva állottak. Hol 
a bonn termesztett nemes érczböl vert pénz hamisíta'sára in. 
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gerlékeny körülmények ajánlkoztak; mert a pénzverés 65 
beváltás tudománya Arpádiak korában még'kevéssé vala 
tisztában. 

Nagyon ingadozott, kiváltkép II. Endre idejében a 
pénz belérte'ke, minden kamrai hivatalokat 65 bányákat zsi 
dók 65 ismaeliták foglaltak el. Robert Ka'rol idejében а 
p'énzverés 65 keringés ege'sz rendszere megjavíttatott. Kiil 
65 hamis értékü pénzek a keringésbôl kiüzettek. Pénzha 
misl’tók , veretlen arany 65 ezüst-kivivök ellen szigorú tör 
vények hozattak. Mind ezek következö királyok által is 
megujl'ttattak 65 szigorun teljesíttetni rendeltettek 50). 11.1411 
jos gyönge uralkodása alatti rosz értéki'i külpénzek ismét 
elszaporodva'n, a törvényhozás и] pe'nz-devalvatiot, és 1652111 
lított becs szerint a régi pénzeknek ujakértibevältását ren 
delé. bl) Ki tagadhatja, hogy mind ezek kôzhitel, kö 

50) lgy olvashatni Supl. ad Vest. Com. l. 338. 339.1. Zsigmond 
király гида-16561 1432~ esztendörôl, mellyben а denárok be 
csét meghatzirozza, hogy t. i._ a nagyobb monetának 100 de 
nárja egy arany forintot, a kisebb monetának pedig melly 
kart in g- n ak neveztetik 400a szinte egy arany forintot 
tegyen 65 minden adások vevésekben fogadtassék el. Kitet 
szik ebbôl a pénz számszerinti értékére forditott gondos 
iigyelet. 

5') 1536: 34. t. cz. által ajó pénz verése 65 а rosznak 111056 
rélése rendeltetvén а 2. §ban mondatik t ,ut tribus cupreis 
monetis, u 11 a b о п a moneta cambietur.‘Az 1525. hatvani diaet. 
2l. t. czikk. rendeltetik: ,infra festum Beati Laurentii marty 
ris proxime venturum monetae jam cusae more solito , p r o 
un o d e n a r io ve te ri, post vero praedictum festum, 
interea, quo moneta nova et bona multiplica 
bi t ur, duo ex eisdem cupreis p r o u n a b o na et anti 
qua moneta currant et accipiantur.‘ Vest. Com. pag. 604. 
Ezt mutatja ll. Lajos parancsaa törvényhatóságokhoz 1535. 
évrôl, mellyben az и] pénz ‘пл-6561 megállítja ésa. régi mint 
jó pénz verését megindítja, hogy két uj csak egy ót érjen 
rendeli ,eo quod in duabus novis monetis tantum est argen 
ti, quantum in una antiqua.‘ Vest- Com. 619. I. Ime hat 
hiányos e'rtékü pe'nz, és pedig pa r а n c s u lt érte'kkel ve 
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vetkeze'skép mi’íipar és kereskedés elömozdi'tása cze'lja'bol, 
melly атм ne'lkiil lehetetlen, intéztetteki 

66. §. 

Ba'nya'szat eló'mozdz'la'la. 

8) А bányamiivelés elömozditäsiít. A bá 
nya'szat egyik f6 siga a nemzeti szorgalomnak; az ország 
lnostohább, terméketlenebb vide'kinszämos népségnek hasz 
nos foglalatosságot nyujt; termékenyebb részekböl a ter 
mesztmények oda szálli'ttatvän, а fogyasztást, következés 
kép abel kereskedést terjeszti; többféle segéd mi'ieszközö 
ket, ismereteket kiván, és igy a mesterse'g és gyxírta's 
iizést elômozdi'tólag jótékonyan hat az értelmesse'g , mu”i- 
par és kereskedés haladására. Innét kiilönös ñgyelem for 
(“Наши fejdelmeink éstörvényhozásunk által а bányamü 
velésre. Bizonyitják ezt a bányäszoknak és bányavárosok 
nak adott kir. szabadalmak e's kiváltságok. Számosak az e 
tárgyban hozott törvények, mellyek még a nemesi gyö 
keres birtokjogban is kivitelt tesznek, azt rendelve'n hogy 

rettetett. Ez nem egyetlen jelenet törvényszerzésiinkben. 
Töbhször illy fonák linancziai munkálódásokhoz folyamod 
tak eleink , noha eme, mai nap már olly bonyolódott tullo - 
mányban járatlanok. De fökép 1I. Ulászló és Lajos btikezů 
pazarlása által a tönkre jutott kincstár szükségein igy aka 
rának segíteni. Minek czélszeríitlen voltáról а tapasztalás 
Lajost kitanitotta, megállitván fentebbi parancsáhan a 1116. 
nyos új pénz vere'se’t. lllöen elmondhatni ezekrôl azt, mit 
Montesquieu, igen e'lesen mond azon romai császárokról, 
kik hasonló munkálkodásokban menekvést kerestek: ,Ces 
Princes re'diuts au deses poir par leurs libéralités mêmes, 
se virent obligés d’ altérer les monnoyes; voye indirecte 
qui diminuoit le mal et sembloit ne le pas toucher: on re 
tiroit une partie du don, et on oachoit la main; et sans 
parlor de diminution de la paye ou des largesses, elles se 
trouvoient diminuées.' Liv. 22. c. 13. ' 
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ha valami magános határban bänyäk találtatnának, az 
tüstént más hasonló birtokkal cseréltessék ki 62). 

67. §. 

Tôrve’nylceze'ei egyszerú'seg. 

9) А pénz-követelekbe , egyezésekbe 
behozott tö rvénykezés egyszeriiségét, s ek 
kép a hit el megállapításaít. Kitiindöklik e részben 
1. Mátyzís törvénye, melly az. lîgy nevezett sz emb e va 
ló a dóst mintegyrögtönitélet ala veti 53), söt a hitele 
zönek hatalmat ad letartóztatás a'ltal is fizetésre kényszeri' 
teni az adóst; ellenben minden egyéb önkényes személy 
letartóztatást, befogata'st tilt, а követelöt folyamodäsra il 
letö birószíghoz utasítja. Еду részröl a hitelezök bátorsa'gáról 
gondoskodván, más részröl a személyes szabadságot meg 
óvja, melly azon idökben igen gyakran az erösb és hatal 
masb kényének játszi labta’ja volt. Bizonytalanmí tevén 

si) ll. Lajos l5l8ki második decretumának 12. t. czik. a bá 
nyamüvelók és városok szabadságai iránt többi közt az mon` 
datìk: ,ut montanistae et inhabitatores civitatum earundem 
de rebus quibuscunque ad necessitates eorum ad ipsa mon. 
tana deferendis n u l lu п1 t rib u tu m solvere teneantur 

Ab illis'vero extraneis, qui montana non inhabitant, sed 
victualia et alias res necessarias ad cultu 
ram montanarum u ndecunque deferunt, exi. 
gatur quìdem tributum , sed ita moderetur, ut ab eis quo 
que non superfluum sed justum dumtaxat et honestum Te 
lonium exigi videaturf lme a bányamíivelés elo'segítése're, 
egyszersmind a belkel‘eskedés eló'mozditására czélzó bölcs 
kedvezések. Vest. Com. 483. l. 

55) Tôle birjuk ama szép törvényt: ,Secundum quod sc quis 
que obligavit , judicium et justiciam recipiat.‘ D. Vl. l7., 
melly, ámbár csak az örök igazság elvét mondja ki, olly 
idôkben, midôn még Europa más nemzeteinél is az erôsbik 
joga, annyi polgári egyenetlenség szülte kény, uralkodott, 
valóban nagy elólépe's volt az igazság kiszolgáltatásában. Az 
igazság elótti e g у e 11 l 6 s é g et cz állapi'tá meg. 

TÖRTÉNETTUD.PÁLYAMUNKÁK.IL 9 
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leginkább а mesteremberek, kalmárok és kereskedök 111111 
sát kelését az огня-13111111. 

68. §. 

Egyedárusfiga/i` ellörle'se. 
10) Némelly k ir. városok által gyak orolt 

káros egyedáruságok eltörlését, és a bel 
kereskedés nek adott teljes szabadságot. 

Zsigmond törvényetörleszti el Buda városnak és, en 
nek példa'ja'ra, a többi vzírosoknak is azon kiváltsa'gait, 
mikszerint bár milly, kebelökbe hozott portékät tovább 
vinni s eladni nem vala szubad M). Minden honi kereske 
dönek megengedtetik a harminczadi szabályok megtarta'sa 
mellett bár minö portéka'nak be- és kivitele és az országban 
bär hová sza'lll'tása. Fölszabadíttatik tehát a belkereske 

dés az egyedárnsa’g nyomasztó békóitól. 

69. ё. 

Csemfe'szele/e ga'llu'sa , va'sárbiro'ság. 

1l) A külkereskedök cs empészeteì és 
csalfaságai ellen való óvóintézeteket es föl 
111111011"йзйгьйгбзйёог. 

Sok félék és, sz. László ideje óta egész II. Lajosig, 
folyvást tartók törvényeinkben a külkereskedök által be 
hozott rosz értéki'i‘ pénzek , ál‘úk, elkövetett csalások és 
cselnpészkedések elleni panaszok. Innét ama kiilönféle ren 

") 1. Lajos király némelly határszéli városoknak, mint Sza 
kolcza, Bartfa, olly~ vásárjogot adott, hogy а kiilkereske 
dôknek ne legyen szabad ama ‘111-05011011 tul menni, hanem 
ott adják e] porlékáikat, hogy azokat a polgárok tölök ó 
osúbban megszerezvón, az ország belsejében haszonnal elad 
hassák. Megerösíttetett ez l. Mátyás lflñSki @ik t. cz. álial 
is. Vest. Com. 303. l. 
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deletek, mellyek által a külkereskedök egészen eltiltatnak 
az országbani kereskedéstôl; a kicserélések csak határ 
sze'leken történbetnek, és az ollykor keletkezô bajok egy 
vá s á r b i ró s á g természetl'í itélet eleibe igazl'ttatnak , vagy 
csak bizonyos helyekre és piaczokra Szabad а külke 
reskedôknek porte'káikat llozni s ál'líba tenni, s ismétcsak 
(б m е g b e n és -nem apródonként a la minuta eladnì, stb stb. 
A mint is ezekröl fentebb (Il. 28-36. §.) illö helyeken 
ma'r emlitést tett értekezö. 

70. §. 

M e’rte'lcek, nyomade'Íco/c mega'llapíla'su. 

12) А mértékek és nyomadékok magálla 
pított egyformaságät 55). ' 

Melly az adásvevési közbizodalomra e's ba’torsa'gra 
lényegesen szükse'ges. 

п. §. 

Termeszlme'nyí /corealcede’s szaóu'lyoza'su. 

13) A marha é s b el termesztmé nyi keros 
kedés szabályozását. 

‘5) ,Ne autem fraus et dolus, prout hactenus, in rebus venden 
dis et emendis comittatur, ubique per totum hoc regnum 
pro frumentorum et bladorum venditione et emtione atque 
vìnorum educillatione una et eadem mensura, cubulus 
scilicet et quartale, ac pyntha Bud ensis formetu1-~ 
Verum tamen haec mensura, atque pyntha in priorem et 
pristinum statum et formam, quae nuper diminuta fuit, re 
digatnr, et per singulos regni comitatus, omnesque civita 
tes liberals distribuatur. Pretium tamen non aequale, sed 
juxta locorum exigentiam prout scilicet carius, 
vel uberius res vendibiles crescunt, aut deseruntur taxetur, 
et similiter. Art. XXIV. 15%. Diaet- Hatvan. V. ö. Vegt 
Cum. 606. l. _ 

9 »lx 
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-Iol tudák törvéńyhozóink, hogy а kivitel a fogyasz 
tast szaporítván serkenti a bel termeszte’st , а nemzeti gaz 
dasa'got növeszti , a kereskedési mérleget kedvezôvé teszi; 
hogy a kivitel tárgya csak fölösleg lehet, hogy elébb a 
belfogyasztás tökéletesen födözendö, nehogy a népesede's, 
kézipar és orszägvédelem ka’rával közinség támadjon az 
orszägban , hogy közinségamarha s élelem- termékek körül 
könnyen eredhet ; mert tenyésztésök- és eléhozásokra 
hosszabb idô kìväntatik,hia'nyok nem olly könnyen pótolható. 
Illy szempontokon alapultak a ló, szarvasmarha s egye'b 
termények ira'nti korlátló rendeléseik. 

Azonban törvényhozóink а k e r e s k e d é s-s z a b а d 
ságot is pártolák, hol az hasznos és körülmények szerinti 
vala. Nyilva'nos példäja ennek Tót~és I-Iorvátorsza'gnak Il. 
Ulászló alatt engedett teljes kereskedési szabadsa’g (36.§.) 

72. §. 

Ката/идеи‘ egyeze'sek. Tangeri' Ímjóku'zut. 
1^1)l\’ereskede'si egyezéseket, tengeri rév 

partokat és hajókázást. 
I. Lajos egyezést kötötta velenczeiekkel a tengerike 

reskede's ügyében. Illy érdekböl folytak Dalmatia végetti 
szüntelen háboruskodások а velenczei közta'rsasa'ggal. Mär 
I. Lajos próbáláa sónak tengeren заманить‘: Olaszorsza'g 
ba. Politiczijában volt ekkor a magyar udvarnak meg 
törnìavelenczeiek tengeri hatallllát ésV igy a kereskedést Ita 
liába megnyitni. Töbször szövetkeztek teha't illy cze'lból 
Genua, Florenczia s_.más köztársaságokkal. (27. 

Annak azouban, hogy a magyar tengerészet Inagasb 
fokozatra nem vergödhetett, okai voltak, re'szint н nemzet 
characlere, részint abel és kiilháborúk viharai, részint s ° 
leginka'bb а velenczeiek meggyökerezett uralkodása aten 
geren. Volt‘mvég is a magyar királyoknak meg I. Ferdi 
nand idejében magyar flottájok az Adria tengeren. (V. ö. 
Schwert. Stnt.„l. 434. 1. 
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73. §. 

Helyöelí különös “идей/с e's kedveze'eclr. 

Ezek azon orszägos intézetekes eszközök ‚ mellyek а 
11оп1пн11раг e's kereskede's elömozdl’tása’ra fökép hatottak, 
és mellyek nyomait a honi törte'netek- és törve'nyszerzés 
ben értekezö kifürkészte. Nem tagadhatni ugyan, hogy 
mind két idöszakbeli fejedelmeink sok egyes rendele'st 
tönek, egyes ml’iegyesületek, helyek, városok, tarto 
manyre'szek és telepekre nézve, mit az azon idökben 
olly nagy számmal kiadott és most is fenlevö kiváltsägok 
és szabadságlevelek bizouyl'tanak. De ezek, mint hely 
beli kivételek és kedvezések _mellyek sokszor a 161‘ 
ven)r által, mint például Buda város egyedárusäga, eltö 
шишек, vagy fejedelmek által is körülmények változtá 
val visszahuzattak-nem emelhetök azon intézetek 10110211 

tára, mellyek, mint közfontoságuak, az egész hazára kiter 
jeszkedtek. Ezek inkább egy olly kiilönös gyüj tem ény 
be tartoznának, melly városok, szabad községek, keriile 
tek e’s hazánkban megtelepedett különféle népfajok történetit 
és a nemzeti iparra hatásukat elötiintetné. 

Kijelelvén ekkép értekezö azokat, mik véleménye 
szerint fejedelmeink és törvényhozásunk részérölamíiipar 
és kereskedés elômozdi'tására történtek, átmén a föltett 
kérdés harmadik tagjára: ,mellyek voltak nagyobb amel- 
kedésöket мышцам а|‹а‹1:11у01‹.‘ 



IV. 

A MUIPAR És KERESKEDÉS NAGYOBB EMELKE 
DÉsÉT HATRÁLTATÓ AKADÁLYOKRÓL ‘ 

74. s. 

‚4 közjóle’l gyarupoda'sát (‘т-тени? ako/c. 

Gyakran úgy látszik, hogy valamelly пешие: részére a 
közjólét és boldogsa'g minden Гоп-65111 nyitva állanak; de 
mintha azokból merite'sre а kezek , vagy inkább az ezeket 
mozgató tehetség hiányzanék, Tantalus kinos szerepét уйти 
va az ìsten äldotta böség közepett sorvadoz. 

Kedvezô éghajlat, fölöttébb termékeny föld, hajókáz 
-ható folyók, révek e's alkalmas kikötök, mind meg annyi 
természetijótékony helyzetek e’s köriilme'nyekamiivelésre, 
ipar és kereskedésre érdektelenül s használatlanul marad 
пай а renyhe, dermedö s aluszékony sokaságnál. l 

Mintha maga az (Лен/68)’, minden éldeletkecs és ösz 
tön kihalt Volna az élô keblekbôl, bizonyos szomorú kiet 
lenség lepi el a vadon bujálkodó téreket; ne'ma lesiitöttség, 
hideg részvétlenség bélyegzi a lakosak képeit; az egészet 
lélengzéshez inkább és halálvonagláshoz, mint cselekvö 
élénkséghez hasonló mozgás kettôztetett léptekkel hajtva 
hajtja az enyészet meredekébe. i 

A t. olvasó tán sejti, hogy értekezc'í .az ozman biro 
dalom képét, vagy Moreának a hajdani Peloponesus török ja' 
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rom alatti állapotját akarja festeni. S ime mi bilincsezi 
Europa legkiesb, legvirulóbb tartományát, a Fekete- és Kö 
zéptenger kulcsait bíró nemzet jólétét, hatalmát? nem de 
főkép vallás okozta értelmi s erkölcsi ridegség, fatalismus 
szülte vak elbizottság és aluszékonyság, a mindent dermesz 
tő, gázoló despotismus. 

Ellenben a bárd iga alatt sivataggá éktelenült új hel 
_lennek mi töré megjövendő virulásra s müveltségre siető 
mostani ösvényét, ha nem közelébb küzdött dicső szabad' 
sági harczban kivívott n emzeti fiigetlens ég, “ö n'á l 
l a' s -e? 

Eme olly kitünő két példa kézzel fogható bizonysága 
annak: ,hogy gyakran sem a föld természete s helyzete, 
sem a nemzet testi s lelki idoma (Anlage), hanem más 
föntebb és ezektől egészen különböző mivoltú okok hatal 
masan rugaszkodnak ellene az anyagi s erkölcsi jólét e 
melkedésének, műípar és kereskedés közönséges kivirág 
zásának.“ 

75. Ё. 

Aza/cual: többféle ‚ад/‘фей. 

Többfélék lehetnek azon akadályok, mellyek a Inűipar 
és kereskedés kifejlésére kártékonyan hatnak. Hogy azo 
kat valódilag megismerhessük és ekkép biztos мы“ 
hozzunk , szükséges valamelly ország helyzetét, minden 
körülményeit, a nemzet erkölcsi s polgári szellemét és po 
liticai viszonyait szemügyre vennünk. Mind ezek együtt- és 
különve've eszközlik , élénkítik, vagy pedig lankasztják 
és visszaverik a nemzeti szorgalmat és kereskedést. 

Hollandiában maga a sz üks ég és terméket 
le n sé g,v köztársaság alapulta után pedig a s z a b a d val 
lá s- g y ak 0 rl a t; Angliában az alkotmány, bölcs inté 
zetek és status-maximák táplálta nemzeti érzelem, 
s köz indulat; Francziaországban a finom ízlés, 
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s z e r e n c sés id 0 m és ügyesse'g kedvezö irányt adának 
а nemzeti cselekvôségnek. 

Másutt, minden természeti böség теней is, uralkodó 
vallás , vagy polg'firi tü r elm e tl е n s e' g, kiváltsägos al 
kotmány, nemzeti ellenkezô hajlomäs az ipart elfojták, a 
kereskedést hátráltatták. _ 

Tehát annak elhatározására: mi volt légyen f6 oka 
n můìpar és kereskede's akadälyo'ztatása'nak valamelly or 
szágban, nem elég csak általános elveket és köz szemponto 
kat megällapl'tani , banem a kérdésben .levö ország és nem 
zet körülményeìt, intézeteit is szükség különösen tekintetbe 
venni. 

76. §. 
Föloszta'suk. 

Azon okok, lnellyek hazánkban а mx'íipar és keres 
kede's nagyobb emelkedését hátra'ltatäk, értekezö vé 
lekedése szerint vagy az orsza'g physicai s geograpbiai 
helyzetébôl, vagy а nemzet erkölcseiböl és polgári alkot 
mänyából, газу végre politicai viszonyaìból származhatók. 

Értekezó mind ezen öt rendbeli kútfökröl egyen 
ként és röviden elôadandja ne’zeteit, azt vevén föképen li 
gyelemre, mikép nemzödtek legyen azokbol а hazai $201‘ 
galom és kereskedés akadályai akérdésben levö szakaszok 
ìdejében. ` 

77. ё‹ 

Physical' mz'ne'müse’g. 

а) Pbysicai minémiisége anyaföldünk 
k , melly вы: értekezö itten a föld termékeny 

_sé’gét , az ország különféle részeinek erre nézve egymás 
lranti állását, ebböl eredö kölcsönös szůkségeit, bö és ail-` 
talánOS miivelhetését , vagy kopárságát, stb. érti, minden 
tekìvntetben kedvezö a kézi szorgalomnak és kereskedésnek . 

Mérse'kleti vonal alattì helyzete, va'ltozó föld és égöv 
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által terményeinek mind különféleségével, mind sokasa'gá 
val meg vagyon ál'dva. Ezek pedig az ország többfe'le ré 
szei közt ugy давний, hogy a hegyes és kopár részek, a 
sik és termékeny vidékektöl kölcsönözvén az élelmi sze 
reket , ezekért viszont fa, bornemi'í lermékeiket, kézi 
szorgalmi és bányamüvelési czikkelyeiket cserébe шпиц 
jak. Innét van, hogy a Май mesterségnek ne'melly a'gai, 
Inár Inindjárt az ország kezdetével fejlödtek ki. 

De valamint igaz, hogy maga а terluészeti böség, lla 
müvelö ke’z nem járul hozzá, sivatag vadonból kies gyü 
mölcsözö mezövé nem vara'zsolja a tartomzínyokat: ugy, 
visszapillantva honunk ezen idökbeli physicai ällapotjára, 
mitsem nagyl'tunk, ha legnagyobb részét rengeteg va 
donnak, számtalan Inocsár- és posvzinynyal ellepett ha 
szontalan siksägnak képzeljük inkább, mintsem miivelt 
es virágzó édenföldnek. 

Tacitus és J. Caesar leirta Németországot _- mint 6k 
nevezik ,Germania silvis horrida‘ -mai kies zöld tereivel 
összehasonli'tvän, nem kisebb Hunniának mai és Árpádok ko 
rabeli földmüvelési s termékenységi fokozata közt a kü 
lönbség.A népség csekélysége, pusztitó tatár-berohanások, 
anemzet hadakozó szelleme,spásztori élethez inkább mint 
földmüveléshez hajló természete, ugyan annyi okok vol 
tak, mellyek az országphysicai mivoltára hatának. 

Olly országban, hol a vu dá szat legkedvesb nem 
щей foglalatosägotteve *), hol pustztitó {Знаток kiirtására 

*) Milly kedvencz és szenvedélyes foglalatossággá vált legyen 
a vadászat nemzetiinkne'l,bizonyitja ll. Ullás'l.. V. deer. 18. 
t. cz. mellyben az оный; rendei pauaszra fakadnak: hogy 
а jobbágyok ,derelìctis et postpositis ferme vinearum et a 
grorum culturis, ac caeteris manualibus arti 
Ной s‘ egyedül vadászattal töltik idejöket. Аж bizonyos 
‘эдак fajaira nézve nekik biintetés alatt megtiltják, a föld 
mürelés és ipar érdekében. Kirekesztö és majdnem egye 
ван foglaltatossága lett az ezentul s nemesi rendnek. 
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törvényes rendelések sziikségesek valanak , hol rengeteg 
vadonok e's puszták miatt bätortalan vala a közlekedés: a 
földmüvelés , termesztés virágzatáról nem nagy lehet а 
kéPzelet. Söt inkább, mìnthogy általánosan ezektôl nagy 
részìnt az éghajlat mérséke is függ, Шпон következtethet 
“i hazánk é gm é r s é glet é n e k akkori sokkal zordonabb, 
kietlenebb voltát a mostaninál *'). 

Anyaföldiink akkori physicai a'llapotja tehát elsö és 
f5 hátráltató akadálya volt aml'iipar és kereskedés emelked 
hetésének , tényészhetésének. Parlagon heverö, elviadult 
föld, parány és durva gyümölcseivel , igen kevés népségnek 
csak nyomorult élelmet adhat, alig födözheti elsö szüksé 
geit: mikép nyujtson tehátami'iiparnak elegendö kelme't és 
anyagOt , mikép táplálhasson iizésére szükséges fölösleg 
kezeket Q 

A kereskedési közleked'ést a földszin természeti dur 
vasága, mérhetlen vadonok, szirtek , mocsárolç, járatlan 
PllSzták, ösvénytelen lapa'lyok gátolák. Nem tagadhatni 
ugyan, hogy vegyes házu kirälyink alatt, hazänk mind né 
Pesedésre, mind belvira'gza'sra nézife nagy elömeneteleket 
tôn; de távol sem juta olly polczra, melly a mi'iipar és 
kereskede's élesztéséf're különös hatással lett volna- Ekkor 
iS jobbára pásztor és vadász életl'i vala nenlzetiink ., kevésb 
bé földmüvelö, kézmi'í és- kereskedésiizô. 

A föld csekély becse E"3). A keringö pénz kis mennyi 
 

*) Hazánk physicai minémüségére nagy befolyásuak voltak 
ama. rettentô l többszöripuszlítások, mellyeket többféle vad 
nemzetekannak kebelében „шишек; csak lV.Béla országlá 
sakor amaz isszoyu tatárpusztítás, milly sivatag vadonná 
ékteleníté e hont, leirja Roger. Carni. miser. 

ц) 111. k. l. 133. czime szerint 4. §. ,una sessie jobbagyona 
lis populosa pro una marca, seu ad unam marcam quatuor 
Потапов facieutem computatur‘ gés 24-§. ,Terra communi: 
vel arabilis ad unum aratrum Regalìs mensurae sufliciens ad 
m. 3‘; kitünôbb e k ö z ö п sé g e s b e o sii (comunis aesti 
matio) csekélysége, ha azt az igás marha becsiijével быть 
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sége bizonyitjäk a mondottakat. Szabályozott utak, csa 
tol‘nák, folyamok, lecsapolt posványok kies és virágzó me 
zökké alakult sivatagokról hallgatnak ez idöbeli évlapjaink. 

Általán véve tehát hazánk kebelében гарем?‘ sok kin 
csek, emberi ész és szorgalom által ki nem fejlesztetvén, 
veszintve maradtak a müipar és kereskedésre nézve, és e1. 
vala едут f6 akadálya emelkedésöknek ,hazánkbam 

78. §. 

Geographies' lzelyzet. 

b) Geographiai helyzete. —- Azon fekvése 
hazánknak, mellyet planeta'nk Europa nevi'í részében elfog 
lal , kétféle tekintetet érdemel: ha társ z éli kite rj e 
désre t. i. e’s azon természeti viszonyra nézve, 
melly (félre tevén minden alkotmányi e’s polìticaì tekinte 
tet, ШИНЫ némi észrevételeit ala'bb teendi e’rtekezö) 
mintegy önkényt a környezö szomszéd tartományok közt 
keletkezik, és azért hatással van a nemzeti élet és ahhoz 
tartozó müipar és kereskedés kifejlésére. 

A hata’rszéli kiterjedésröl megjegyzendö, hogy olly 
orsza’g, melly harcz és hódi'tás által szereztetett, határszéL4 
lek végett a szomszéd birodalmak és népekkel természe 
tesen hosszas villongásokban kény telenl'ttetett küzdeni, mely 
lyeknek szerencsés ‘аду bal kimenetele a határszélek ter 
jedelmét, vagy csorbultát következteté, és igy sziintelen 
változásokat szüle. Alig van Europában orsza'g, melly e 
tekìntetben annyi viszontagsägokat tapasztalt volna, mint 
magyar hon. 

Mint minden új telepi'i népfaj , ugy a magyarok is 

vetjük, például 5. 50. egy ökör lmarkára becsíiltetîk, te 
hát szintugy mint egy egész népes telek. Jele ez a földmii 
velés alant fokon le'tének. Virágzatával szíikségkép növeke 
dik a föld becse is. Zsigmond és Mátyás idejéböl illy be-' 
сайт hoz eló Kovaeh. Vest. Com. ll. melly a Verbócziévei 
sokakban megegyez. 
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Árpádìak alatt határszéleìk végett a szomszéd nemzetek 
cs'lpkedéseinek ki valänak téve. Kelet és nyugat két nagy 
birodalmai között helyeztetve, Magyarországból hůbéri vi 
szonyu és kötelességiì tartomzínyt képezni mind kettönek 
szándéka vala. 

Nem csak erös ällapodásra, hanem ìdöröl idöre tett и] 
hodx'täsok által uagyobb s nagyobb terjedelemre jutott а 
magyar bìrodalom. I. Lajos és Ma'tyás idejében határszéli 
nagysägának f6 délpontját éré el. Europa elsö rangu ha 
ialmasságai között méltósággal foglalt helyet. 

E határszéli, ‘аду geographiai terjedésnek а ml'íìpar 
és kereskedés elômozdl'tására nem tapasztalnì hatását , söt 
több okoknál fogvást еду“: gätját látja abban értekezö. 
Azon korhelì szellem szerìnt t. i. csupán hódoltatási czél 
ból s nem valami даты vagy kereskedöi érdekböl tör 
tént а határterjesztés. А nemzetet majdnem „же!“ ha 
dakba keverék a határszélek. Állandósäg és bátorsäg nél 
kül szükölködvén, nem nyujtottak olly biztos alapot és 
kezességet, mikre egyedül támaszkodva, minden mííìpar 
és kereskedésì vállalkozás sikerrel indíttathatìk meg. 

Tagadhatallan, hogy a geographìaì nagyság és kìterje 
dés tágasb kört nyitván a belkereskedésuek, terjedtebb 
pìaczot tár ТЫ а gyármüveknek. А kézipar tökéletesíte'se, 
s vìrágzata a munka fölosztásától függ, ezenl fölosztäs na 
gyobb, kìsebb fokozata pedìg a pìacz, vagy vásár terjedel 
métöl. Az ország geographìuì nagyságávalszaporodik nép 
mennyìsége ‚ éghajlati különfélesége, terményeì sokasága, 
mìfélesége. Innét külön részeì közt а közlekedési élénk 

.ség. Valamìnt szükséges, hogy egy kìsebb tel‘jedelmü ог 
szág, gyárai megállhatäsaul, külföldì kereskedésröl és pi 
aczról szorgoskodjék. mint Albion _tevéz иду olly roppant 
bìrodalmakban, mint China, Russia, maga a belkereskedés 
is föntarthatja a legnagyobb gyárakat, eszközölhetì a leg 
erösb munka-fölosztást. ` 

Ha hazánk sok viszontagságaì, ha а kol‘-, nemzot és al 
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kotinányszellem, fökép pedig a békes bîrtok engedék vala, 
a belkereskedés s ez által а ml'íipar is geographiai kiterje 
déssel iránylag hathatós rugalmut nyerhetett volna. 

79. §. 

Terme’szelí vz'szonyok. 

A geographiai helyzetbôl sza’rmazó természeti 
viszo ny a szomszéd orsza'gok kölcsönös sziikségéböl, 
vagy bôvelkedéséböl veszi eredetét. Ha teha't olly tartomá 
nyok környezik az orsza'got, mellyek bizonyos czikkelyben 
szükséget Szenvednek, miben amaz bövelkedik és ‘дном, 
ha ma's pbysicai, vagy politicai akadály ellent nem áll, 
akkor terme’szetileg kereskedés keletkezik a mondott or 
szzígok között. 

Hazänk egy re'szrôl az Adria tengert, más részrôl, f 
majd a Duna torkolauíig tcrjcdvén birtokai , a Fekete-ten 
gert illeté batärszéleivel. Midön a magyar királyok fején 
lengyel korona egyesült, batalmas kezök szinte a Balti 
cum réveit érinté. Nagy e's уйдёт lehetett teba't keres 
kedése geographiai helyzetéhez képest. 

Azonban az egész {визы-1 külkereskedés birtokában, 
melly Suecz földszoroson keresztül Kelet-Indìába üzetett, 
velenczeiek és genuaiak voltauak- Éjszak felé olly miive 
letlen és bärdnépek tanyáztak, mellyek müveltségben és 
szorgalomban sokkal alantabb fokon létezvén hazánknál, 
korlátolt szíikségök és szegénységök ‘Май árlíczikkelyeket 
sem nem vehetének, sem nem adhata’nak el. A napkeleti 
birodalom, mig törökök által le nem rontatott,virágzás és 
müveltse'gben sokkal magasb polczon létezvén , tei‘mények 
és kézmüvekkel bövelkedvén, kiviteliinkre sem nem nyújtott 
alkalmat, sem nem szorúlt. A nyugati német és csehorsza'gi 
tartoniányok, népségben és szorgalomban elökellôbbek, ha 
zánkat gyarmatosi'ták, amesterségeket ide plántäla’k, s legré~ 
gibb törvényink bizonyitásaszerint föképen marha s más dur 
vn termények kiviteléül szo|gáltak,melyekért 6k ismét ké 
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szítményeket adának, de kivitelünket ezekbe a f6 folya 
mok ellenkezö iránya nehezité. Végre pedig mind ezen 
kedvetlen köriilmények mellett fogyatkozlak honunkban a 
külkereskedésre szolgáló tárgyak sokasága, termények bö 
sége, fôkép az átszzilli'tási módok és eszközök könnyii 
sége. 

Innét az önkényt mozgó czikkelyekkel, mint szarvas 
тайна, lovak, f6 vala а kereskede's nyugat felé а német 
római bìrodalomba. A többi terményekkel, mellyek csak 
tengelyen vagy vizen szálli’thatók, csak a határszélekhez 
közel fekvö vidékekböl üzetett akeresketlés. Az ország bel 
sejéböl, utak, csatoruák, hajokázás hija miatt, misem 52:51 
líttatott ki. 

` Azon kereskedés, melly a tengeren, mig Nápoly magyar 
királyoktól biratott, sóval, borral és más horvátorszägi 
terményekkel keletkezett, deavelenczeiek által mindenkor 
gátoltatott, alig érdemel emli'tést. S azért 

Geographiai helyzetünkböl sem áradának hazánkra, 
lm'iipart és kereskedést elömozdl'tó rugók és eszközök; ha 
egy részrôl kedvezônek „Шьем is, de más részröl ismét 
magában rejté a legnagyobb akadékokat, mellyek gyôzhet 
lem'íl föltornyosultak, mióta a félhold töszomszédjává lön a 
magyarnak. 

 .08 itezmeN  .clösclôkre
c) Nemzeti erkölcsök. — ,Nec arare terrain, 

aut exspectare annum, tam facile persuaseris, quam vo 
care hostes, et vulnera mererì, pigrum quin imo et iners 
videtur sudore aquirere, quod possis sanguine parare. Quo 
tiens bella non ìneunt, multum venatibus, plus per otìum 
transigunt, dediti sonino, ciboque. F ortissimus quisque, ac 
bellicosissimus nihil agens, delegata domus, et penatum, 
et agrorum cura feminis, senibusque, et inñrmissimO oui 
que ex familia. Ipsi hebent: mira diversitate naturae, 
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cum iidem homines sic ament inertiam, et 0‹ 
d eri n t qui et em.‘ Igy Tacitus a németek szokásairól. 
Ertekezö pedig tän nem sokkal hibáz, ha kaczagányos 
elödink régi erkölcseit e szép rajzolatban találva la'tja. 

Az erkölcsök fontosabbak törvényeknél, .IÓ S fogana 
tos tôrvényt erkölcsökböl kellmeríteni. Életet, eröt, sikert 
ezek öntenek bele', különben holt beti'i marad, puszta szó, 
melly viszhangra nem lel a nemzet kebele'ben. Fonáksäg 
bár milly hasznosoknak tetszô intézeteket le'tesitni akarni, 
csupán csak hatalom szó és rendeletekne'l fogva’st. 

Vizsgálni kell ele'bb a nemzet szokásait, hajlandósá 
gait, gondolkoza'smódjaít. Betekinteni a családok häzi é 
letébe, cselekvéseibe, viszonyiba. Meglesni az egyeseket 
mind különvéve, mind bizodalmi rokon körben, mind köz 
helyen, nemzeti vagy vallásos iinnepi szertarta'sokon. Mi 
dön vagy magános kedvencz indulatinak áldoz, vagy övéi, 
rokonai, hasonlói közt szive legrejtélyesb ösztönei, leg 
édesb gerjelmei öszintén ömledeznek; vagymidön mintegész 
tärsasa'gtagnak nemzeti érzelmei nyilványúlnak "). S igy 
hosszas, megfeszitett fìgyelem és elmélkedés uta’n kitanul 
nia nemzeti erkölcsöket, mik nem egyebek, mint 
,eme tapasztalható kiilönös sajátisa’gok, lelki idomok ösz 
szete. A mint is ezt remek és utánozhatlan ecsettel telje 
sl'ti az érintettem romai szerzö. 

Ha nemzeti erkölcseinket Íigyelemmel vizsgáljuk, rit 
ka vegyíiletét látjuk azokban a napkeleti és európai szo 
kásoknak. Két különbözô természeti'i és égövl’i elv 1111 
szik azokban szüntelen viadalban lenni, melly annál tor 
zasztóbban välik el egyma’stól, annál nagyobb küzdelem 
ben tapasztaltatik egy más ellen, minél fölebb megyünk 
nemzetünk történeteiben. 

*l „A mint „мы“, s béke házi körben 
Vagy köz helyen, tréfák és goud között, 
Erényben, bíinbeu él, hal es mozog.“ 
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A keleti erkölcsök vonásai s maradványai árpádi idó 
szakban kitünöbben mutatkoznak eredetiségökben , mint a 
vegyes és késôbbi idöszakokban, midön már jobban össze 
simulnak, s rokonulva párosulnak a nyngat és éjszak né 
peìvel. 

Elsö királyunk az erkölcsök и] idomítására, nem mon 
donl a'tváltoztatására mind valläsi, mind polgári tekintetben 
nagy és elválasztó intézményeket hajta végre. Elödink, 
mint törzsökös ázsiai hazájokból sok bel vìharok és a ha 
talmas chinai birodalommal folytatott szakadatlan külhar 
его}: után kiszorult nép, kebleibe mélyen vésve tápla'lhatak 
mind azon rényeket, lnellyekre nem csak a csala'di élet 
egyszerl'isége s kéjelme édesen szoktatja és szelidíti az 
embereket, hanem fökép azokat is, mellyekre a szün 
telen munka és vìvás elvégre Szerencse'tlenséggel pa'rosul 
tan edzi s magasl'tja a szi'veket. Tulfeszített volna tehfít 
azok képzete apáink erkölcseiröl, kik, fájdalom'. oll)r 
vélekedéssel vannak, hogy tölök minden szelidebb em 
beri érzelineket és idomitást eltagadva, öket egy vad, 
zordon és társiatlan tcrmészetl’í népfajnak abrázolják. 

Magános életökbe és csalädi körükbe pillantva , olly 
személyi s házi rényekkel tündököltek 6k, 'mellyek mintául 
szolgálhattak a müveltséggel kérkedö,már akkor kel'esztény 
népeknek, és mellyek Europába telepedtük után is nenizeti 
szokásaik e's törvényeikben folyväSt és szakadatlanul ki 
sugárzanak. 

Fegy (disciplina) e's szigorusäg, nemzetì bélyege a ma 
gyarnak, mind magános mind köz erkölcseiben. Mit szoros, 
a test minden ìdegeihez simulé, azokat teljes delise'gökben 
kitiintetô, és még is tökéletesen és gondosan bcfedö öl 
tözete lelkesen kifejez, elsö tekintetre is nem langy puhasa'g, 
hanem férlias bajnoki állhatat képét tüntetve elö nkbe. 

A család feje korlátlan hatalommal uralkodik liázne' 
pe fönött, és vélnéd egy kis társasa'g királyat látni benne. 
Atyai hatalmának hatartalau vala köre és tarta’sa ideje. 
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Kiterjeszkcde'k magzataì szomélyére, szerzeme'nyére ä’), 
vagyonáru. szubadl'tá Её!‘ tetsze'se szerint Íìát з’). Tu 
szul (obses) ada'. által az ellenségnek Н’). Tulkait e's (спит: 
rabszolgái által örizteté, müvelteté, kiket rabsa'goktól 
kénye szerint fölmenthete, átbocsa'thata (mancipiuln libe 
rum, manumissum). 

Önmaga felserdült magzatìval vadiíszat, hadukoz‘fís 
és ama nenlzetiszives vendégszeretetben- ; néha, de nem tar 
tóslag; sem örökkép, közszolgálatban is tölté „так. 

Csodálatos és csaknem példzítlan vala nálok a nöne 
mi szemérmesség és erkölcsi tisztaszíg iránti gyöngéd ñgye 
lem. Nagy becse а szüzipárta szeplötelenségének;ellenben 
а legundukabb bl'ínszeny a kaczér fajtalansa'g, mit gynkran 
kegyetlenséggel határos fényitékkel boszuláuak n_neg. [т 
nét ajegypénzkelete,mellyahl'inôkneka vìraígzó szüzeségw) 
dijául adatott; innét az özvegyekl'öli különös gondosko 
dás, »nelly tüste'nt megszünt, mihelyt özvegysége't más 
házasság-köte'ssel fölváltä, s a jegypénz mennyise'ge is az 
isme'telt összekelésekkel lejebb lejebb szzíllott. 

Mind meg olly kitünô szokaísok, mellyek atyäink ег 
kölcsì tìsztaságszeretetét, s auönem iránti gyöngéd érzelme't 
bélyegLi, mellyek erkölcsökböl törvényekké летите! 

”) ,Pater НПО et e contra filius patri, quidquid rerum et bo 
norum poterit aquirere, jure naturali teuetur. l. 53.§. l0. 

‘”) ,Omnes filli et fìlìae parentum legìtimae et illegitimae ae 
tatis non emancipatì, hoc est ‚а patria. sel'vitute non 
liberati, infra. tempus emancipationìs, seu libera 
tìonis in patria potestate consistant. l. 5l. §. l. 

‘9) ‚Нет, quod pater potest lilium suum obsìdem pro se po 
nere, sed non e converso.‘ lbìd. §. 8. 

°°) ,Item advertendum: quod quaelìbet foeminarum a primo 
marito ratione floridae virginltatis, in qua nup 
tui tradita. fuit, integram dotem: а secundo vero, post 
deflorati onem scilicet nubendo , цветам duntaxut d0 
tem; a. tertîn quarbam ранен‘; а quarto, octavam soluln 
pal-tem dotis habet.‘ l. 96. 

TÓRTÉNETTUD. PÁLYAMUNKÁK н. l0 
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lek. Valanllnt ezt а tripartitumi szokások még most is 
törvényerejü, noba sokakban módosi'tott, gyüjteménye nyil 
‘11а bizouyi'tja. 

81. §. 

Függelleme'g. Nyiltsn'g. Ba'tor állhatal, mz‘nl egyeselc 
re'nyez'. 

Az élet viszonyiban a függetlense'g, nyiltság, 
b á to r á 1l b a t at jelességek s egyszersmind szenvedé 
lyek ugyan annyi forra'sai. 

A függetlenség önkényt szabadságszeretetre, minden 
szolgaiságnak , vagy minden azt csak legtávolabbról is 
árnye'kozó tettnek és foglalatosságnak litzílatära veze'rlé 6 
ßeinket. Illy szellem pedìg nem csak a kormányza’smód, 
hanem а magänos élet mindennapì viszonyaiban is egyaránt 
divatozott. 

Ö n választ ott fejdelem iránti hiiség, de a kor 
mánybai b e fol y a s e's а törvényszerzésbeni r é sz vé t 
ugyan annyi sarkfôtétei amaz Ãrpäd választa'si ere deti 
szövetségkötésnek. Egyfönséget álll'lottak magok fönött s 
midön гей bizák а végrehajtás f6 batalmät, csak önalkotta 
törvényeknek hódolva, megöi'zék szabagságokat kény és 
rabszolgasa'g ellen. 

De magános viszonyokban is nagy hatásu volt ezen 
szabad függetlenségi szellem. A hány szittya vitézt пеш 
léliink, ugyan annyi egyma'stól független, szabad s egyen 
lö jogú ember az. Az általános egyenlöségi elv e's minden 
nemx'í kötelezett szolgaság °‘) eltöröltetése kimondva a tör 
vényben. Innét számú'zve mind azon foglalatosság, melly 
bár ki iránt is valami lekötelezést, munka-, adó vagy $101 

“) ‚АЬ omni conditional-ia se rvitute, ac datìarum 
et collectarum, `tributar-um , vectigalium , trieesìmarumque 
solutione per omnia immunes et exempzi habentur, militare 
duntaxat pro regni defensione tenentun‘ l. 9. 
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gálat-végbevitelt következtetne. Mind ez összeférhetlen a 
szabadszig és Iiiggetlense’ggel. 

Hazáért és közvetlen önmagäért valamit tenni,s1.erez- 
ni, végrehajtani illönek, diszesnek tartatik.Akézmiivesség, 
munkabér-kereset, nyerekedés, kalmzirkodäs egyaránt becs 
telenl'tök. S ime milly megvíhatlan aknda’ly le'tezik illy er 
kölcsökbeu a Im'iipar és kereskedés vira'goztata'sára. 

Nyiltsa'g és ó'szinteség szép lelki tulajdonok, szl'v 
egyenességet, szószentséget szülök. Közönségesen utált 
vétkek: az lírnuinykodás, árulzis és hitszegés; kárhoztutva, 
szeny-be'lyegezve ez a törvényekben. Magános és közön 
se'ges viszonyokbau egyaránt nyilatkozik ama nemzeti ‘551111 
teség. Olly jeleségek, mellyek a közbizodalom es hitel 
megiillapítására vezérelnek; de Inellyek még sem mozdi't 
haták elô a müipar e's kereskedés érdekeit. 

E kettös foglalatossäg, t. i. készítö es fogyasztó,eladó 
s ‘шуб közt, bizonyos versenyérdeket teszen föl, melly u _ 
közéletben kitetszöleg ellensurlódásba teszie külön osztályo 
kat.Az egyik félminél többre rugtatni, u másik ellenben minél 
lejebb szállítva korlátozni törekedék a nyereséget. Igy 
bizonyos színle's, nagyl'tás, más rés-.'.t beesmérlet és [внесен 
alacsonítás szelleme keletkezik köztök. Miböl természeti 
leg bizalmatlanság és feszesség következik. Állapotok, 
mellyek ott, hol az egyenesség és szószentse’g nemzeti erköl 

`csökké váltanak, ezekkel mindenkor összeütköznek. . 
Bator, állhatatos, vitéz hösszellemet szül. Ennek sa 

jätja pedig az erc'iködésre, fa'radsa'gra e's veszélyre-edzés. 
Minden foglalatoságnak megvetése, melly kis körben, ho 
mályban folytattatván, nem пуща meg а dicsö pályatért 
hl'rre, borostyánokra. A fellengzö, nagyravágyó, nemesen 
gondolkozó lélek törpülni nem tudván, vagy csak dicsö 
teltekbeu hatni, ragyogni sóvárg, vagy épen szunyadva 
lomhadni, vesztegleni, renyhe dologtalanságban tölteni 
napjait. Innétakézi munka'sság- es lieresethez semmi nem 
щей hajlandóság,hanem annak idegenekre,szolgakra bìzatfísa. 

10* 
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82. 

u l l Y ч n I'agyonszerze's. Orö/cöde's. Osa' szm'muzal. Ветви gag. 

Vagyon-szerzés, fölosztás és öröködés köriìli eszmék 
upáinknál nem kevésbbé ellenkezök a mi'iipar e’s kereske 
dés szellemével. Rénynyel szerezni, birni földet “2) tartaték 
egycdiil diszesnek becsíìlethozón’ak. A pe'nzkeresmény, 
mind jog-gyökerességre 63), lnind közvélemény tekintetére 
ne'zvést enne'l alantabb állott és soha nemesi jogot nem 
szerezhetett, csak polgari , s paraszt vagyont képezvén. 

А földbirtok tehát csak a nemesi rend sajátja. Abbóla 
többi nép kizárva s igya szabad ingatlan vagyonszerzés és kö 
zösülés egy rendre korlátolva, aml'iìpar fö rugńja gyöngítve. 

Az öröködes csup‘fin csak a nemzetségekre szoríttatott. 
A szabad elsajáll'tzis és véginte'zkedhetés tiltva: mert a bir 
lokkal az eldödöknek erényei az utódokra jószágaik 
kal együtt aitszállani gondoltatik. Az 651 jele sség eme 
maradványahan tehát minden tagnak egyenl ¿in osztozni 
kelle; mi egy részröl az ipar- és kereset-ösztönt a magza 
tokban lankaszizi; más részröl a polgári egyenlöségnek 
olly veszélyes 6 51 s z á r m az a th o zi csiiggést , ragasz 
kodást es nemesi gögöt táplálá. 

Illy nemzeti erk ölcsök, törvények, szoka'sok , sminden 
tá'rsi viszonyokba fonódva lil-ói lira, nemzedékrôl nemze 
dékre átsarjadozván, mi csoda, ha századok leforogta után 
is, noha sokakban idök, körulmenyek, kül behatások ál 
tal módosi'tva, f6 vona'saikat mainapiglnn is megtarták, a 
nemesi rend szellemére hathatósan munkálnak. 

 

") ,Nam ubi Prince-ps uosler q uempiam ho m i u um, cu 
vjuseunque couditìonis existat, ob praeclara facinora ac ser 
"ìtìa, castro vel oppldo, sive villa, aut alio jure pos 
sessi 0 na ri o. condonaverit, inox ille per hujusmodi Do 
nationem l’rincipis in vel-um nobilem crealur et ab omni 
i-usticitatis jugo eripitur.‘ l. 4. 

“j Töhbnyire csak jus Íluxum, temporaneum, mobile ertékével 
‘is .logáml hirt, uolia mar a ‘едут; adományok (mixta do 
HHÚO) l. 13. Ё. З. mellyben а lett közszolgúlat föuött penn is 
fizettetett, aklioi‘i divatja cmli'tlctik. 
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Az előadott (80- 81. §.) rövid rajzból tehát kitünő, hogy a 
nemzeti erkölcsöka műipar és kereskedés szülte békes ta 
karékosságot, szorgalmat, müveltség és közjólétet nemkiír 
hoztaták ugyan, sőt kifejlésöknek rést hagyának; de a ne 
mesi rend, melly az ország kormányába hefolya, olly bii 
bér-szellemű osztályzatot képeze, melly kivállságaihoz, 
személy- és birtok-jogaihoz szilárdan ragaszkodva, a pol 
gárisodás (Biirgerthum) szelíd s mindent kiegyenlítő szel 
lemével össze nem rokonult, а polgári s földmíivelő osz 
tálylyal nem elegyült. 

 .38 irágloP  .]m'I/mlakla
d) Polgári alkotmány. -— Mi teve' Angliát mii 

ipar és kereskedési tekintetben nagygyá , gazdaggá, azon 
országot, mellynek történeteiben a hübér-rendszer minden 
viszonyait, egy hatalmas aristocratiát, a szabad kereske. 
dést és kézmüvészetet korlátozó intézeteket fölösleg mér 
tékben fölleljük? Valóban sem Olivier C'ronwel híres ha 
jókázási törvénye (acte of navigation)', sem gyarmatai, 
sem gabna- s szegényi- törvényei, hanem, mint korunk 
nagy ministere, Canning, szinte nyilván elismeré, rs za bad 
alk otmánya és az ez által hatalmasan táplált és fölemel 
kedett köz nem zeti szellem. — А szabadságkivívás 
után az angol nép által az emberi tudás minden ágaiban és 
mesterségeiben tett előlépések, a világ minden részeiben 
nyert győzedelmek, azon bizodalom, mellyel a polgár a 
kormányhoz, a kormány viszont a néphez viseltetik , azon 
szabad és független mozgalom, melly szerint minden pol 
gár egyiránt csak a törvénytől, nem pedig a hatalom gya 
korló kényétől függ és tart. 

Nagy fontossága tehát a műipar és kereskedés virág 
тайга és a közjólét gyat-apukára, az alkotvány szülte sza 
badság, a polgári helyzet és függetlenség; mert ezekből 
fejlik ki a közértelmesség és nemzeti irány mértéke ls. 
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Értekezö mellôzl Francziaorszzig forradalom elölti 
¿s utiini ällapolát részcnként összehasonll'lani, nnnak ki 
mulata'sául, mi hata’su volt legyen re'gi ln'a'bérszövetii e’s a 
polgári szabadsa'g elveire épült ujabb zamntu polgári al 
kotványa népe boldogx’läsára, ami'íìpar és kereskede’s ter 
jesztésére, elevenl'tésére 6*). A dologkétséget nem szenved. 
Lássuk közelebbrôl, mikel rejt fö ulapjaiban aìmagyar nl. 
kotmány а mi'íipar e's kereskedés érdekeire nézve. 

Minden polga'ri alkotma'nyban olly bìzonyos f6 elvek 
uralkodnak, mellyeken, mint alapokon, а föbbi tärsasägi 
szerkezet nyugszik. Ezek öntenek im'nyt és szellemet tör 
vényekbe és minden rendelésekbe, mikböl aztän a р 0 1 g ä r 
‘Не! (vita civilis) kvelctkezìk. Azon elvek Кбит pedig a 
lcgmagasabb helyet foglalják el а s zabadsá g és e gye n 
löségehd. 

Av. elsôbbìk а köz, és magänos cselekedei'ek körét és 
az innen folyó polgári bátorle't mértékét kiszabja és' meg 
hnta'rozza; а második minden polgári javak-, elömenetelek 
és hasznokban Иуда“ az egyes polgárok és oszta’lyzatok 

") Leuchs Jainos Kar. már többször idézett munkájában, mely. 
nek rzíme: ,Gcwerb, und Handelsfreiheìt‘ 144. és l45.lapon 
megteszì Francziaországra nözve a hasonlatosságot népsége 
н jóléte (впадают elôtti s utáni állapotja közl, és megmu 
latja, hogy, polla а liusz évi kíizdelem több mint 8 millio 
franczia életébe keríilt és 7565 millio frank kényszerl’tett 
adósság tétetett,n1égis népesb és virágzóbb lön helyzete. Melly 
kiilönbség a társasági f6 Штамп‘, törvényck és el'kölcsökjavi 
tásának föke’p lulajdonítandó,mellyszerint az cz elôttpolgál' 
alkotmány által lankasztott erök а néptömegben most kiff-j 
lôdlek. A közmunka jövedelme, melly ez elôtt csak еду 
kisebb szám elömenelém-k áldoztatott fel,most mindnyájok 
hasznára fordíttatik. A közönséges szabadság, "agy is az 
ótalom, igazság és kedvezés egyenmértéke mlndenütt vetél~ 
kedént és magasabb törekedést ébreszlett. Hecsíiletérzést, 
erkölcsi méllóságot és iársalkoda'si rényeket „бревна“. 
nr, nzelölt lealncsnnyílolt «'mberì szivcldw. 
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részv ét és közösségjog mennyise’gét. .Nlncs cme 
fö elveknél löbb, módositásaik mindazáltal számtalanok. 
Ezek szerint kell minden polga’ri, teha't a magyar alkot 
mány tcrmc'szete s hatásárol is itéletet hozni. 

Midön elödink Pannonîát megszälltákß két elvet szú'z 
épségben hozák ät magokkalÃzsiából. Csak vezéreiket köve 
tök szabadok e's fiigetlenek , inagok közt semmi kíilönbse'get 
nem ismei'tek. IEgyiraínt osztakoztak a badszerezte javakban, 
csala’daikat tetszésök szerint kormányzeík, keletkezö bajai 
kat vagy` önmagok eldönték párviadailal, vagy rcndelt 
birák eleibe vìvék. Vezéreikhez nem egye'b mint katonai 
engedékenyse'g e's hú'ség viszonyaival lekötvék. Megtartot 
täk eme szabadsa'got és egyenlöse'get, а fejedelem iränti 
alattvalói ln'iséget kive've, magok közt akkoris,lnidönegyn 
föséget :illítottak föl 65). 

84. ё. 

Sfxolgasdg. (ля/„щ. Nemesi ¿s polgu'ra‘ выйду, s vagyon 
ММ hu’zolt магов hata'rvonalok. 

Természetes, bogy azon eredeli alap-szövetse'gkötés 
be, mellyet egy szabadon választott fejdelem és magok 
közt alkottak szittya eleink, be nem foglalák sem az uj 
hazában talált és meghódított lakosokat, sem pedig az ab 
ban késöbb meggyarmatosított jövevényeket. Ezek iránt 
tebát szükse'gkép и] viszonyok tämadtak , mellyek az alap 
alkotmänyban nem foglaltattak. 

A hódi'tók önszerzeményöknektekiutvén a tartományt 
és a szerzés és fál'ndság dìjául nézvén a szabadságot e's ' 
egyenlöséget, nem vala'nuk hájlandók részesökké tenni е 
javakban azokat, kik az elfoglala'sban nem izzadtak. Ezek 
re nézve tehát csak engedmények, kedvezések é's ki 
váltságok helye lehetett. 

Ц) ,Nullius, praeter quam principis legitime coronatì subsunt 
potestati‘ l. 9. §. 4; és ,Nec habet dominorum aliquis maj 
jus, nec nobilis quispiam minus de libertate.‘ l. 2. §. l. 
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A tartomány hajdani lakosai, bär nem teltleg, deleg 
nlzíbb gyanítólag (praesumtìve) ellenségeknek és meggyö 
zötteknek nézettek, szittyai szoka's szerint tehát 11 а dirab 
ságra jutottak. Miböl szolgasäg e's igy uri és szolgai vagy 
isjobba'gyi "iszonyok keletkezének. Az u ri k é n y n ek csak 
gye'r korlátok téteve'n a törvények által 66). _ 

De а behl'tt és meggyarmatosl'tott jövevények és kéz 
ipar-iizö hasznos mesteremberek sem a gyözök, sema meg 
gyözöttek sorába nem jöhettek, e's azért, valamint amazok 
nak szabadságaiban nem részesülhetlek, иду ezeknek szol 
gai sorsába sem taszi'ttathattak. Népesedés s miivelödés ér 
dekében édesl'ttettek 6k az orszzígba, azért nekik kedvezések, 
kiva'ltsa'gok vala'nak nylijtandók , kiilönben gyarmatosl' 
lásuk elmaradt volna. 

E jöveve'ny osztrllynak a könnyebb élelem-kereset, 
kezipar-iizés és keresdési nyereség valänak f6 indl'tóokai 
a beköltözésre.Kéuy ellen biztosi'täst, ótalmat ohajtottak 
ök mindenekelôtt az uj hontól; ezutzín pedig, a mennyìben 
eszközölhetö "olna, szokäsaik,` törvényeik és önhatósági 
fiiggetlenségök megtnrtásät. De ez vala e’pen az , mi Щи‘! az 
uralkodó alkotmäny iránya'ban szüntelen idegenkedésre inge 
relte és távolságban tartotta, belölök egy olly osztályzatot ké 

. pezett, melly, sem a szabad rend hez, sem a szolgai pórho'l. nem 
ta rtozván, sem egyikhez sem maisìkhoz semmi viszonnyokkal 
_nem kapcsoltatott, egészen kiilön, szigetelve állotta polgäri 
tsirsasägban. E ritleg elszigetelés feszes surlóda'sokra nyujtott 
-Illkalmatldegen nemzetiség e's nyelv, más életmód és 103111 

 

") A szolgalság még egy neme magából az alkotmányból ke 
letkezett, t. i. a hadkötelesség mulasztásából, melly miatt 
I. 3. szerint a szabad ember kivetköztetett szabadságából és 
szolgaságra jutott. ,Quae (consvetudo) multos Hunnorum 
_perpetuam redegit in rusticitatem‘ Е. 3. S igy az egyenat 
lenség csirája, a szolgaság, minthogy a szabadság vesztette 
személy származékaira is átruháztatott, а polgári alkot 
mány természetéhez képest öumagától elterjedett. §. 5 
,Nam aliter fieri nequivisset, ut hic domìuus , ille servus, 
hicnobilis, ille ignobilis et rusticus efticeretur.‘ 
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latossa'g egy részröl inegvetést,polgári becshiányt, más rész 
rôl gyůlöletet, ellenszegiilést gerjesztett. 

Olly oszta'ly, melly egyedül királyok-osztogatták ki 
váltsägokban, a föhatalom gyakorló ótalmában keresé biz 
tos létét, terme'szetesen közpolgárjogok, hivatalok, nemesi 
javakra számot nem tarthatott. Azon rend kirekésztö sajátai 
voltak ezek, melly egyenest befolyta törvényszerzésbe.ln- 
nét a s'z ii l e t é si els ö s é g, -minden ferde elöitéletei 
vel, következményeivel. 

A kézmiivószet és kcreskedés gyáva s alacson kere 
выпей tekintetvéu, a nemesi rend magasb hivatásaval össze 
nem férhetönek tartatott. Az azt iizôk méltatlanokuak, al 

-kalmatlanokuak ne'zettek, annak rangjára fölemeltetui `V), 
mire csak а hadi vitézse'g érdemesl'te. 

a’) Báthori Kristof erde'lyi vajda Nagy-Várad lakosaiuak |580.. 
évben adott nemesitölevele'ben a többì közt azt montlja: 
,neque, ut in aliis u r bi bu s lit, cives Varadienses me г c a 
turae tantum aut opi ficio sunt dediti, sed 
tanquam intel' arma nati, et educati, omnia mi 
l i t a r i a m u u i a maxima animorum alacritate obeuut, nec 

quidquam antìqnius habeut patrias defensione, atque salute, 
nyìlván jelentöleg, hogy a nemesi szahadság megszerzésében 
f6 e'rdemnek'uem a mûipart és kereskedést, hanem a kato 
nai szolgálatot tekinti , Például szolgálhatnak itt azon pol 
дай-й becs és figyelem mértékének elötiintete'seiil, mellyben 
a városi rend azon idôkben hazánkban részesiilt Báthori 

Zsigmond erdélyi fejdelemnek 1597ki, nagyváradiakhoz 
inte’zett, parancsolatáuak következô tartalmai , mellyeket a 
a nemtelen polgárokhoz irányoz: ,Ti peuig kik jámbor e’s 
tös gyökeres neme! rendenkivül valok "щу 
tok, hìrák, városbeliek és váradi f6 polgárok, minden ren 
dek, szántás kapálás az ti dolg otok nem hitigaz 
gatas, nem p a ra s z t e m b e r h ö z illik az hit igazgatás 
sem ‘ах-561101, sem нашим, seni а protestatio 
val való fenyegete's ; sem e g y p ó r bestye á r u l ó ‘(ига 

>Íiához is, valete.‘ V. ö. Bevez. a Diplom. Pel-ger .lános l. 
261- 266. Вы ш. noha ez e'rtekezés tárgyául vett idöM-Ilkß 
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‘Ну állapotban а kézìpart és kereskedést gyakorló 
polgzírság nem élvén a polgári alkotmány elömeneteleivel 
és védelmével, söt ebböl számüzve leve'n, igen bizonytalan, 
ingadozó volt polgári helyzete, személy és vagyon-bätorsá 
ga a hatalmas aristocratia irányában; csak kiváltságai e's 
határföldei'szük körébe szorítatott, azokon kìvül megszünt 
szabadalmaì ereje. Önkény ötleteinek, földbìrtokos zakla 
tásainak vala kitéve. 

Ke'sôbb idökben kezdé a törvényszerzés a váro'si ren 
det is ñgyelmére méltatnì: kebele'be avatá azt; költözkö 
déseìben bátorsa'got, mentesse'get, kötéseiben, egyezései 
ben igazság-szolgáltatást biztosl'tott; kiszabta hatósága kö 
"ё! és ìlletöse'gét; a közterhek és szolgálatok viselésében 
ìránya't és álla’si fokát, söt e mberbecsét is megméréss). 

De milly szellem uralkodik mind ezekben? -- nem e 
gyéb, valóban, mint ama gyülöletes megkülönböztetés , el 
välasztás rendszere. A polgári személy kizárva a nemesi 
rend, mind személyes mind vagyonbeli szabadságaiból; az 
elégtét-kereset és szerzésben nem adatìk meg a tökéletes e 
gyenlc'îség; а poìgäri és nemesi vagyon e's szerzemény 
közt lényeges különbség te'tet'lk; azzal teller de semmì 
kitüntetés, ezzel jelesség és f'ölmente's jár; ennek meg-' 
szerzésére, birásál'a а polgár alknlmatlannak nyìlatkozta 
tìk stb. stb. 

Mär most csak az а különbség, hogy mivel mind e 
zek törvény által pontosan meghatároztatnak, a mi, gondo 
lom, а dolog veleje -- ekkép a kézmüves polgärságnak е 
löbbeni, csupán szabadalom-leveleken létezö állapotja a bi 
zonytalanságból kivétetik, kény ellen biztosíttatik. Вио 

 

луозап nagy lépés а müìpar és kereskedés serkentésére, 
kat ш! mulják, mint uznn idökhez közel járó és az akkor 
uralkodó gondolkozás szelleme't bélyegzö jeles adatokat, nem 
vélé feleslegesnek elóhozni értekezó. 

в‘) ,Quarum quìdem civitatum cìves et ìnhabitatores in eo runl 
homagiis, nobilibus regni hujus ae q ui p ara‘ntú r. ln 
aliis tamen пышным, nobìlìbus ìnaequales habentur; et 
eorum privilegìis non utuntur.‘ lll. 9. ` 
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de tävol sem kielégitö , söt inkább а leljes kifejlést, virzig~ 
мы): halálosan gátló rendszer és polgári helyzet! 

 .58 ìrágloP ,s'etelnül‘zcÍ molaluj  s'e  .scebzäk
Az emberi terme'szet зайца az, hogy többféle hasznos 

foglalatossa'gok Кбит azt választja ki leginkäbb , mellyel 
több elömenetelek, kedvezések és elsöségek összckötvék. 
Szorgalomru továbbá, mesterségre,talälmányokra, nn'ítöké 
letesl’te'sre és fáradszígos, bizonytalan keresetrc, mak ki 
tíintetés, közbecs, biztosjutalom serkentik. 

A miìipar és kereskedés valódi elömozditásául teliát 
szükséges,hogy a polgári alkotmäny е ketl'ös Ю érrlcket 
kösse össze e polgári foglalatosságokkal. Nem ele’g itt, hogy 
a törvény csak puszta bátorle'tet és байта: nynjlson, több 
kivántatik arra: pártí'ogás, buzdita's, felszólítrís. 

A magyar polga'ri alkotmányban ama kettös e'rdck 
Кбит >egyike sem köttetik össze а mu”ipar és kereskedés 
foglalatossägával.. ‘Чет az elsö: inert hadszolga'lattal sze 
reztvetvén a nemesi jelesség és birlokndomäny: ml'ive'szet, 
kézimesterség és pénzzel szerzett adományoza's és nemese 
de's ismeretlen törvényeinkben, söt az alkotmány szelle 
mébe iiköznék. Innét а hadszolgälat utján szerzendô e’rdem 
és ennekdi'ja a földbirtok, önkényt a földmiivele's és marhate 
nyésztés foglalatosszigait követkczeté és a nemzetben eldi 
vatoztutá. 

Aföldmüveléshez, mellyet eleinte csak szolgákra hagy 
tak a földtulajdonosak, vonzóbb, állandóbb lön a vitézlö 
rend hajlandosa'ga, miután a birtok kisebb részekre elosz 
tatott a vérek közt; а hadi szolgálatok végzése ritkult, а 
béke malasztaî gyakrabban és huzamosabban beköszön-- 
töttek. A földmüvelésre mintegy terme'szetileg vezérlé al 
kotmánya e's azért ветвей hajlandóság lön belöle. Hon 
пёс méltán a můipar éskereskede’s fö akadálya volt hazánk 
ban eme majdnem kirekesztö vonzalom és amaz idegenke 
dés, hìdegség minden városi ipar ìránt. 

Illy nemzcti vonzalom, nem vsak а nemesi rend Кбит, 
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ham-m ennek példn'jzíra minden egye'b osztrílyokon is el 
hatalmazott olly annyirn, liogy a polgzír minden töreke 
dései nem kézi mestersége töke'letesl'te'sére, banem arra irá 
nyozvák: mike'p attól , mielöbb elbucsuzva földbirtokost 
játszbasse'k, és ha ‘1 52егепс5е kedvez, nemességre vergöd 
liessék, vagy legaläbb minden esetre kézi mesterse'ge mellett 
föld és szôlömüvelést üzhesen, hogy amaz elöbbi f6 fogla 
latosságból, mellékes váljék. 

Nem a 11111 5 o dik. A polgári k ö 2 b e с 5 (aestimium 
publicum) 1. 1. nem alapul egyedül a törvény 616111 szigo 
rú egyenlöség és re'szrehajlatlanság _megtartásábain Nein 
egyedül ennélfogvást éré el Anglia kézmüvészete, keres 
kedése viraigzatát, atökélys jólét fokät: hanem azon 1162 
111 él t ánylato n, mellyet a közvélemény tulajdonít; azon 
köztekintet 5 tìsztelet liolcza’n, mellyet a ta'rsaságban el 
foglal, 65 azon érdemjutalom és közelismerés diján, melly 
bizonyos polgári pály‘fínnk megfutása serkentéseül а2 al 
kotmány a'ltal kitüzetìk. 

Haz'finkban а polga'ri rend, melly egyszersmind miiì 
part és kereskedést csakneln kirekesztôleg 1126 oszta'ly, ám 
bátor 111111‘ vegyes 111121 királyok alatt összes tekintetben, 
mint erkölcsi személy a nemesi jelesse'get és szabadságot 
elnyere'; egyenként véve mindazáltal nemtelenséggel bé 
lyegeztetett, és igy minden terhes következményeit visele’. 
Ki vala rekesztve az orsza'g közhivatalaìból, а miiipar és 
kereskedés utján érdemeket nem szerezhete, nemesi jeles 
se‘g és birtok elnyere'sére, s igy szorgalma, miiveltse’ge, 
tudoma'nya nem jutalmaztatik. A tiszteletnek alantabb fo 
kán 1111011 nem csak a közta'rsasági életben, hanem, mi több ‚ 
törvény elötti állásäban e's keresete'ben is különbség tétetett 
közte és a nemesi szeme'ly közt. Erzékenyen e'rezletve'n vele 
s_orsa ha'zi körben, törvényszéken és köz nemzeti gy'ülés‘en. 
_ Mint az ápoló nap fényes sugarai, mellyek egyiránt 
lövellnek áldott világosságot az alacson kalibák szük kü 
szöbére, mint a fejdelmi palotäk oszzlop-tornáczira, és 6116 
16 erejökkel a fáradozó munka's veri'téke gyiimölcseit jo 
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tékonyan érlelik: olly tiszta elvú'nek, olly egyszerů, olly 
egyenmértékli igazságunak kell lennie a polgári alkotmány 
nak. Ha minden születési elsöse'geken, kiváltsa'gos ‘11610 
gokon hatalmasan diadalkodva, csak avalódi polga'ri rényt, 
szorgalmat, észtehetséget pártolja, jutalmazza, becsérde 
mesi'ti , a köz nemzeti szellemet éleszti, a munkaszíg, ta 
mil-fis és tökéletesbülés verseny szeretetét ébreszti. Igy emel 
kedék Albion polgäri alkotmánya hatalmas pajzsa alatt a 
Imiipar ama csúcsára, igy viru'gzik Ejszakamerika a mii 
veltség bämulandó nagysa’gära! És 

„Нас arte Pollux et vngus Hercules 
Enisus, arces attigit igneas!! stb. sth. 

86. ё. 

гонит Vvz'szonj/ok. 

e) Politicai v isz 0 11 yok. Mú'ipar és kereskede’s 
tekinteteben valamelly orsza'g polilicai viszonyai ké'tfelé 
oszolnak, t. i. belsö önall ásra és a többi kül 11110 
d alma kkali összefüggésre. 

A uemzeteknek ugy, mint egyes személyeknek van 
nevendék, serdülö és fél‘fi teljes koi-uk. Amaz a gyámszig, 
fiiggés, emez a_kiszabadula's (emancipatie) és fiiggetlenség 
Кота és lielyzete. Mellözvéu itt a közigazgatási tekintete 
ket, а miiipar e's kereskedésre nézve függés állapotjaban van 
azon ország, mellynek mind а 'szabad szorgalom-i'ízris, mind 
a föld egyeb népeivel közlekedése, szabad alkudozásu el‘ 
zártan, minden hasznai csak bizonyos uemzet érdekeinek 
fölszenteltetvék. 

Illy viszony vagy fegyveres hódoltatásból, vagy az и] 
megtelepl'tés és népeslte'sböl veszi el'edvete't. Amaz azon её)“ 
szerii eröjogon alapult, mellyet a gyözedelmesnek a meggyö 
zöttön maga а harczra kele's nyujtott. Ez pedig azon bard idök 
szokzisa szerint szabad zszíkmányolaíst e's adó-sarczolást kö 
‘еды-ищем. De zillandó politicai l'iiggést nem szült. Sem 111111: 
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kor még ismeretlen kereskedési és gyärszol‘galmi ‘Лио 
nyok inte'zésére nem hasznfiltatott. 

Hazánk érintett idôszakokbau kelet és nyugnt biro 
dalmaival viselt háborúk, kunok, tala’rok berollamisai, 
törökökkeli véres harczok általl nem rìtkán önmaga ele 
gyedett illy viszonyokha, leggyakrabbnn pedig hadjognál 
fogviist mzis meghódl'tott népeknek törvényt szabott. 

A telep i'tés, sziilôi s magzati gyöngéd kapcsokat 
zibrázol, egy any-aorszägnakleänyországához való ‚таза: 
pe'ldzizza , és még is egy szigoru gyarmatre n dszert kö 
vetkeztetett. A régi görôg és romai köztársasa'gok душ‘ 
mattelepeitôl уезд ez már eredetét. De Amerika föltalál 
{ай/‘11 а gyarmatosi'tás már bizonyos politìcai rendszcrré 
alakult. 

Agyarmatok egyedáruságì ‚нашим tétettek, mellyek 
egyedülaz anyaország készìtmënyeit kiszabott áron vásárol 
liatván, önterményeiket kizafrólag csak annak adliaták el. 
Emez egyszerli elven alapszik az egész gyarmatrendszer, 
mellyben az egyik ke'nyileg Юта; malkodó , a mzísik fél 
terhes ja'rom alatt nyögô, minden ônállristól fosztottan , az 
anyaország képzelt ipari s kereskedési haszna végett, 

Hazänk sem tengeri foglala'sok, sem szárazföldi tele 
pi'tvények által gyarmatokat hatzírán kiviil nem képezvén 
gyarmati viszonyoktól menten lnaradott. Mi legkitünöbben 
bélyegzi Árpzíd és vegyes häzi királyok alatti politicai 
viszonyuukat: az ama sériiletlen és folyvást föntartott 
n e mze ti ö n áll ä s, mellyel nemzetiink e két idôszakban 
dicsekede'k. Ugyan is: 

87. §. 

Ncmzele' iìna'lla's. 

Az azon idökben uralkodó közjog elvei szerint három 
f6 körülmény veszélyeztetlleté a nemzeti önállást, melly 
nek megôrzését, sziizen {ах-11556: а magyar csak ön szilárd 
és többi europei népektöl egészen kiilönbe'lyegl'i characte 
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re'nek köszönhetì. T. i. a pápai hatnlom,l a csäszńri mél 
tóság, ésa nemzetì kìra'ly-ivadék fogyta után különféle eu 
ropai uralkodó udvarokból fejdelemválasztäs, a magyar 
sz. koronának, több koronäkkali egy fön egyesíilte. 

Sylvester pa'pa I. Istvánnak történt koronaküldés ál 
tal, a királyi hatalom symbolicus átada’sa't akará gya 
korolni: de hogy ez által az Arpa'd välasztásakol' kötölt а 
lapszövetség sarkalatán misem мышь, azt а 
nemzet és király által szakadatlanul, s függetlenül gyakor 
lott fönségi, s kormányzási jog0k-, legnyilvánabban ре 
dìg III. Endre elhúnyta'val а szabad királyválnsztaísban 
föntartott nemzeti fönse'g joga bizonyl'tja. 

Némelly királyok, mint Il. Geiza es II. Endre 6°), еп 
gedékenyebbek látszottak ugyan lenni а pa'pui befolyás 
ìránt, de me'g isa nemzeti önállás sérelmével azsoha sem tör 
шт. Sôc I. NIátyás а szentsze'k kérkede'sei ellen arra 
goniui bìbomoknak adott ismeretes válaszlevelében ezt fe'r 
Íiasan védé. II. Ulászló alatt рейд még a romaì щиты 
felebbvitel és folyamodás is föbenja'ró büntetés Мат tilta 
ték. -- (1498. 63.) 

Máx' III. Henrik német csäszár ältal Péter vissza té 

telében mutatkozott azon irány , melly szerint Magyaror 
szágot Ne'nlethez csatolnì, a birodalom adózójává tenni és 
а magyar kira'lyokat a csa'szärokhoz képest hiibéri viszony 
ba lielyezni iparkodtak. Illy ellenséges ira'nyt nyilváni' 
tanak F ridrik austriai herczegnek а szaladó IV. Bela ki 
rálylyal elkövetett eröszakos méltatlansa'gaì és F ridrik csá 
szárnnk, Mzítyás elválasztásakor a magyar korolm és ha 

w) Amaz lemondván а piispökök letétele és теме jogárúl e's 
a megürült egyházi hivntalok javai örökösöde'sérôl (jus re 
даны-Щи), а mint ezt Kollár Hist. l. 3. с. 14 beigmtmt Dip|- 
confir. Steph. lll. An. 1169. kìtetszik. Emez pedig az egy 
házi rendneka pápa sürgetéseìre mind polgárì, mind fenyitó 
pörökben а Világi biráktól adott fölmentettsége által. Lásd. 
Katana l. tom 5. p. 397. Azonban ke'sôbbi törvényszerzés által 
mind иск megszüntetve'k. 
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tárre'szek iránli követelei s vete'lkedéseì; ama különös czél 
zatu németujhelyi alkupont, hogy Mátya's Fridrik császárl 
atyj ä nn k, Frìdrik рейд Mátyás kira'lyt fi án n k nevel. 
né. De mind aketlön diadnllal visszatorlák dicsö királyaink 
av. ag'yarkoda'st. 

A görög csa'szároknak hasonló szándéka leginkább 
kitündöklött, mìdôn Manuel görög csa'szár III. István, Il. 
Geìza fia, ellen; Istvánt, Béla ñát, vagy ennek testvérét, 
Lászlót, а kira'lysn'gbu beigtatni törekedett. S valóban Il. 
Lászlót és udvarábana görög szokäs szerint nevelt IV. Ist 
чём егб és ijesztés a’ltal trónba igtatä; de n magyarok, 
nemzeti önálla'sok védelmében, most sem vnlának henyék, 
hanem ez utóbbi eliiztevel II. István törvényes királyu~ 
kat visszatevék. 

Midön valamclly пешие: idegen uralkodó házakból 
“Наш: magának fejdelmeket , azt kettò's czélból teheti: ‘(аду 
hogy а belszakadásokat eltávoztassa, fékezze, “аду uj 
szövetség által külbätorsa’ga és egyéb politicai, kereske 
dési érdekei erösödjenek. Aggódó megfontolással kellett 
azonban cselekednie, nehogy а kiilndvar behozta ide 
gen szokások által nemzetisége veszélyeztessék , vagy pe 
dìg épen hatalmasb levén a vonzódás az udvarban ön nem 
zetebeli orsza'gáhov., az ujdon fölvállnlt koruna érdekei , az 
uralkodóház anyaországa e’rdekeìnek ala’ ne rendeltessenek 
és fölxildoztassunak. _ 

Eleink ezt ellávoztatandók , minden választaískor külö 
nös egyezkedésre léptek, mellynek f6 feltételei közé tartozott 
а honlakás, а külbeliek hazafiusítäsa iránti ren 
delkezések, és igy az и] udvarnak mintegy n e m z et e s l't é 
se (natìoualisatio), а benlakás által önálläsa és elsöbbsé 
gének а szövetségesek fönötti föntarta'sa. Ezt 6k annyira 
megc'írzék, hogy sem I. Lajos alatt a versenyta'l'su batal 
mas lengyel nemzet trónja, sem Zsigmond és Albert ide 
jében a császári méltóság, а magyar korona méltósa'gát mi 
ben sem sérte'. Söt mind eme vegyes házi fejdelmek, mi 
helyt magyar királyukkaí fölkenettek, a magyar bìrodallnnt 
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anyaorsza’gokká tevék. Lakzísoknt benn belyezôk. А többi 
mrtomzínyoknak innen osztogatók törvényeket. 

A mi’iipar és kereskedés мы: mind azon kedvezések 
ben részesülhete, mellyeket a nemzeri önälläs és Идём 
lenség következtet. Bizonyi'tják ezt ama számos Ей! népfa 
jú gyarmatok, meghonosodott idegen mesteremberek és 
ke'zmüvesek. 

ss. s. 

'Pmi madam/.Anzi asszeßiggeb. 

Mi haza’nknak többi európai tartoma’nyokkali össze 
fiiggését illeti: az mú'ipar és kereskedés ta'rgyai még azon 
idökben nem levén olly Szorosan egybekötve a külpoliticá 
val, mint mai nap , azoknak érdekei a frigyköte'sek , had 
izenetek és békealkukba föl nem vétettek, ott bizonyos 
szerepet nem ja'tszottak. 

A külkereskede’sre nézve legnagyobb batásuak voltak 
a lengyelekkel és velenczeiekkel folytatott versenygések, 
mellyek utóbb nemzeti- gyi'ilöletté fajultak. Amazok ama 
XVI szorgalmas szepesi városoknak országtóli elsajáti'tá 
за“, ezek а tengerpartok és bajóka’zás bizonytalanságát 
eszközlék. ' 

А többi nemzetekkeli viszonyok vagy védelemre és 
baráti frigyekre szori'ttattak, vagy a viselt hadakat nz ak 
kori korszellemhez ke’pest а visszatorlás és hódi’täs bélye 
gei és czéljai czége'rezék. Ismeretlenek voltak a kiilpoli 
ticában azon kereskedési hasznok számolásai, mellyek je 
lenkorunkban a küldiplomatiai egyezkedésekben V. Ka'roly, 
Erzsébet angol kira'lyné, Sully és Colbert ministerek ide 
je óta f6 szerepet játszanak. 

A statusgazdasa'g és hatalom forrásai nem valának 
úgy kifejtve, hogy az udvarok, statusférfiak és közvéle 
me'ny figyelme't magokra vonták volna. Mi csoda teliát г ha 

'ro'RTi'tNETTUn PÁLYAMUNKÁK n. 11 ` 
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a nn'íipar 65 kereskedés körûli rendelések csak helybeli ér 
deküek voltak , csak az ország határai közé szorl'ttattak; 
ha a kül orsza'gokkali összefiiggésre semmiféle kötött dip 
lomaticai szerzödések által ki nem hatottak, ha magokra 
egy köz európai, vagy épen vila’gszerli (cosmopolitieus) ér 
deket nem öltöttek. 

Illyen volt az akkori állományok politicai állása! 
Melly állapot és gondolkoza's-mód, nem csak a ml'íipar és 
kereskedés kivirágzatának szolgált nagy akadályaul, ha 
nem a nemzetek erkölcsi és értelmi kifejlésére is nagy be 
folyással volt, melly befolyásról, kiilönösen hazánkat ér 
deklöleg, értekezö meg némi nézeteit ide függeszti. 



V. 

А мШРАн liis KEBESKEDÉS ßEFoLYAsA 
NEMZETÜNK EnKoLosr És ÉRTELMI KIFEJLÖDÉSÉRE. 

89. ё. 

Ke'za' телешоу , kever/sedes sä/cerel'. 

,lac commerce guérit des pre'jage's destructeurs; et c’est 
presqu’ une règle générale , que par-tout où il y a des moe 
urs douces il y a du commerce, et que par tout où il y a 
du commerce il y a d es moeurs d ouces‘ (De l’espr. 
d. loix. Liv. XX. ch. 1.). - Értekezô ezen ältalános sza 
bály igazsága'ról meggyôzödve а kézi szorgalmat és keres 

’ kedést iigy tekinti, mint a polgárisoda's le’nyeges föltéte 
leit. Ugyan is 

А kézi mesterségek az elsö életheli sziikségek pará 
nyiságzin feliil a természet minden kincseivel megismerte 
tik az emheriséget, azoknak kiilönhszel‘ú' hasznälatiira ki 
taul'tják, az értelmességet tägl'ljzik, az élet kellemeit 116“ 
tik, a munkás, békes életre, és családi szelid rényekro 
szoktatják; szóval az elôbbi "ад és noma'd ‘Лаб embert 
polgári körökbe, szorosb együttlétre, csöndes összlaka'sra 
csödl'tik , idoml'tják. 

-1 A kereskedés egész nemzeteket összerokoni’t; kölcsö 
nós érdeket és egybefüggést sziil; ember- és vila'gismere 

11 * 
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let terjeszt; az e'szt vizsgálatokra , találmányokra , „Шаш 
tokra gerjeszti; az l'zlést nemesi'ti; a szép müve'szeteket, 
mesterségeket, szorgalmat ‘Левый; а jólétet, nemzeti gaz 
dasägot gyarapítja, és i'gy a megelégedést és nyugalom 
szeretetet a polga'rok szíveibe csepegtetve, аж erkölcsi sze 
lidüle’st e's értelmì kifejlést elömozdl'tja. 

90. 5. 

Szz'v её e’sz nemesz'te'se. 

Mint az egyes ember müveltségét a szl'v és ész ne 
mesítése: úgy egész nemzetek polgárosi’tását az erkölcs és 
értelem kifejlése teszi. А jó erkôlcsök alapjai а polgzíri (151’ 
ßaságnak , ezekhez kell símulniok magoknak a törvények 
nek és minden egyéb társi intézeteknek. Maga az értelmi 
fölvilágultsäg jó erkölcsök nélkül: külfény belsô becsér 
te'k nélkül, szellemi nagyság: valódi életboldogsäg ne'lkül. 

Az életmód, szokások e's ismételt cselekedetekben 
nyilvám’tott közhajlandóságok тем": Уа1ате11у nemzet er 
kölcseit. Mennél több egyszerůség, józanság és közjóté 
konysäg nyilatkozik azokban, anna’l nagyobb az erköl 
csi kifejlödés. Innét mind azon társasági intézetek és 
vìszonyok, mellyek ama három kútforrás nemesi’tését, egy 
szersmind az erkölcsök tisztulását, Szelidülését, eszköz 
lik. 

Durva és nemtelen erkölcsůnek mondjuk azon népet , 
mellynél az életmód állati vadságon tlil nem vergödött. 
A szokások természele’rze’st, s törvényt riaztó tettet szen 
tesítnek, például аж öngyilkola'st, emberáldoza'st, rabszol~ 
gaságot. A közllajlolnás f6 foglalatosságul rendl’tö, ш‘! s 
puszti'tó tetteket ti'íz ki, millyen a szünetlen fegyverviselet, 
harcz és hódl'tás. 

Lässuk immár , mikép hatott a ml'íipar és kereskekés . 
аж életmód, szokások e's közllajlomások polgárosl'tására, 
és Жду а közerkölcsök társasági îdmnl'tása'ra. 
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§91. 5. 

Rend ¿s тему и můve'tzet clamer'. 

Rend és rény minden müvészet elenle. A munkn e's 
munkássa'g f6 becse s éldelete: a le'leknyugalom és megelé 
gede's. Az emberi szenvedélyek kitöre'sei csillapodnak, а 
llatártalun vágyak ìngerei leti'ízetnek egy olly embernél, 
kinek ege'sz hatäsköre a mindennapi foglalatossa'g és kézi 
keresetre szoríttatik- Az ezuta'n szerzett több több gyü 
mölcsök éldeletében gyökerezik egyedül létének javula'sa, 
kellemesítése; innét bizonyos halk vonzalom nemzödik az 
emberi kebelben az állandó és biztos Iakhelyhez, mi elsö , 
e's egyetlen föltét а ha'zastárs és családképezésre. 

Hol a ml'iszorgalom lábra kap , csak hamar lätunk illy 
egyes családföket parány házne'pekkel azország 
ban nagyobb kisebb számmal összeteg , vagy elszórtan te 
lepülni , kik а häzi csend és családi örömeknél föbb , drá 
gább erkölosi kincseket nem ösmernek. 

- De épen ezen erkölcsijók éldelete,biz0nyos mellözhet 
len föltétekhez van kötve.Ezek: а bátorlét s függeb 
len önérzet; az elsö nélkül а béke,` csend s nyugalom 
szämůzve; a másik hiänyában minden nemesb ösztön el 
fojtva,az élet szebb kecsei elismerve : mert az azokat élesz 
t6 szesz , а szabad függetlenségi érzet, a divatozó kénytöl 
elbitangolva. ' 

A szi’tás, vonzalom és félte'kenység anna’l eröslll az 
emberben, mennél kedvesb, közelebbröl e'rdeklö, 12111111 
hatlanabb létünk boldogsägátúl valamelly ta'rgy, viszony 
‘аду foglalatosság. Innét уезд az erkölcsì fe gy (‘11 
sciplina moralis) mértéke't. A legszigorúbb az, mellyet 
egyes emberek, önmaguk belátások és megfontolt önjavok 
tekintetébôl, kìszabnakKmagoknak. A legomlóbb legtágabb, 
mellyet a közhatóság, köze'rdek, közjó tekintetébôl rendel 
és fölállít. 
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A kézi szorgalom után élö ember csak hamar megsej 
té, hogy föe'rdekében гейши: а munkássäg és mér 
téklet. E kettôs rény gyakorlatából meríték 6k minden 
rendészeti szabályaikat, mellyek sokkal keményebbek vol 
tak , mint magának az egyháznak és statusnak fenyi'tékei. 
Mert 

Terme'szetes , hogy egy olly nagy erkölcsi testüleïben, 
mint a status, mindenkor csak egy f6 czél uralkodik: az 
e gé s z n e k é rd e ke ‚ mellynek elömozdi’tására egyediil 
lrányozvák minden rendszabályok. Sokszor ez szentesi'tvén 
a módokat , a magänosak erkölcsi e'rdeke föläldoztäval; 
ellenben hol minden az egy személy hata'rzott körében kez 
dödik és végzödik, ott a föntebb rényektôli legkisebb el 
távozás is érzékenyen sérti s rombolja az egyes ember bol 
dogsiigát. 

A m u n k a s ä g hi valkodäst , lankadást s unalmat ‘12 
ve, föntartja a cselekvöséget, épvidorsa’got és 
elszór as t. Természetes az embernél, hogy útálja , üldö-~ 
zi másokban azon hia'nyokat, mik az öngyakorlotta rények 
kel összeütköznek. Innét misem vala útálatosb a ml'iegye 
sületeknél a renyhe, rendetlen, kellem- és érdek nélküli 
életnél. ‘ 

.Iól сидя": 6k, hogy az iigyekezet, életkecs és házi 
takarékosszíg f6 ta'plálója a n 6 szés és n emze'sInnét a 
nötlenség vala az, mitöl a ke'zmi'ivest legiukább óni 
kelle. A nötlense'ggel ja’ró szabad életmód-minden követ 
kezéseivel az erkölcsiség és kézmüvesség tisztaságát sér 
tönek, bünösnek tekinteték. Innét az atyai jog gyakorlata 
a mesteremberek, és fiúi engedelern mesterségeket gyakor 
ló tanuló ifjak részéröl, mint megannyi viszonyok , mely 
lyek a kölcsönös fenyl'téket és nlárendeltse'get megállapi' 
tak. Innét a korosbisäg tisztelete és elökelôsége. >_A mes 

Vterse'gnek atyäról fira több ivadékokon altalvaló a’tsza'llŕ 

 _‚„_ .‚.‚.__ _ 4„___...
ta's, misem levén természetesb s egyszerübh, mint a szol' 
Байт] és kézi keresetre az apa a'ltal szoktatäs. 
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Iune't a fajtalanság gylilölete, és a szüle tési tör 
v é n y е s s ég (Legitimität) megki'vántatósága 7°), melly sze 
rint a törvényes häzasságon ШИН nemzeltek а kézmi'íves 
se'gtôl elzárattak. 71) Egyes ha'zi atya'ktòl, mesteremberek 
töl átköltöztek ezen erkölcsi szokások és fenyi'téktarta’s 
а czéhegyesületekre is. 

А mé r t é kl e t , anyja a józanság , megelégedés e's ta 
karékosságnak, minden nemtelen kicsapongásokat zaboláz, 
szertelen vágyakat csillapl't, köze'pszen'iség-kedvellésre ta 
nl't , boldogszígot csak ebben lel, véginségtöl ò , elôgondos 
sa'gra, szorgos figyelemre s pontos számolásra szoktatva. 

92. §. 

Testi s [el/cn' фиг. Csend. Мин/«388115. Boldog közepszer. 

A kézi szorgalom tehát аж élet legbecsesb kincseire, 
a testi s lelki épség megszerzésére, föntartására és a jólét 
ele'résére vezérlé az embereket , és a kereskedésnél az er 
kölcsiségre nézve annál jótékonyabban hatott, mert , meg 
tartva mindenkor a boldog középszert, túlcsapongó (16156 

’°) Dass er von freyen und deutschen Eltern, und nichtwen 
dìscher Art -- (értetnek а siáv eredetüek) -aus einem k e u~ 
s_c he n E he b e tt erzeuget und geboren sey.‘ E1. volt a 
régi németeknek ósapáikhoz illö egyìk föfelte’tele, mit ho 
nnnkban minden tanulńsra. fölveendô figyermek bebizonyí~ 
tani köteleztetett. V. ö. Swart. Stat. l. 126. l. 

") Нет czélom itt helyeselni azon vìsszaéléseket, mellyek a 
kizárás szerfelett kiterjesztésébôl származtak, használtat 
ván но!‘ а vallás, nyelv és nemzet (1729: l0) kü 
lönféleségére. Hogy ezek hazánkban a czéhek által gyako 
roltattak : bizonyságaink törvényeink is, mellyek vallás, 
nemzetiség s nyelv tekìntetéböl a polgárjogtól és kézmúves 
négto'li kirekesztést erús fenyíték alatt tìltják. М: az erköl 
csök tìaztaságáról és erkölcsi befolyásról leve'n lzó. 
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lésre és az ezzel pál'os hìúság, pazar fényüzés és többi 
tärsromlottságra nem olly könnyen szolgála forrásul. 

Ö képezé valódi értelemben a k ö z é р r e n d е t (Mib 
telstand), mellynek f6 becse , s Sajátsägai erkölcsben, mun 
käs függetlenségben és gyakorlott ügyes értelmességben 
kitíindököltek. Az illy iparüzô rend lassan képzôdött ki, 
egyes kézmiives osaládokból alakúlt össze, és azután egy 
egész kiilön oszta'lyt tett valamell)r nemzetben. 

E néposztály nem csak foglalatossa’ga'ra, hanem az 
e'pen lel'rt erkölcsökre ne'zve is elválik egészen a többì 052 
tzílyoktól. Erkölcsei mìndazáltal egy olly polgári szel'kezetl'i 
orsza'gbnn, mint llaza'nk, nem lehettek nagy hata's es befo 
lya's nélkül az egész nemzet erkölcseìnek ujdon kìképezé~ 
sere, lnódosula'sára. 

Elöszöl' is az életmódot fl'nomítá, polgárosl'tá egy olly 
nelnzetnel, mellynek elôdei a szabad'ég alatti vándor és по‘ 
lnád élethez, a durva e's félnyers élelmekhez, а vadállatok 
torz szöreiböl készített sulyosb s gorombább öltözethez szok~ 
lanak; az egy fedél alatti társas lakást , egymás mellé rn» 
Ко‘: hzízcsoportozatokban vele megkedvelteték. Családi bé 
kesb életre,édesb örömekre és munkás szorgalomra jó pél 
da'jok által tam'ták, 

A szokásokat, mellyek egy biiszke, vìtéz, szolgálnì 
nem , hanem ìnkább uralkodni tudó nemzetnek а kényre , 
rabságra és keménységre ta'gasb tért nyitának , 111554 
ták; nemesíték, lisztelni Фарш“: az emberjogokat а пеш 
hasonló ivadékú embertársakban. Beolták а harczszellemii 
nemzet szívébe az emberiség elveìt, mellyek ama engedé~ 
kenységet, mérsékletet а néptömeg iränt kicsìráztaták, mi 
a magyar atistocratiának mind eddig kitünó nemesb be'1 
lyege. 

A közhajlomás lassan szerényebb, békesb és pol1 
gárisultabb irányzatot nyere. Ha nem gyakoroltattak is 
tüstént, legalább megbecsiiltetni, kiméltetni kezdeltek a mes 
terségek, mú'vészetek és a kézimnnkzissäg. Hl'íledezett nap~ 
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rol napra s egy rényesb gondolkodás-módnak és öuipnr щё 
ni szerzeményi vúgynak helyt advän ama вина] és bard 
hajlomás: zsákmányolásból , más kényszerl'tett munkäjából 
es gyümölcseiböl gyarapodni, élettárakat tölteni, kinese 
ket gyüjteni. 

.Általän véve tebát a mi'iìpar, kiváltke'p pedig az azt 
l'ízö rend , nagy befolya'su volt nemzetünk ázsiai erkölcsei 
polgári idomi’tására, és az európaì viszonyokhoz alkalma 
zasara. 

93, §. 

'l‘ó'rve'ny eló'lli egyenlöse’g. Hitel. Egyezekek ezentxege. 
Enye'm, I'Íe'd. 

Misem hatékonyabb a nemzeti erkölcsökre a kereske 
de'snél. Olly foglalatosság ez, melly magánosokat szoros 
és kölcsönös viszonylatokba hoz, egész nemzeteket рейд 
szakadatlan összeköttetésben Штат‘. 

Kétfélekép hat teha't az erkölcsôk alaki'tiísa'ra: bel~ 
söleg, a mennyiben az egyes emberek közt sajátos e'rzel 
meket és fogalmakat gerjeszt, és это!‘ szerint bizonyos 
polgári cselekedetek nemeit rendezi és szabalyozza , és 
kiilsöl eg, a mennyiben a nemzeteket egymn’ssal megis~ 
теней , kiilszokásokat , tapasztalásokat, törvényeket hoz 
be, új szükségekre, й] kellemekre tani't, rényt és vétket, 
jót és roszat egyiránt közöl, söt átplántál. 

Minden kereskedés alapja а hitel, az egyezések 
szentsége , az enyém s tied szoros meghatá r 
zá s a , s tìsztelete. 

A hitelt а bízodalom, az egyezések szentségét а szoros 
igazságszolgältata's , az enyém s tiéd tiszteletét az egyenlô 
Rég, vagyis minden polgári javakban szabad s basonló 
szerzési s igényi (Anspruch) jóggyakorlás s biztosl’ta’s lel 
kesíti , alapl'tja. 
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Egy olly nemzet, melly akzir önmaga belkereskedést 
i'íz , akár más kereskedô nemzetekkel, vagy egyes külke 
reskedökkel érinte'sbe jö: szükségkép eme most emll’tettem 
kereskedési erkölcsökkel rokonúlni,azokat nagyobb kisebb 
mértékben honosl'tni , magáévá tenni kényteleníttetik. 

Bízni, hinni a polga'rtárs szavában, és igéretében;el~ 
lenben pedig az adott szó szentse'gét nem szeplösi'teni, az 
ige'ret teljesítésére nem csak an ya gi tehetséggel, hanem 
erk ölcsi eltökélett szándékkal is birni; eme rények va 
lának, mikre nemesb értelembcn a kereskedés az embere 
reket tanítzí. S tulajdom'tassék bár az alacson haszonvágy, 
az uzsora, csalás , hamisság és egyeb szennyes keresetek a 
kereskedésnek : ezek az ipar, szükség és takarékosság 
szíilte kereskedésnek, a minönek erkölcsi hatäsáról itt szó 
vagyon, távol sem eredményei, hanem egy Рика!‘ tôzsérke 
de's nemtelen következményi. 

Ez rokonl'tlí szorosbban az embereket össze , széttöré , 
vagy legala'bb fölöttébb mérséklé а luibéri rendszer vas vi 
szonyait, mellyek az emberiség nagyobb részét, egy ki 
sebbik rész kényének, bitorlásainak martalékaúl tevék; a 
,suum cuique‘, és ,prout quis se ligaverit‘ nemest, nemte 
lent, kicsinyt , nagyot, szegényt, gazdagot egyiránt sujtó 
osztó igazság örök elvei ez által iktattatának а nemzetek 
és nemzetiink törvénykönyvébe. 

Olly fiiggetlen biróságokat létesíte, mellyeknek ha 
lósäga ve'dé a polgárt a kiváltsägos és hatalmasb rend gyak 
ran igazszigtalanúl dúlni akaró везде ellen, és ezt kénysze» 
rité tisztelni polga’r elleni kereseteiben mondott мыши. 
Ekkép a t ö r v é n y el ö t ti egyenlöség elvét fölällítván 
political dlis következményeinek , mellyek jelen szt-lza 
dunkig kihatának, alapjait megvete'. 

A jog és igazsa’g-érzelem, melly eddig csak egy ози 
tálynak, t. i. u liatalmasbiknak része'n látszott állani ‚ kö 
zössé lön a nemzetbeu; lerontá ama fényködöt, mellyel a 
kiwiltságos rend homälyosb oldalait környezé; ke’ny és 
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munka uta'n boldogulnî , szabadon szerezhetni , а szerzetben 
kirekesztö sajätot gyakorolni , becsl'iletes polgo'ri életmód 
nak és törvényszeresnek tartaték; a szíilete’s, Ösi jog , va 
lódi önérdem s tehetség nélkiil hili kérkedések, inktibb 
giiny és megvete’s mint tisztelet tárgyai. 

A polgári becs eszméje tehát erkôlcsi s e'rtclmi 
személyes tulajdonokon és tehetse'geken ällapodott, nem 
kölcsönzött fényen, sziilete'si vak eseten, vagy kiilszeren 
cse javakon. S illy eszmék, illy fogalmak. mellyek csak 
a kiilönfe'le polgári osztályok közt támadott kereskedési - 
viszonyok és összeköttetesek által nemzödtek e's 115111511‘!! 
tak: a gondolkoza’smódra , innét a cselekedetekre és az is 
mételt hasonló cselekedetek összetére - a nemzeti erkŕil 
csökre, nagy befolyässal voltak. 

Ha hazánk törvényeit és történeteit figyelcmmel kö 
vetjük, ezen befolyás ereje't idörôl idöre a nemzet köz e's 
magános életében eszrevehetöleg tapasztaljuk. Csak I. Ist 
ván, László, Kálmán ideje’t, Zsigmond, Mätya's 11111632 
ló idejével összevetve , milly kiilönbség a törvények, in 
tézetek szelleme’ben, a mär polga'risnltabb, szelidültebb nem 
лей erkölcsökben. 

 .49 .i/ÚÍceksereÃlüK  I .t/eneged
De illy változiisok nagy re’sze a k'iilkel'eskede's hozo 

ma'nya. Ámbár nemzetiink sem tengeren, sem szzirazon ma 
ga terményei s ke’szi'tményeivel messze kiilföldre kereskedést 
nem l’izött: mindazziltal а kiilkereskedök e's kalnuírok 1610 
gata'saitól , kik részint eladaudó ärúikat behozak . részint 
terményeit keresék, menten nem marada. 

Megfordulának haza'nkban minden nemzetbeliek, sa 
racenok , görögök, bolgárok , örmények , ismaelita’k, lati 
nnk , fuggarok , zsidók sth kiilönfe'le nevezetek alatt. >Ezek 
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kiilönféle vallásokat 72) , szokzísokat ю) e's erkölcsöket H) 
hozának magokkal. Azonban a nemzeti erkölcsök kifejté 
sére s tisztaságzíra ärtalmasan hatottak inkäbb, mint 16% 
knnyan. 

7’) Pe'ldául az ismaëliták vagyis szerecsenek, kik kereskedés 
"égett hazánkba telepedtek, Mohamed vollását követék, és 
nálok Mohamed egyházi törvénye Abu Hanifa tanítmánya 
snel-int divatozott. V. ö. M. t. t. évk. П. köt. 227. l. Azou 

ban gyakorlása sokfe'lekép korlátoltatott. Mert l. Lás1..l.k. 
‚ 9. f. szerint, ha megkereszteltetvén visszatértek régi valla' 
sokhnz, más villákba költözködni tartoztak régi lakhelyeik 
röl: ,de negotiatoribus , quos appellant lsmaelitas; si post 
baptismum ad Идет suam antiquam per circumcisionem 
rediisse inventi fuerint, a sedibus suis separati ad alias villas 
removeantun* Atörvény аж elegyede'st káro’snak tekinti, 
és így аж! eltávoztatni akal'ja. Ez okból tiltja a l0. Те]. а 
zsidóknak keresztyén asszonyokkali házasságát, vagy nálok 
keresztyén asszonyok szolgálata't. Egészen tiltatik a moha 
med szertartas аж ismaëlitáknak. Kálm. 1. k. 46. Те]. 

”) Аж ismaeliták kiilön helységekben laktak- Ezt bizonyi’tja 
Kálm. l. k. 47. fej. ,nnicuique villae ismaelitarum Ecclesìam 
aedìficare . de eademque villa dotem dare praecipìn|us.‘Hogy 
рейд е helyse'gek különös szokásokkal birtak, kitetszik 
azon törvény l. §. ezen szavniból: ,media pars villae ismae 
litarum emigret, sicque aut extrinsecus sedeant, aut 
quasi unius mo ris in domo.L Mennyire igyekezett pe 
dig a törve’nyszerzés azoknak egyesítésében, kitetszik a 
48. {в}. melly szerint leányaìkat csak nemzetünkbeliekhez 
jegyezheték el.' lllyesek Kálm. ll. k. l. 2. 3. fej. a zsi 
‘МИНИ. mellyek szerint a keresztényekkeli кинетик 
ben, птицами, adások, vevésekben. rendszabálynk és 
óvások rendeltetnek a csalárdságok 'eltávoztatásaúh és így 
közerkülßsiség föntartásaúl. 

“) V. ö, s1.. Lász. l. k. 31. fej. ,Latini, qui Ungarorum con 
svetudini legitime consentire noluerint, scilicet postquam 
Ungari carnes dimiserint, ipsi-iteruni in secunda et tertia 
feria comederint', si se n ostrae consvetud ini me 
По ri ronsentìre dixerint q u о t' u nqu в vol un t eo "а 



NEMZETÜNK EnKöLcsl s ÉRTELMx KIFEJLÓD. 165 

Törvényeink (IIL 20. 21. §.) igen думы-1111 tìltják а 
külkereskedök beléptét az országba és csak a határszéle 
ken engedik, vagy bivonyos helyekre szoritja'k а velök va 
ló közlekedést. Kikelnek hamiskoda'saik, csala'rdságaik 
ellen 75) úgy tekintve ôket mint az ország kincsei 111511 
vóit. 

A külkereskedôk tehát és idegen nemzetbeliek év 
könyveinkben nem igen hagyák nyomait а rényterjesztés, 
erkölcsnemesl'tés és dìcséretes szokások behozata'nak. Ez 

szükségke'p szokott megtörlénni olly nemzetnél , те11у ma 
gn nem levén kereskedö , Söt épell alkotlnänyánál fogvást 
eme foglalatosságtól irtńzván, ан egészen a kíilbeliek ke 
zei közt hagyja, vagy е legalantabb polgäri helyzeti'í 052 
tályra , mint zsidókra, ismaelita'kra bi'zza, maga a пешие! 
épen semmì összeköttetésbe a külfölddel nem jöve'n, sem 
рейд kereskedés végett a tävolabb orsza'gokat be nem ja'r 
ván. 

Innét a külkereskedôket , kik ollykor а hazzít meglá 
togntják, csak а haszonva’gy és fukar nyereség ingere idé 
zé be. Olly sorsu emberek, kik alkalmatosak ugyan 111111 
den alacsony fortélyok és csalärdságok elkövetésére, hogy 
a benlakost hálójokba ken'thessék, kincseitöl jó szerével 
megfoszthassák , minden alattomos utakon а pénzt az or 
szägból kifolyaszszlík, аж! nlávaló árúikkal és hamis pénz 

da nt. Pecuniam vero ‚ quam hic uquisierunt , hic reliquant. 
Nisi forte resipuerint, et ca rn es nob i scum dimise 
rint.‘ Olly fontosnak nézé elôdink erk‘ólcsi egyszerůsége 
a böjtölést, hogy készek "oltak az olasz kereskedo'ket 8211111 
ůzni, sôt szerzeményektöl is megfosztani а mit ti. а haza 
ban szereztek , azt az országból kivitetni nem engedvén. 

ц) Az l525:4. t. cz. így szól a fukkarokról: ,caeterum Fukka 
ri, et omnes nationes extel'nae , qui t h es a u r 0 s reg ni 
palam exhauri unt, et educunt, de hoc regno sta-v 
tim ablegentur, et exmittantur in eorumque locum Hnngarì 
ronstituanturf 
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fajokkal eláraszszäk; de távol sem arra, hogymüveltséget, 
fölvìlaigosodást, az igaz és jó érzelmét, melly rények nél 
kiil szl'ikölködnek, azon hazába', mellybe jövének, 1111-11 
házzanak. Söt а nép hajlékonyabb részét öncseleikre tanít 
ják, és fondor ravaszsägaikba avatva a közhitelt aláássák , 
ajó erkölcsöket megrontják. Es valóban e kiirtékony ha 
шва a kíil nemzetbeli kereskedöknek, egyik f6 okul szol 
gált, törvényinkben tala'ltató nem alaptalan panaszok és 
korla'tozó szabályoknak. 

95. §. 

K тайне!!! emóerfá'. 

„Minden kifejlôdés, elömenetel , erö, érték es szeren 
cse'nek legme'lyebb sarkalata a kimü velt emberfô.“ 
(Hitel. |78. 1.). А míiveltse'g nagyobb kisebb fokától fiigg 
az egyesek értelmi sulya. A kimiivelt emberfö nagyobb, 
vagy kisebb száma határozza el a nemzeti értelem erejét 
és terjedelmét. 

Ha tehát valamelly polgári foglalatossa'gnak egy nem 
zet értelmi kifejle'sérc okozott hatásáról szó vagyon, ket 
töre kell leginkább figyelni :valljon mennyire eszközli, 
serkenti, s ki'vánja meg az egyesekben a kimüveltetést, 
fölvilágosoda'st, hasznos vizsgálóda'st, és mennyire a'raszt 
ja el a világossägot, mennyire gazdagítja egy nemzetet., 
sok müvelt, ügyes es csinosnlt agyvelövel? 

Csak e kettös be- s kiható erô szerint (vis in- et 
extensiva) határozhaló ela nu'iipar és kereskede's befolyai 
sa, nemzetiink értelmi kifejlödésére. 

96. s. 

Ismerel. Парижа!“ e's 'íigyesseg òlsszele. 

Ugy látszik elsö tekintetre , mìntha a szoros értelem 
ben vett ml'iipar (Gewerbfleiss)a szépmiivészségek és elvont 
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tudoma'nyok fellengzö körébe föl nem hatva, az emberi ész 
nemesb tehetségei kifejtését nem eszközölvén, a valódi ér 
telmi súlyt egy nemzetnél sem öregbi’tné, a “пот érzelmi, 
s magasb szellemi miiveltse'get nem mozdl'tná elö. Csak 
unyagî érdekekkel foglalatoskodván , inkább csak az anya 
gi jólét s életkellem nemzöje. Azonban 

Midön nemzeti értelmességrôl vagyon szó , akkor en 
nek fogalma топ ismeret, tapasztaltis és ügy es 
sé g összeségét teszi , mellynek birtokában valamelly nem 
zet vagyon. Az értelmesse'g tehzít nem csak észleti, hanem 
fökép gyakorlati kiképezésböl äll. _ 

A miive'szség képeit természettöl, tapasztalástól köl 
csönzi, a föntebb tudomány eszméit ezekböl elvonja, vagy 
következteti. Csupa bölcselkedök, költök és miivészek ha 
zája ha létesl'thetö volna is , az nem a fölvilägosodás és 
valódi ismeret, hanem ábrándozás és képzelgés lokán lé 
teznék. Ugyan is 

Az emberi tudásnak alapja az ismeret és tapasztala's ,' 
a miiveltségnek az ügyesség; azaz: annyit tudnnk,mennyi- 
re önmagunkat és a kiiltermészetet ismerjiik , annáliniivel 
tebbek vagyunk, mennél jobban, czélszeriibben ezeket hasz 
nálni, életünkre alkalmazni tudjnk. А tudás a miiveltség 
gel összekötve teszi az é r t e l m e s s é g e t. 

Mi vezérel pedig sziikségkép a természetismeretre, s 
vizsgálatra, mi ‘ат’! leginkább szerzett tapasztalásinkat 
élvezetünkre, elömenetelünkre fordítni, hanemha a min 
dennemi'í mesterségek e's kézmüvészetek? A nemzeti értel 
messég а mesterségek elömenetelével egy lépcsôn jár. 

Durváknak, söt vadaknnk mondjuk a vadász- és pász 
tor-életi'i ne'peket, nem azért mintha eltagadnók tölök az 
émberiséget és minden nemesb érzelmet; mert ezt ma'r az 
európaiaknak az Iijvilzíg elfoglaltakor annak 6s törzsökein 
elkövetett bárdolatlanságaik és fukar , szl'íkkeblü zsarnoki 
tetteik megczáfolák. És milly méltán és találva Гей“ Vol 
taire, Alzirjában, akeresztények vad tetteit, s atösfajok er 
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kölcsi s vallásos fogalmival megrovó hasonlatosságba ál 
li'tja. Мёд а mai e'jszakamerikai kreolok és indnsfajok is 
ellenkezô példa'kat nyújtanak: llanem mivel jeleuteni akar 
juk az ‘Не! legcsekélyebb szükségeihez mért ismeretek pa 
rányisa'gät, és a tapasztalzisi és iigyesse'gi kör нед-$616"! 
korlátoltsa’gát: szói'al: а közér telmi hiányt. 

Az illy idylli életmód örömeirôl, az afrikai négerek 
boldogsa'ga felöl, Goolberg utazó bizonyítása szerint ") 
lelletnek érzékeny ё: szívemeló eszméink, képzelmeink; 
de azok ta'vol sem elégítik ki а polgäri tökéletesedés, ér 
telmì fölvilágosodäs és lelki magasodäs аша roppant töreit, 
mellyek a gondviselés által az emberi nem ittléte rendelte 
téseül kilú'zvék. 

97. §. 

Ön- el? lermefezehlsmerel. 
l 

На а történetekbe tekintünk, azon nagy цепные!‘ , 
mellyek а régi miiveltség és értelmesség fáklya'iként tündö 
koltekiaz‘ó vilägban‘, мёд most is az ntóvila'gnak a mii 
vészet és tudományossa'gban utánzandó elöképei шефа 
maradnak; а mindenféle kézmiivészet gyakorlata , s töké 
lyesl’tése által jutxinak этаж értelmi fokhoz. 

Meg kell az embernek a természet titkaival, erejével 
és kincseivel barátkozni, ismerkedni elébb, semhogy az 
önismeret legfellengzöbb tudományához fölvergödhes 
sék, 4abban értelmi elölépéseket tehessen. 

’) Életök játék, mellybůl a шапка legparányibb re’szt foglal el. 
Élelmeik könnyen elötermesztvék. Húsz nap вы; egy csa 
ládot egésv. évre mindennel внаем. Lakjok egy, fél nap alatt 
épített, kalibn. Öltönyök fél ro'fnyi gyolcs vagy pálmalomb4 
Piperéjök kevés. 1`öbbi felesleg idejöket tágas szin, vagy 
terebe'ly fa alatt tairsas beszédek és e'des gondatlanságban, 
trél'a, tzincz, muzsika és pipafüsl Кбит tòltik. 
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A földmiivele's tagadbatlnnul elsö bevezetöje vala az 
embernek a terme'szet szent rejtélyeibe, és i'gy alapja az 
ember e'rtelmi kifejlöde’sének. Az ember a lerme'szet erejé 
vel mintegy sege'dkezeit és iparät pärosi'tva olly sokfe'le, 
bô és nemesb izleti'í gyümölcsöket csalt'ki kebeléböl, mely 
lycket, önlnagára hagyatva, n természet (‘как szi'íken és 
vadon teremte elö, s bizton elmondhatni, hogy az elsö ba 
räzda, melly a ‘вы felülete'n tétetett, az emberi müvelt 
seg és értelmesség derú'n hasadozó hajnala “а1а. 

Az ember nem maradt a föld feliiletén: áthata a ren 
getegeken, megja'rä a kietlen pusztäkat, lebocsátkoze'k an 
пай sötét e's feneketlen gyomra'ba. E munka's iparral ösz 
szekötött vizsgálódás й] eszméket és ismereteket , ismere 
tekkel rij ösztönöket e's szükségeket, а tudni-va'gy, a ke'p 
zelt vagy valódi szükség batalmas rugói 111 találma’nyokat, 
й] mesterségeket nemzének. 

A mu"ìpar ama nagy s hi’zelgô titka birtoka'ba, t. i. 
vala mi ‘11а: elö teremteni,valalni azelött nem létezönek 
lételt, alakot adni, l'gy juta fokonke'nt az elnber. Bär 
mennyire teremtö legyen is az emberi ész és ügyeség, 
mégis minden ml'i` s találmánynak bizonyos testi tárgy szol 
gál anyagul. 

Minél többet tud az emberise'g e ln'tvila'g ama tömér 
dek tárgyaìból önhaszmíra, kellemire fordi'tani, alakíiani: 
kétségen ШИН anna'l jobban iSmeri a köriillevö terme'sze 
tet, annál helyesbben fejti ki mind testi mind lelki tebetse' 
geit, s l’gy jobban érti a dolgok mivolta't, összefiiggése't, 
vagy is efrtelmessége annäl nagyobb. 

Ki tagadbatja tehät, hogy hazzinkban a mú'ipar kclet 
kezése'vel egyszersmind а nelnzeti e’rtelmesse'g gyarapodá 
sa nyere. Mert a valla's az erkòlcsöket ugyan szelídíli, 
magasb e's tisztább e'rzelmeket gerjeszt az ember leglôbb 
órdekeiröl; a szépmüvészetek pedig az ízlést fínonn'tja'k, a 
legnemesb пенсий tebetségeket kifejtik , kc'pezik; a ludo 
mányok az emberi észt az igazsäg vizsgálatiíra veze'rlik, f 
„мать, fölvilágosi’tják: azonban mind ezek lélek, szív 

тбптЁывттш‘. PÁLYAMUNKÁK. 11- 12 
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es e'szképzö , de valódi ismereteink , tapasztulâsaink körét 
nem bövitö tudalmak , képzelmek es hiedelmek. 

98. 6 

Kó'ze'rteímesse'get gu'lolu' ke't ok. 

Annyi való‘di ismerettel bí‘runk, а mennyit. a miuket 
környezt'í tárgyakból önllasznunkra , életjavunkra fordl'tni, 
idomítni tudunk.Vagyis ahhoz, mit érzékeinkkel fölfogunk, 
egyszersmind értünk is. Ezt pedig különösen а mester 
ségek és kézmiive'szségek teszik. 

Ok foglalják egybe idöröl idöre a tapnsztalzis , isme 
Vret és iigyesség azon tömegét, Init az emberiség, mióta ér 
zékeivel, testi s lelki tehetse'geivel élni kezde, a vila’gi 
tairgyak és terluények sokasága köriil tett». Azon osztály 
pedig, melly a mesterségek mìndcnneml'i aígaìt és u ke'zmii 
vészetet gyakorolja, szoros e'fl'telemben n nemzeti 61101 
messe’g képviselôje , mert ö benne központosul a valódi is 
meretek tára. 

 

Е polgári osztály,Arpádok idejében, zalig vßrgödhegvén 
ki pdlgári semmisége'b'öl , nemzetiink e'rtelmi kifejlöde'se're 
nem hathatott. Elszigetelve telepein, gyarmatain magziuo 
san iizé a mestermr'ivészségeket. Sf'it elnyervén b'fir 11111161 
dok utósó századában, és a vegy'es szakbau а teljes' pol 
«gárjogot , föképen két ok akadályoztatta ezen idegen ajkú 
'és fajzalu osztálynak közvetlen hatását а közértelmességre. 

E16 szö r: nyelvhez 76) és nemzetise'ghez 77) konok és 

— 7") Milly kevés elömeuetelt tehettek városi lakosink а nemzeti 
nyelvmegtanulásában, meg a vegyes házú királyok alatt is: 
штык azon eskiilalakbúl , mellyet Hollós Mátyás Válasz 
самим minden város letenni köteleztetett, e's a melly 
nemet nyelven szerkcztetett, a uemzetiben nyilván valo 
járutlunságok miatt. Olvusd Kovaeh. Supl. a. vest. com. ll 

137. l. 

7’) ,Caeterum qui sunt, qui aut marcatura, aut artium usu vi 
vunt; eorum pleriq ue Germanicì sunt, uou Hungari 
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az lij honra nézve hálädatlan szítása. Mert eza'ltal a mes 
terségek míivelésére s terjeszte'sére olly annyira szükse'ges 
eszköz t. i. az értelmi közlekede's e's oktatzís a kiilönbözô 
ajkuak közt félbeszakasztatik. A czéhek nemzeti gyú'lö 
letböl és megrögzött elöitéletböl vonakodtak kebelökbe 
ma's nemzetbelit tani’tványul e’s legényül befogadni 78), és 
igy monopoliumkép l'izték a kézmiive'szetet. 

Másodszor: a földmivelö ne'pnek nyomasztó e's a 
szabadabb kifejlödést akada'lyoztató terhek alatt elnlélt 
sorsa.Ehhez még az is járulván, hogy elmebeli palle'rozást 
czélzó törekvéseiben félszeg rendelmények a'ltal megszo 
ri'ttatott. 79) De valljon mike'p hathatának legszámosb ne'p 

ci generis Homines‘ Így fr Ranzen. Epit. reriim. Hung. Ind.l. 
l. Mátyás idejéto'l egész XVII. századig anémetek csaknem 
kirekesztô birtokában voltak a városok, kézmiivek, bányá 
szat és kereskedésnek. S ezek olly szigorún szl'tottak ne' 
те‘; nemzetiségük megtartásához , hogy a polgári türelmet 
Ienségct és gyñlöletet a legtulzóbb fokig üzék. Mit Buda 
városnak Albert király idejében magyar és német polgárai 
közt a városbiróság miatt kiütött véres iitközete szinte ta 
núsít. Honfin. Dec. III. Lib. IV. 

’3) l-Iazánk német ajku városaiban, jelesiil a'bányabeliekben, 
divatozott olly rendszabály a czéheknél, hogy szlziv vagy 
más eredctl'it kebelökbe nem fogadtak el, e’s a polgzirjog eI 
nyere'se're alkalmatlnnnalr tekinte'k. Így példaúl Selnlecz vai 
ros tanacsa még 1554. évhen а vargák cze'he’t ke’rni 11611311: 
Ieníttctett, hogy egy tót mesterembert fogadjon be kebelé 
be. V.ö. Swart. Statist. l. 126. 1.-- Az 1608 : k. c. 13. t. cz. 
megadá az egycnlo” polgár és czéhjogot. -- Czéh gyülölet 
böl 1506. évbeu a nagybainyai német mészárosok kiza'rák 
czéliökböl a ma gyar mészárosokat. Ezek a királylioz fo 
lyamodván, minthogy Mátyás czéhszabadalmában a nemze 
tek közt semmi kíilönbse’g nem tétetett: 1507. visszanyerék 
a németekkel cgyenlö czéhniester-jogot. V. ö. Swart. Stat. 
I. 128. 1. 

n). Minden, nem' szabad sziiletésíi csak ига engedelmével vitet 
hetett be tanulónak, ha mégis valaki e nélkül fogadott vol 

12* 
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nsztsíly él‘telmességére а mesterse'gek és miivészetek,'mid6n 
ez rabszolgaságban tengett, melly csak Kalman а“!!! töröl 
tetett el, a’ földhöz örökösen leköttetett, és csak III. And 
газ orszägläsakor nyeré el а Szabad költözködést, mar II. 
Ulászló alatt ismét örökös rabszolgaságba visszas'ülye'len 
d6. E zsibbasztó helyzet ты elfojtva maradtak a legliasz 
nosb polgári osztályban minden e'rtelmi fogalmnk és ne 
mesb gerjedelmek. Kivetkeztetve lön az magából az embe 
riségböl , és állatiságra kárhoztatva. 

 .99 ggE  'zlezmen  s'edekserek  .cslezölií't/l'en
A kereskedés шаг а polgárisodäs és miiveltség,r követ 

kezménye. Közvetlen sem a termcsztô , sem ml'íkészítô 052 
tály által nem il'ízetik; hanem egy harmadik, szoros értelem 
ben vett, kereskedô osztályt fnglalatoskodtat. Mennél mii 
veltebb és hatalmasb е polgári osztály valamelly nemzet 
nél , annál nagyobb befolyású a közértelmességre. 

Maga a kereskedés annál bonyolódottabb foglalatos 
stig , minél nagyobb kiterjedésben, több tökével es több s 
távolabb tartományokkal шумный; 

Nép- és országismeret, valódi (real) vagy közhitelen 
(credit) e'pi’ílt vagyonossäg,mindennemü, szárazon és vizen 
való közlekedési eszközök és módok birtoka, еду nemzeti 
kereskedés Iétesi'tésére f6 megkivántatósägok, Illy даду 

па. be pórszármazatút iskolájába: 50 pensa büntetésben ma 
rasztaltatott, a mint ezt az 1114. esztergami zsinat ve'gzése 
bizonyítja: ,si quis alterius servnm, vel servientem talem , 
qui domino suo sine ipsius “Мамам: alii-mari non potest, 
vel quemlibet де civili ро puin literas docuerit, 
seu clericum fecerit7 absque scientia et concessione domi 
ni sui: ipsum =redimat , et insuper quinquaginta pensas per 
шт.‘ Kollár. Hist. Epp~ Quinquec. Append. ll. 1. И“. 
386. l. 
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szerl'i foglalatossäg felülmúlja а magános eröt és Шьем 
ger, országos рамы“ e's közre törekvést kíván. Többek 
nel: egyesitett belátásáßìyekezetét, ügyesse'gét és érte' 
két veszi számba. 

A kereskedöi osztálynak tehrít nem csnk sza'mosnak 
és polgärilag kitüntetellnek kell lenni,han.em egyszersmind 
a nemzeti érdek, gazdaszig, vállalkozás és világismeret 
képviselöjének. Hol те; е magas helyzetre föl nem vergö 
dött , ott a пешие: értelmi kifejlése're sem lehet ellmtározó 
befolyäsa. 

Hazzínkban a kereskede's, egyes kereskedök iránt ho 
zott törvényrendeléseket kivéve, közvetlen sem orsza'gos 
pzirtl'ngaís alzi nem “змеи, sem annak elömozdítrísára, 
kiizlekedések könnyíte’sére, kf'izpénzek és jövedelmek nem 
fordi'ttattak. Olly kereskedöi egyesú'letek , mellyek А nglia 
példájaként а ki s bevitelt irányúl kitl'izték volna ‘назой 
nak, az ol‘száglxan nem alakultanak. 

A kiilkereskedést az ország'ot meglátogaló idegen nem 
zetbeli kalmárok és a'rúsok folytatták, a mennyiben t. i. 
az idegen portékák bevitelét tárgyazá. A belkereskcde’st 
termesztményekkel s egyéb kiviteli czikkelyekkel neln а 
polga’ri oszta'lyok ‚ hanem teljes polga'rjog nélkül szú'kölkö 
dö' népfajok,többnyire zsidók és szerecsenek, .nmjdnem ki 
zárva tartzik kezeìkben; тег: а meslerembereket , kik ké 
szl'tményeiket egyik helyröl a lnsísikra vive'k, шагов érte 
lemben kereskedöknek itt nem tekinthetjük. 

Milly értelmi befolyässal lehettek illy ki'il- es belke 
reskedök, vagy ìnka'bb tözsérkedö szatócsok а nemzetre: 
kitetszik azon törvényekböl ‚ mellyek ezen értekeze's folya 
mäban különb helyeken elc'íidéztettek , és mellyek többnyi 
re rendeléseket foglalnak magokbnn emez elnbernem ha 
szonlesö erkölcstelen elvetemültsége és bitetlense’ge ellen. 

A külkereskedésböl, mellyet maga a nemzet akkor 
nem folytatott, fölvìla'gosodzis és miiveltség гей nem депи 
hetett. Nagyobb befolyással voltak a ludomänyokra ésköz 
értelmesség kifejtésére а kereszthadak; a görög, ne'met-bi 
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rodalmakkal. Nápoly- és Csehországokkal, velenczei 1:61 
tiírsasziggal e'fs egyebekkel viselt lia'borúk. Mert ezek a 
külföld szokásaival, miiveltséga'el megìsmertették külföl 
dön harczoló höseinket. A dolgok csodälatra méltó meg 
fordulásával! A háború, melly a mai míivelt nemzeteknél 
pusztl’tó, minden müveltségi elöhaladást dermesztö viszály, 
azon idökben az értelmesedés és polga'risoda's fornísa езж 
köze vala nemzetünkre ne'zve l 



Jelige. 

MAGYARÁZATÓK. 

,Légy szabad, virágzó, és távol pusztulástól“.. 
Hunnia. 

34. lap ") ,Amien Marcellin szerint kitetszik, hogy a hunnok 
első Iakhelyükön földet nem müveltek , egy, legelők 
kel bővelkedő, és sok folyótól öntözött tartomány 
ban ők csak csordúikból táplálkoztak , a mint ezt még 
mai nap is így teszik a tatárok , kik ugyanazon tar 
tomány egy részét lakják. -- Ők a hadat és zsákmányt 
szerették , majd mindig lóháton ‚ vagy szekereikcn ide 
s tova költiízködtek azon tartományban ‚ mellynck ha 
tál-ai közé szorúltak.” 

35 - 9)- ,Olly (annyira érezék a rómaiak a nyelvnek nemzeti 

62 

86 

99 

szokásokra való befolyását, hogylegkomolyabb gond 
jokhoz tartozott, fegyvereik előmenetelével, terjesz 
teni a deák nyelv gyakorlatát.Í 
7Szükséges, hogy a status semleges legyen vámja s 
kereskedése közt , és úgy cselekedjék , hogy ekét do 
log egymást ne vágja keresztül; és akkor létezik ott 
kereskedési szabadság. A kincstár igazságtalanságai, 
nyomásai , túlságos adók által, rontja a kereskedést: 
de rontja még ezen felül ama nehézségek által, miket 
előteremt , és ama. szertartások által,miket megkíván.“ 
,Egyhen kisietnek az erős fajok , helyettök gyöngék 
visszaküldetvén.l ' 

,Azok ‚ kik az emberfaj történeteit nyomozzák, kik 
az ô lassn s fokozati előmenetelét legaljasb és leg 
durvább állapotjától a legmagasb és miiveltobbekig raj 
zolják: úgy találják , hogy az mindig karöltve járt, és 
főkép mozdíttatott elő eszközök és erőmüvek föltalá 
lása és tökéletesítése által.“ 
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108 -- ,A kényszerilés és keménység mindenlitt elfojtják az 
ipart, а szükség lcányát , de a szabadság hiv társát.‘ 

120 - s') ,E fejdclmek bökezûségök által kétségbe ejtetve, a 
pénzt maisítni kényteleníttettek; egyenetlen ut, melly a 
roszat kevcsíté, látszàtólag nem illetve'n azt: az 115611 
dek egy része visszahúzatott, és a kéz elrejtetett; 
nem szólvain a fìzetés ‘аду akadozások csökkenésé 
rúl, azok "alúban megcsökkeutek.‘ 

loa. -- ‚А kereskedés gyógyitja a romboló elóitéletekct; és 
az majd nem egy közönséges szabály, hogy mindenütt, 
1101 az erkölcsök szelídek, kereskedés Iétezik, és min 
denütt, hol kereskedés Iétczik, szelid erkölcsök is Ié 
tcznek.‘ 
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ELsö nÉsz 

A мбпцп És KERESKEDÉS 'PÖRTÉNETE Az ÁnPÁnoK 

A LATT. 

А magyar föld, fekvését s anyagi természetét tekintve ‚ 
egyik Europa legszerencsésebb tartományai közöl. Maga a 
kiilsö lernlészet is ösztönözni látszik lakosait egy munkás, 
szorgallnasïe'letre. Égalja mérsékelt; tele 11a nem ritkán 
dermesztô is, nyara annál kellemesb és alkalmasb a növé 
nyek mege'rlelése're. Számos, s ezek közt néhány roppant 
folyamai a bel- s kiil kereskedésnek útat sokfelé nyituak, 
s némike'p kipótolhatják a tenger 'távolságáh Földje a leg 
keresettcbb termékeket S anyagpkat böven bozza elö: a1 
só fele gazdag mezein ma'r а romaiak alatt száulos nyzíjak 
s gulyák legeltenek; dunäntúli részének neve is (Panno 
nia) a gabona böse'gétöl gyanl'ttatik 1) sza'rmazónak; begyci 
а legnemesebb borokat ternlô venyigékkel koszoriizottak; 
éjszaki része pedig , valamint a testvér Erdély is , minden 
neml'í ásva'nyokkal, nemes és nemtelen érccel , sóval, már 
ványnyal stb. gazdagon jutalmazza a munkás fa’radsägát. 
Szóval :az egész hon 0115r minöségl’í, hogy еду szorgalmas 
népet nemcsak eltarthat’; hanem gazdxagsághoz is juttatbat. 

1)-¿Pe1rus Ranzanus Epitome Ber. Нила. 1nd. l. ap. Schvandt 
ner script. Rer. Hung. Mai. I. 
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Ezen földnek a mngyarok hejötte elôtt slávok és bol 
gárok yalának uralkodó lakosai. Minö a'llapotban volt ezek 
alatt а пн’йраг és kereskedés,részletesen elöadnì szükségte 
len, mìután az а magyarok мамаша; nlatt egészen meg 
változott. ЕЩЁ; megjegyeznì, hogy а földmivelés, a 
közönségesebb , egyszen'íbb kézlnl'ívek mindeníitt gyakorol 
tattak, kiváltképen а dunnmelle'ki német határszélì vidé 
keken. A levantei kereskedc's еду része az országon ke 
resztl'íl a Duna mentében vette útjzít Görögorsza'g felé. Vá 
rosok , ‘(Лед а folyamok parfjaìn, számosak älltnk fenn s 
ezek kôzt Nógrád, Pest, Bihar, Alpär, Baranya, Titel 
stb híresbbek s részìnt fejedelmi székek. A morva-slävok 
nem csak a1. éjszakibb elhai s viszlui slävnkkal, hanem 
а kelettel is állottak kereskedési közlekede'sben 1). 

А magyarok, kiket épen a termékenység s szelîd ég 
hajlat ingel'lett e földnek elfoglaläszíra 2), igen cseke'ly, 
ПЗУ semmì míveltséget, kevés kézmíiveket, söt a ml'íipar 
ra még hajlamot is gyönge't hoztak magokkal й] hnnukha. 
Hadi kalandok, s ezeken ШИН baromtenye'sztés meg "a 
dászat között tölték el minden îdejöket. Állandó Мыши 
nem szokva, sátoraikban az élet kényelmeit ‘мёд nem íz 
lelék meg; kevés szükségeiket könnyen kìele'gn'tvén, a р‘)! 
gárîsoda's és ml'íipar nemesebb tel’mékeit nem ismerte'k. Ké 
söbb pedig, mìutzín öket a görög , olasz , német és fran 
cia földeken viselt kalandaìk azokkal megìsmerteték, ter 
me'szetì jámbor erkölcseik annyira elkorcsosúltak, hogy 
már undorodtak ven'tékes sznrgalommal keresni аж, mìhez 
eröszak s vérontás ältal is juthattak. Eleinte szolgäiknak 
sem engedték az elfoglalt honban gyakorolni a földmíve 

l) Történeteìket На‘! Fesslernél : Geschichte der Ungarn und ih 
rer Landsassen l, 119-168- -- Wachsmuthnál Europaeische 
Sìttengeschichte 2, 370-385. 

’) Mióta azi a morvák elleni harcban, mint Arnulf német 
kìrály frìgyesei, megtekinték, e hon vala. tárgya уйдут!‘ 
nak. Luitprand. Chronic. 894-dik évrôl. 
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lest, nehogy számos nya'jaik, lnellyek egész gazdagsa'go 
kat tevék s majdncln minden élelmi s ruhazatbeli 31111156 
geiket kiele'gl’lék, a legelôk böse’gétôl megfosztassanak. 
Folytonos harci kalandaik az aränylag egyébként is cse 
kély ne'ptömeget érezhetôkép megcsökkentek: mi annál ke 
vésbbé engedé asziikséget, ezt az ipnr leglíltalánosb s leg 
hatékonyabb elnelcsôje't, beállani, minthogy azon kalan 
daik öket tömérdek martalékhoz juttaták. Ottlioni foglnl 
kodásaik pedig, a vadászat s baromtenyésztés, a ne’pet 
széllyel , egyes családokra vagy apró csoportokrn oszlatván, 
a társalkodási surlóda'st, melly az elnelkedésnek szükséges 
fölte’tele, igen meggyöngl'te'.- e’s a földnek csak annyi s 
addigi becset s értéket kölcsönzött, lnennyìre s meddig az 
barmaiknak legelöül szolga'lhatott. 

Illy körülllle'nyek közt, mellyek egész sz. Istvainig 
kevés va'ltozzist szenvedtek, ella'tható , minö állapotban volt 
a magyar luúipar s kereskedés. Azonban llizonyos, hogy me'g 
selll voltak lllinden ke'zlnlivek s kereskedés közl'l'lök зайт 
l'izve. Miveltségök foka — bármîly alacson is--, életmódjok 
s foglalkodásaik szl'ikségke'p fölteszik mindkettönek létezé 
sét. Öltözetöket részint a nyzíjaikbeli,élelmökre leölt, ré 
szint a vadaszaton elejtett állatok bó'rei tevék, mellyeknek 
kikészl'tésével s a testhez illeszte'sével foglalkozó tl’märo 
kat, szl'icsöket, vargákat stb. kétségen tlíl Ázsiából hoztzík 
magokkal. Az elökelíîk lnelltéjei, dollnänyai, suba'jai пет 
csak menyéttel, nyuszttal , cobolylyal, hanem arany s 
eziisttel is körlilhl'meztettek. Söt egy irónak 1) bizonyl'taisa 
szerint n tl'márok eleink ältal hozattak be Európába, s az 
irlla't a ne'metek is tölök tallulták készl'teni. Regino álll'tja 
ngyan 2), hogy a väszon-szöveteket még neln ismerték; 

 

') Fessler Gesch. d. Unger-n 1 , 605. 
2) igy {г a 889-dik évról: „Lanae his usus et vestium iguotus, 

et quamquam continuis frigoribus afficiantur, pellibus tan 
tum ferinis, et nlurinis induuntur.“ Hogy gyanús 4111116 
ban vere mind az, mit Regilio a magyarok házi s erkölcsi 
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azonbnn, ha tekintjük, hogy azok egyéb rokon eredeti'i s 
hasonló ml'veltségi'i népeknél, p. 0. а hunnoknál is mar 
divatoztnk, méltzín kételkedhetünk ezen штата lliteles 
ségén. A nönem, mellyet az igen egyszen'i háztartás kevés 
56 foglalt el, bizonyosan unalomliól is fonáS-szövéssel tölté 
ki idejét. -- Hadi készületeik is kiilönféle kézmú'vek gya 
korlását bizonyi'tjäk. Ók többnemi'i, Európzíban , legalább 
а miveltebben , használtatni nem szokott fegyverekkel har 
coltanak 1), mellyeket kétségen túl за?“ kovzícsaik 5 fegy 
„мамаши készítettek. 

Mi kereskedésöket illeti: Cornides ngyan «шар Ior 
nandes шаг. 2), hogy a nyuszt 5 menye't börökkeli keres 
kedésról так’ а VI. szaizadban ismeretesek voltak, de дж 
ték-e ezt Pannoniába költöztekkor is, bizonytalan; azon 
ban kereskedésöknek némi egyéb tárgyakra kiterjedését 
nem fogjnk tagadhatni , ha meggondoljnk , hogy ежеп ha 
dakozó népnek többneml'i anyagokra , p. о. vnsra , re'zre stl) 
elkert'ílhetetlen szüksége volt légyen , mikel: hogy а terme 
szet kebelébôl saja't szorgnllna ‘Шах! vett légyen - еж а nép, 

’ melly minden nem-bajnoki munkát szolgainak tnrtott , épen 
hihetetlennek нами. 

A mi'iipar s kereskedésnek ezen n’llapotja nénii hala 
dásnak indiilt új körülményei között. Harci ‘(НИМ-‘аж, 
noha egy részröl ártottak-a népet otthoni munkàlkodás 

körülniényeikröl (г, meggyözödhetünk: egy összehasonlí 
tás nyilván mutatja , miként Regino ege'sz fejezeteket виб 
rnl szóra írt le Justinusból, s minden módosítás nélkiil sa 
дать а magyaroknak, mi amott a n. Sandor korabelì- scy 
thákról s parthusokról i’ratik. Шу egyezo'k p. o. Regino 
fönn idézett helye s Justinus 4l-dik könyvének 2. s 3. fe 
jezete. 

‘3) Leo Tactic. Cap. 2. Konárnál Anwenitat. 1, 20. köv. 
l Bredeczky TOpog. Beyträge 47 26. „Hungarì--lL m. -hinc 

:lllnt noti quia. ipsis pellium murinarum venit eommercium.“ asok allltasa szermt pedlg Jornandes e szavai nem is а 
mugyarokról mondvák. 
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tól elvonván s annnk számát mindig kissebbi'tvén —, más 
részröl шефа hasznosak vala’nak lassanként kifejtözc’i kö 
rülményeikben. A mi'veltebb görög, német, olasz és fran 
cia tartományokbani kalandoza'saik alatt csi'nosallb Уйт 
sokba is jutottak s az ipar különféle teremtményeivel , az 
élet némi kényelmeivel megismerkedtek, miket miután az 
eröszak mindig nem szerezhetett, a martalék mindig ki 
nem elégl'thetett: rabszolgáik a'ltnl, kiket gyakori gyôze 
delmeik után honukban nagy számmal telepi’te’nek le, s а 
meghódoltatott benszülöttek által szerezték meg. Több elö 
kelök -- miként Anonymus szálnos helyei bizonyítják 1) - 
épl'tettek várakatés házakat. Árpád a Csepel szigeten, melly 
neki termékenysége s az аж körú'lhulla'mzó Duna’tól nyert 
ba'torsa'gossa'ga miatt igen megtetszék , fejedelmi hajléko 
kat elneltetett, sajät s az elökelc’ik nejeinek lakzlsul $101 
'gálandokat 2). --- A benszíilöttek , ha а hódoltatóknak erö 
szakosnn ellent nem `zillottak, megtartäk szabadsa'goknt s 
gyakorollialäk szokott foglalkoza'saikat is, miuta’n а pusz 
tl'läs, melly a gyözeilelmesek nyomait eleinte követte, 
megszl'ínt mln. Az alsóbb gazdag mezejl'i vidékeken, hol 
а magyarok legsza’mosaliban tanyáztanak, a földmivelés 
egész a kimilyokig kevés ‘(аду semmi gyakorlatban sem 
vala. A nyugati s e'jszaki _népeknek közlekedése pedig а 
kelettel Magyarorsza’gon keresztül elöbb vissza nem 21111111 
1011 , mig a királyok szigorú törvényeia kalandokon rab 
láshoz szokott népnek eröszakoskodását s rablani уйдут 
meg nem szl'inteték. ` I 

Azonban а bensziilöttek s a német és olasz rabszol 

gák , kiket kalanduikon fogtnnak el s kiknek szäma а ma 
gyarokét tetelnesen meghaladá 3),lassanként szelid Кий kezdék 
а magyarok szilaj erkölcseit s öket hajlandóbhak‘ká tenui az 

‘) Cap. 16. п. 20. 21. 22. 32. 34. sib. 
’) U. 0. Cup. 44. ` 
3) ищи" piispök Benedek pzipához Ш: levelében. Hanzisnál 

German. Sacra l, 211. 
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enrópai polgiírisodiis elfogada'sära. Ezeknek hata'siit elöse 
gl'ték azon szzimos , leginkább ne'met bevändorlollnk ‚ kik 
nek ста veze'r nem csak védelmets ba'torsägot igért, 11а 
nem birtokot is ajándékozott ‘). Ezek itt népeikkel letele 
púlvén , värakut s helyse'geket e'pi'tettek , mellyek idövel a 
magyar polgárisodás- es szorgalomnak mintegy bölcsöivé 
lönek. 

Szent Istvántól kezdödik a magyarok tulajdonképeni 
pnlgári életének korszaka: ö alatta fejlödtek ki határozot 
tabban azon körülmények, lnellyek a polgárisodás lénye 
ges föltélelei s mellyek részint ma'r Gejza alatt, vezérségé 
nek végsö éveiben, hozattak elö. Az lij valläs, a népiség 
elemeinek többfélesége és a kormány valának, valamiut 
egy általában az egész miivelödésnek, úgy a mi'íipar s ke 
reskede'snek is forrásai s emelcsôi. 

A keresztény vallas fölvétele egy egész fordulatotoko 
zott a magyar nép életében s azt közelebb vitte az európai 

  
 

polgárisoda'shoz; leronta' a falut, melly eddig a magyarok ‚ 
s a többi Europa közt erkölcsi tekintetben létezett, s né 
mikép a német-olasz rendszerbe szötte be öket; ezek ré 
széröl az eröszaknak s rabla'soknak , a németek- és olaszo 
kéról pediga fe'lelem s gyůlölse’gnek véget vetvén , a vi 
szonyos közlekede'snek útat nyitott; a külföldi foglyoknak 
s bensziilötteknek pedig megkönnyíté az igänak , melly alá 
vetve valänak , szigorsága't. 

Ezek a keresztény valla'sbóì eredö , áldzísos következ 
mények a kormány a'ltal batalmasan elösegi’teltek. Sz. Ist 
vánnak apostoli buzgalma ezen vallas terjesztésében s meg 
gyökesílésében, nem egyedůli érdeme neki a hon iránt: ö 
a polgári , söt még a házi e'letnek is minden részleteit mél 
щей figyelmére; a kézmi'ívi s kereskedési ipart is, mint ne' 

 

l) Thurócz Chroma/Hung. 1l. Cap. l0. köv.-Fess1er 1, 327. 
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pe jóllétének forrzísát, s kirfílyi széke egyike legerôsebb 
oszlopát, anyai szorgalommal ápolá. Воду а kézml'ívekhen 
5 földmivelésbenjäratlnn magyarokat azokba beavassa, шай 
mos görög , ne’met és olasz lnl’veseket tplepl'tett le ‘) az ог 
szäg külön vidékein; a benszülöltek szolgasa’gának 525301‘ 
ságät megenyhl'te' 2); а birtok bátorsńgát törvények a'lt-al 
biztosíta’ ; а lnpa'sokat s rablásokat kemény büntetések alatt 
eltiltá 3); számos templomokat s lnonustorokat építtetett, l 
шока: а ml'íipar mindennenu'í terlnékeivel kiékíté s Заше 
gl’tá. 

Illy zípoló kezek Маг‘: keve's idô mulva is mennyìre 
haladott n földnu'vele's, tudósl’tanak bennünket azon okle 
velek, mellyekben а templomoknak s egyha'zi intézeteknek 
aja'ndékozott javnk elöszámláltatnak. A sz’ántásvetésnek 
már az egész országban közdivatúnak kellett lenni ,lnìutän i 
István a templomokat, püspökségeket e's monostorokat 
adomány-leveleiben leginkább a gabna-tizedekre utasítja. 
А pécsva'radì apátságnak egyebek közt harnlinchat srzán» 
tóvetôt ajándékozott s еиег száz tizenhat bold földet Sza 
kasztott ki sza'mokra. ‘). A szölömìvele's valószinú'leg me'g 
több kezeket foglalkodtatott; a magyar kedvelé a bort 5) 
s a veze'rek alatt is ml'velteté mzír a bensziilöttek s „швы; 
által számos szölöhegyeit. István az emln'tett apzítsägnnk 
нём n’z szôlömivest ajándékozott. A pannonhegyi apa'tszíg 
alapl'tványos levelében pedìg ezt olvassuk: decimatinnem 
in omnibus negotiis, praediis, terris, vineis, segetibus, 
„выданы“, vinumque hospituln, quod in praediis еогшп 

') Thurócz II. Cap. 3l. -Decn S. Slephuni ll. Cap. 22. Kato 
па, Histor. Crit. 5, 566. — Pestet is nàgy részint lstván 
Май szállották meg a ne'metek. Timon Imago Nov. Hung. 
Cap. 10. p. 47. lgy nzinte Bereg-Szászt is. U. o. 

l) Decret. S. Stephani L. Il. Cap. 17. 20. 
') U. 0. Cap. 29. 33. 39. 40. 4l. 44. 49. 46- ‚ 
‘) Koller Hìstor. Eppatus Q_uinqueeccles. l, ‘74. 
‘) Anonymus Cap. 22. 33. 
TÖRTÉNETTUD~PÁLYAMUNKÁK n. 13 
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excl'esceret.“ Stb. l) Hasonlóke’p emli'ttetnek szôlöllegyek a 
nyitrai káptalan intézve'nyes levelében is 2); i’gy majdnem 
minden azonkorbeli oklevélben. Ezen föld és szölômi've 

sek közt pedig magyarokat is gyanl’ttatnak a sz. király ok- ' 
levelei 3). A fôldml'vele'si ipart emele' némileg a vármegyék 
intézete is, föleg miután Istvántól rendszerbe hozatott. Azon 
harcnokok , kik а várak örizetére az országban széllyel 051 
mnak, а vár környékén {ещё földek termékeibôl nyerte’k 
élelmöket s szolgälatok dl'jät; 6k magok nem foglulkoz 
tak ugyan kézmüvekkel, egyedül katonai szolgálatra levén 
rendeltetve 4); hanem cgy másik alacsonyabb llelyzeti'i ози 
п11уа a megye lakosinak , а várjszolgzíi (servientes Castri), 
kik az egész megyében elszórva laktanak , mívellék ama 
zok földeit is. 5) -- A bánya'szat szinte Istvántól уезд 110 
nunkllan kezdete't; Braczla\v,|norva hercegtöl épen e végre 
velt. néhány hadi foglyokat. Mondatik , llogy а magyarok 
Taksony vezérsége alatt tl'z évig közösen birták volna a 
morvákkal a caslavi és kaurzimeri ezüstbányákat 6). 

E korbeli oklevelekböl tudósl'ttatunk azon kézmüvek 

állapotjáról is, mellyek а durva anyagok földolgozäsával 
foglalkodnak. A pécsväradi apátsäg alapitvfínyos Ievelében 
nz emll'tett föld- s szölŕimiveseken kivl'il elc'íszámlältatnak 

még: tiz kovács ‚ hat bodnár, tizenkét esztergályos; kilenc 
siitö , kilenc szakács, három fazekas , hat viaszgyertya-ön 
Kö , öt aranymíves, nyolcz szeke'rgyártó , négy molna'r, ti 
zenkét méhész, ötven haläsz sth l'); а pannonhegyeiben 
peilig vargák, méserfözök , kerékgyártók, faragók stb) ß). 

') Fejér Cod. Diplom. Tom. l. p. 281. 
=‘) U. о. р. 285. köv. l 
’) Kollár Amoenitates Histor. Лик-1:9. 2, 167. 
‘) U. 0.2, 76. köv. 
ß) U. 0.2, 146. из". 
°) Lásd Fesslernél l, 559 fölhozott irókat. 
7) Katana Histor. Crit. l, 194. köv. 
‘) U. о. l, 94.-Kollár Amoenit. 2, 167. 
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Azon ékszerek, mellyekkel István e's neje а templomo 
kat gazdagi'ták, ne’hány fl'nomabb ke’zmú'vek gyakorlata't 
is bizonyítanák , ha méltlín nem ke'telkedhetnénk azoknak 
Magyarorsza’gban készíttetésökröl. Szinte illy kétséges n 
posztógyárosak létele is , Init Fessler azzal ìgyekszik bizo 
nyi'tanì l) , hogy Sz.1stva'n u szalavári apzítságnak kétszzíz 
rôf fìnom posztót rendelt, ta'rfiból n szerzetesek ruha'zata'ra 
kiadandót 2). Azonban bizonyos az is, liogy István szzimos, 
különféle mesterelubereket lurtott udvaräban, kiket részint 
ö maga hozatott ‚ részint а némct származásû s az akkori 
divat-vila'ggal elegge ismeretes kìrályné 3) kiséretében jöt 
tek be honunkba ‘). ~ 

A kézluiivekkel llasonló léptekben lialadt a kereske 
dés. Valamint amazoknak, ligy ennek is azon lielyse'gek 
valának bölcsöi , mellyek a megyékben s leginkább a va'r 
környékén , a püspöki székek s monostorok körůl emelked 
tek. A megyeispáni és piispöki székek, minthogy azon, 
még nem eléggé bátorsägos idôben személynek s birtoknak 
több bátorsa'got s védelmet 'nyujtottak, sokaktól, föleg a 
vendégek s benszülöttektöl välasztattak lakhelyl'íl; s azok 
ekke’p megannyi városoknak vala’nak eredetök, mellyek 
Ъеп az ìpar sokkal elöbbre baladt, mint egyebült 5). Ne' 
hányat ezek közöl meg Istva'n látott e1 némi szabadékok 
kal. A pécsváradi apátság, vagy inkább az ehhez tartozó 
helységek hetenként kétszer,vasárnap és szerdán, tartottak 

 

‘) Fessler l, 607. 
‘) Fejér Cod. Diplom. l, 305 
‘) Gizela saját kezeivel is készített templomi ékítményeket. 

Thurócz 2. Cap. 31. - Fessler l, 606. 
‘) Többek közt,hogy Gizela telepítette le Szamos folyam part. 

ján a szathmár-németi gyarmatot, bizonyítja 11. Andrés 
1230-ik évrôli oklevele, mellyben ezen város szabade'kai 
megerösittetnek. Канта 5, 566. 

‘) Kollár Amoenit. 1,151. köv. 
13* 
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vzísárokat 1). Hasonló vásárjogot nyert a szalavári apát 
ság, Berend és Szalavár helységekben tartandókat 2); 52111 
te így а nyitrai káptalan nradahnai З) stb. Néhol pedìgmár 
nem csak héti, hanem esztendôs vagy országos vaiszirok is 
tau'tattak 4). Elnll'tésre méltó, hogy а kereskedés lnár f0 
lyamokon is l'ízetek, miként а bakonbéli apa'tsa'g alapít~ 
vány-levele bizonyítja, hol két kikötötöli adó sajátíttatìk 
az apátságnak , egyik а 11г11п1п , Árpás nevl'i, másik a Du 
nán Komárom inellett à). А kcreskede'sì tárgyak kiváltke' 
pen élelem és ruha nemüek valának; az adásvevés pedig 
csere által törte'nt; pénzt veretett ugyan István orszzíglása 
utolsó e'veìben 6) , de az csekély mennyisége miatt a kcres 
kedést tetemesen nem mozdi’thatá elö. A kereskede's "11114 
nem egészen a zsidók és ismnëliták 7) keze'ben vala, mi 
ke'nt az utóbbi kil'ályok ren'deléseìböl kitl'ínik. 

А külfölddeli kereskedésnek állapotjáról bìzonyos tu 
dósítást e korból schol sem olvasunk; mi'nd a nép , mind 
а király sokkal inkább elfoglnlvák még az új valláS 
sal s egyéb körülményekkel, minthogy figyelmök s ké 
pcsségök arra kìterjedhetett volna. Azonban a zsidók és 
izmaelìták e részben is munkásak valának; nyerni va'gyuk 
nmkacsúl'megvi’vott az akadályokkal, mellyek mindiin 
nen 5 с5а1шеш meggyözhetlen erövel szegl'iltek ellenök, és 

 

') Katana l` 199. -~ Koller Hist. Epp. Quinqueecclrl, 78. 
’) Katana 1,313. Ezen тайге!‘ pedig mìuden adótól mentek 

voltak. 

‘) U. a. 1,124. - 
4) U. а. 1, 211. Fessler 1,609. 
s) Fejér Cod. Dipiom~ l, 328. 
°) Katana Hmm. critica. 2, 115. köv. ' 
’) Az ismaëliták Mahomed vallásu bolgárok még ńzsiai 110‘ 

nukban ìs- Nagy-Bolgárországban a Caspium tenger vi 
dékein-leginkább kereskedéssel foglnlatoskodtak s élénk 
közlekedésben voltak az arabokkal. Honunkba 957. táján 
Billa és Boksu тент alatt jöttek be legelöször. ДЕ‘: 
gel Gesch. d. Ungr. Reichs l, 252, 255. 282. 

f 
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jól tudta hasznlilni a kedvezö köriillnényeket; a folyamok , 
föleg a Duna , a kiilföldre könnyli útat nyitott s az orsza’g 
fekvése középpontba helyezé öket a német, sla'v és görög 
kereskedés között; s már nemcsak a magyar föld termé 
keinek , só- hor- barolnnak sth, hanem а kelet s nyugat 
közt l'orgó árunemi'iek nagy része’nek szálll’tiísät is mind 
inka’bb lnagokhoz ragadortn'k 1). - Valószim’i egy nélnet 
törre'netirónak gyanl'tzísa is 2) , hogy azon fogadónak (hos 
pitalo), lnellyet István Konstantinápolyban sz. Péter tisztele 
tére cmelteteit 3)‚ пе111 egyedl'i'l vallzisos ,vagy, mint Inllof 
fer véli “) , tudomiinyos , linnelll egyszersmind kereskedési 
czélja is volt. Hasonló célzatot gynnl'thatunk a Valla'sos za 
rzíndoklatokon kiv'iil azon épl'iletekben is , lnellyeket Istvall 
Rolnában és Ravennában emeltetett. Mär ezen elsö kirlily 

I) Fessler l, 608. 
а) Hl'illmann Gesch. d. byzanth. Handels. „Nach dem Verluste 

der Selbstständigkeit im Jahre 1019 — igy 1’г a 79-dik Ia 
pon -- wurden die Bulgaren nluthlos; ihrel Handelsthätig 
keit verschwand immer mehr. Nun beworben sìchihre Nach 
barn, die Ungarn,um die erledigte Stelle, ergriffen den activen 
Ungrischcu,und den Zwischenhandel nach Deutschlandmnd be 
hauptetenihn bis in die zweite Hälfte des zwölften Jahrhun 
derts.Sie bezogen den Markt zu Constantinopel, und vermittel 
ten zwischen diesem und dem Donauischen Oberdeutschland. 

Die ungarischen-Kaufleute müssen entweder jedesrna hl ziem 
lich lange in Constantinopel verweilt, oder gar Factoren da 
selbst gehalten, mithin ausgebreitete Geschäfte auf disem 
Platze gemacht haben , da ihr König Stephan der erste oder 
der heilige, der im Jahre 1038 starb, ihnen eine prächtige 
Kirche daselbst einrìchtete“stb. 

') Chartuicins vita S. Stephani Schvandtnernál l, 420. 
‘) Fuit quidem- u. m,--in ea re praecipuns Stephanl scopus , 

divini cultus propagatio, sed etiam avebat suos, graecis li 
terls eruditos, I-Iungariam illustrare non весна ac latlnis 
eos. qui Romae opel'am dabant. Hist. Ecol. в. Illing. ad 
Ann. 1007. Katonzillál ll 430. 
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korában is, ke'söbb pedig még ìnkább, nagyra ment ezen 
kegyes zarándokok sza'ma ’). Illyetén zarándoklatok pedig, 
ámbár f5 irányok valläsos volt, lelle‘tetlen, liogy а mii 
iparra s kereskedésre jótékonyan' ne hatottak volna. Bizo 
nyos, hogy részint ezen zarándokokkal, részint magáno 
san, a királytól fölszólíttatva, nem csak papok, hanem 

_ kézlm'ivesek is költöztek be honunkba, kik ат" nem csak 
a földml'velést s mesterségeket szorgalmasnn gyakorolták , 
hanem elhagyott hazájokat is, pedig nem мы" kereske 
de'si ce’lbńl , többször ineglátogatttík. 

Mi a szorgalmi .osztäly terheit, az adókat illeti: leg~ 
súlyosabb volt ezek között а tizedadó; minden lako , ma 
gyar nem kiilönben, mint bevándorlott s benszülött --a 
törvény még а nemeseket sem vevé ki — köteleztetett javai 
nak 5 terme'keinek tized részét a püspökse'gnek vagy apát 
sägnak, mellyhez tartozott, vagy mint n törvény mondja: 
„аж istennek“ adni-g). Ezen adó eleinte olly snlyosnak lát 
szék a magyarok elött, hogy miatta töbhször lázadások is 
történtek; de а szorgalomra kétségen (д! jo'tékony 11111656 
nak kellett lcnnie. Ezen egylia'zi adón И“?! egy másikat 
kiilönösen а kereskedésre vetett а sz. Нину: а ki ter 
mesztménycìt, vagy akárminenn'í jószágzít va'sárra vitte ‚ 
vaiameuy csekélyr "атм tartozott fìzetni 3). Divatban volt-e 
шаг István alatt, mint valamivel késöbb, a királyi, sze~ 
mélytöl fizetendö adó , bizonytalan. 

Péter királysa’ga alatt a sz. Istva'n ápoläsa által i'gy 
ébredezö ipnr, ismét visszafelé hanyatlott. Ö ugyan több 

‘) „Magnus enim erat Ungarornm numerus, qui quotannis Во 
mam, ad liminn Apostolorum "ìsìtandn, osculandaque ve 
niebant. Atque is ad avorum nostrorum aetatem, qui eos 
etiam Ravennae freguentissimos transeuntes — --- -vide 
Вам“ stb. Rubens Hist. Ravenn. ap. Katona 1, 434. 

2) Deer. S. Stcpliani ll. Cap. 52. --- Katona l, 49. 304. 
_ ‘) S1.. шт‘ ezen törvénye saját könyvéböl kimaradt; de elá 

fordul Kálma'n elsô töi'vénykönyvének 34-dik cikkjében. 
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templomokat 5 11101105101‘011’111 építtetett ‘); а német s olasz 
vendégeket s gyarmatokat is szapol'l'totta és kedvezésekkel 
halmozla el, de mind czeknek az ipar emele'se're csekély 
sükerök volt. Az Istva'néihoz hasonló erôs és ápoló kezek 
re volt volna szüksége a fiatal honnak ; de Péter kirugó éle 
te't, miután a kormänylioz `1111011 15 , folytatva’n 2), az Ist 
vzíntól alapított s а nép mivelöde'sére irányzó inte'zetekre 
semmit sem iigyelt. A пер gyl'ilölte ötet, gyl'ilölni kezdé 
zíllalában a németeket S olaszokat, kiknek a magyarok sé 
relmével is kedvezett, s ejniatt me'g azen jónak sem volt 
foganatja, mit tala'n mivelni akart, “аду 11111 а kedvezô 
helyzetbe álll'tott videgenek példája elöbozhatott volna. Azon 
la'zadäsì '/.ajok pedig, mellyeknek következe’sében az 0r 
szágló szék többször va'ltozott, а gyl'ilölt idegenek pedig 
íìldöztettek , а csöndes szorgalmì ml'íködést több e'vekre re' 
szint megkisebbítették , részint végkép elnyomták. 

Csak Endre alatt kezdett ez isme't éledezni. A la'zadás 
lecsöndesíte'se után a német 5 olasz beva'ndorlottak ba'tor 
ságba jutottak, birtokuk biztosi'ttatott --- s az élet 103111111 
tosszígai szokott folyamatbn léptenek. Tlmrócz említi 3), 
hogy Endre a német császárrali háborńban sok learatott 
gabomít égettetett meg azen vidéken , 1101 а 051152111‘1 had 
átvonnlandó vala; teha’t kellc'l gyakorlalban volt а fö‘ldnn‘ 
volés. Több monostnrok is épl'ttettek, 5 ezek közt a tilla 
nyi gazdagon megja’ndékoztaték : egy, harmincne'gy csôilört 
sza'mla’ló ménes, varga'k, szu"csök , kere'kgyártók , asztalo 
sok, kova'csok, tl'már, esztergályos, aranyml'ves ‘) ‚ _n 
Garam melletti sz.Benedek apátságéban pedig egyebek közt 
hajósok, aranymíves, husz ha'z a kereskedö szolgák 5211 
mára, zoboszlóvásn'r adója stb 5) emlittetnek az oklevélben` 

 

') Katona l, 587. kör. 
’) Thurócz ll. Cap. 35.` 
') U. o. Cap. 43. 
‘) Fejér Cod. Diplom. l, 388. 
’) U. о. 1, 42в._ 
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__" D . ..---v-vvŕ — 

Egyébiránt ez a gyönge fejedelem sokkal inkább elfoglal 
va volt uraságának megerösítésével, а német hx-íborúval s 
a testvéri viszályokkal, hogysem gondját ne'pének a nu'í 
ìpîlr által emelésére fordítliatta volna. 

Endre ntän, Salalnont kivéve, olly fe'rñak iiltek Bz 
ország kormányáu , kikkel bonunk méltán dicsekedhetik, 
kik az alájok vetett népnek boldogl'ta’sát tartván fö 15618 
lességôkiil , mindent, mit csak a körülmények engede’nek, 
mozgásba indi'tottak népök emelésére. Be'lában csak az а 
fogyatkozäs volt, hogy kevés ideig országolhatott; de ez 
alatt is eleget tön népe polga'rosi'ta'sänak iigyében. 11111111 
win , bogy а kereskedés emelkedése're a pénzfolyamat meg 
batározäsa elkeri'ílhetlenú'l sziikséges, új pénzt veretett, s 
annak e'rtékét a byzanti aranyok szerint, hatál'ozta meg. 
Hogy pedig az adásveve'sben a tudatlan nép megcsalatta 
ta'sat, mire a zsidó és izlnaelita kalmárok igen liajlandók 
valának, meggátolja , az äruk mérlegét s árát is megsza 
ba'lyozta; végre a kereskede's hasznaihoz jutbatást a 251116 
kon kivi'il másoknak is megkönnyi'tni akarván , a vásárokat 
vasárnapról-mellyek , mike'nt e név is tnnúsít, ezen na 
pon szoktak tartatni -- szombatra tette a'lt 1). A földmive 
lök és mesteremberek osztálya'n pedig azáltal könnyített, 
bogy az adókat lnegkisebbl'te', az alaptalan követeléseket 
és zsarlásokat pedig, mellyek a háborúk zajäban becsusz 
tanak, megsziintete'. Illy gondos ápola's alatt szembetii 
nöleg kezdett enlelkedni nz ipar és kereskeflés. Thurócz bi 
zonyítja, miként Béla orszägla'sa alatt Magyarország igen 
meggazdagodott s a szolnszéd országokat mind dicsösége're, 
mind jóllétére nézve feli'ílmúlta. Hogy a külfölddel s ki 
váltképen a görög városokkali közlekedés is sürl'ísödött, 
nyilván kitl'inìk Onnét, 'nogy a byzanti aranyok honuukban 
már olly nagy számmal forogtak, miszerint a király ezek 
пей, mint legismertebbeknek, érte’ke szerint szabályozta 
meg a magyar pénz folynma't is. 

‘) Thurócz Chron. 1l. Can/15. 
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А magyarok lelkületi tulajdonságai közé tartozott в 
mintegy bélyege volt népiségöknek, hogy minden jó mag 
vának, melly a csinosulás haladásät elösegítheté , felůlröl, 
elöljáróiklól kellett elhintetni, hogy csirára kaphasson. 
Magából a népböl ritkán fejlett ki a nemesebb polgáriso» 
dásnak valamelly vìra’ga; s azéri: а ml'íipar в kereskedés 
nek ez idôbeli története majdnem egyedül а kira’lyi s 161’ 
vényhozási , e tárgyat illetö, intézkedések elöadásából áll. 
'A keresztény vallás és az európai polgárisodásnak kezdete 
valnmennyire kìvetkezteté ugyan már a magyarokat erede 
ti darabosságokból; de népiségök közelebb állott még а ke 
leti szomszéd ne'pekéhez,mìnt а nyugatiakéhoz. Nagy sze 
rencse volt ‘вы: а magyar népre mindig, ha olly férfiak 
ültek kormányánál , kiknek szelleme 5 miveltse'ge a töme- 
gét fellîl multa s akaratjok és buzgalmok sem hiányzott, 
honosaikat a csinosula'sban fölebb emelni. 

Illy fejedelmeket nyert az ország Lászlóban és Käl 
mánban. Alatlok mind а mu"ipar, mind a kereskedés tete 
mesen emelkedett. A gabonán kivül mzír а kender és len 
termesztése is közdivatúabbá lön, valamint az 1092-diki 
orsza'ggyl'íle'sen véghez vitt tized~szabályozás bizonyl'tja 1). 
Bészletesebb tudósl’tást mind а földmi’velés , mind a mester~ 
ségek a'llapotjäról a monostorok alapi’ta'sát tárgyazó okle 
velekböl men’thetünk. A többi közöl a dömösi prépostsá~ 
gét hozom elö, mellyet Álmos, Kálmán király testvére s 
ennek orsza'glása alatt egy ideig az ország harmad részén 
uralkocló veze'r alapi'tott. Emll'ttetnek ezen oklevélben, a 
nevezett prépostsa'g alapítványos javaiként, e következök: 
ötvenkilenc falvak , hétszáz hatvanegy részint szabad 7:11’ 
jobbágyokból, részint szolgákból álló lakosokkal. AEzen 
jobba'gyok а prépostságnak évenként adózni tartoztak: 
minden termékeit tizedével; azon kivůl ezel’ ötsza'z huszon~ 
két jnbval; szinte annyì véka liszttel és cseber serrel; hét 

‘) Dfcret. S. Ladill. l.. l. Cap. 40. 
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száz hatvanegy sósziklával (zvanos); némellyek az вти 
1е11 ötvenkilencz helységek közöl adtak még: száz hetven 
öt csöbör méhsert (mulsuln seu marciuln); két fölépl'tett 
ha’zat, vagy ezek helyett ezer szál dèszkát , ötven sertést; 
sz. Margit ünnepén pedig , kinek tiszteletére volt a prepost 
ság szentelve, négy hl'zott ökröt, harminc hl'zott üriit, 
negyven tyúkot , harmincludat, husz sósziklát; lnind ezek 
bôl szinte annyit husvét iinnepére. A kézml'vesek közöl 
pedig ezek számláltatnak el: tl'z kerékgyártó , hét eszter 
ga'lyos, hat siitö , hat szakács , egy tiulár , harminçkét ha 
lász, harem légelyes (lagenarii, légely-, csobolyó- “аду 
1‹111а‚сз3у11г16; üveg itt még ismeretlen Volt), tizenöt sze 
kérgyártó stb. Végre a prépostsäg alapl'tványát tevék az 
emll’tetteken kivi'íl még: külön vidékeken helyezett szäz 
harmìncnyolc szölöhegyek , nyolc tizenke’t-ökrös eke , hat 
malom , egy ménes, hatvan kas me'h Stb'l). Ezen tömérdek 
alapl’tványból kiviláglik, hogy a lm'íipar terjedtebben s mar 
a magyar származásuak között is közönségesen meggyöke 
sl'ilt. 

Hasonló bökezl'íséggel alapl’tott monostorok „(118111111 
е korban is számosak valänak; Kálmánig még minden ki 
rály s néhány gazdag nemesek is emeltek s alapl’tottak oly 
lyanokat. Illyenek a pannonhegyi, pécsvziradi , szalavárî, 
bakonybeli saari, pécsi, tihanyi, szegszärdi , veszprémi, 
sz. `1011111 ‚ sz. benedeki a Garam folyó mellett stb. Nem ta 
gadhatni ngyan, hogy ezen monostoroknak járó tized s 
egyéb adózások némi terhére voltak a földml'velö népnek; 
de más részröl az is bizonyos, hogy általolr nem keveset 
nyert a földlnl’vele’s s általában a lm'iipar. Ámbár magok a 
szerzetesek nem igen l'ízték már a kézml'iveket,V mint ke 
véssel azelött, S a szerzetességnek viszonya a míiiparhoz 
egészen más lön, mint akkor volt, midön még általok a 

l) Kollár Amoenit. ll. 171. И)". Ezen alapítványt ILBéla még 
sokkel nlegbôvíte'. Fejér Cod. -Diplom. 2, 944-109. 
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kézmüvelés, szántásvetés, erdővágás s különféle hasznos 
kézművek a templom szolgálatával s könyvek másolásával 
váltva gyakoroltattak :_ez a szellem már kizáratott a mo 
nostorfalak közöl, mint mindenütt, úgy Magyarhonban is, 
a gazdagság növekedése s az ascetica mind inkább ábránd 
ra hajló iránya által; de a szerzetesség mind e mellett is 
több tekintetben használt a műiparnak. Ezen egyházi inté 
zetek urasága alatt a dolgozó nép többnyire kedvezőbb 
helyzetben vala, mint egyebütt; a földmívesek s mester 
emberek, kik még mindig szolgaságban valának 1) , az egy 
ház szárnyai alatt nagyobb szabadsággal dicsekedhettek és 
sokan közőlök tökéletes szabadságba helyeztettekz). Ké 
sőbb pedig a papság némi kiváltságokat is nyert jobbágyai 
részére 3). Bizonyos az is, hogy ezek birtokaiban nem 
csak vallásos , hanem egyéb közhasznú , a földmívelést s 
mesterségeket tökélyesbitő ismeretek is szivárogtak a m0 
nostorokból a nép közé. Aztán meg ezen monostorok kö 
rül többnyire mindenütt helységek s városok emelkedtek 
föl lassankint, spedig nem egyedül jobbágy, hanem sza 
bad lakosokkal is. Végre a külföldi míveltséggel ismere 
tesb szerzetesek házi butorai és a templomi készületek s 
ékítmények sok kezeket foglalkodtattak,és többnyire jobb 
ismereteket s ügyességet tanítandó idegeneket is csalogat 
tak a szerzetesek lakhelyeire, mi kétségen túl terjeszté a 
műipart. 

Legsükeresb hatást gyakorolt a műiparra azon kiske-_ 
reskedés, melly a városokban a már mindenütt divatosak 
ká lett vásárokon űzeték. Ide hozá a mezei nép termeszt 

l) Kollár Amoenìt. Il, 146. köv. Még az a mesterember is 
szolgai állapotban volt, ki sz. László testének fölemelésé 
nél a sírt fölnyitotta. U. o. 129. 

’) U. o. Il. 124. köv'. 132. köv. 
’) ll. Endre, IV. Béla. Kún László alatt , miként alantabb lá 

tandjuk, a papság jobbágyai mentek valának minden rend 
kívüli adózástól. 
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ményeit, helyettök gazdasägi mliszereket, ruha s egyéb 
illy nemu"eket viendö baza. Ezen kölcsönös fölváltása а vá 
rosi s mezei productumoknak а városiakat élelmi, а me 
zeìket foglalkodásaiknál szükséges tárgyakhoz jnttatá s az 
ipart mind kettöjökben emelé. 

Azon nzsoraís> nyerekedések és csalzirdsa'gok , mellyek 
kel a zsidó és izmaëlita kalmárok 11 tndatlan , mezei nép 
nek kárt okoztak, s viszont a mezeieknek , 111111‘ töbh rend~ 
beli szigorú törvények ältal tiltott, de még ki nem irtott 
lopásaik s rablásaik' 1) olly törve'nyek alkotiiszira'indl'tot 
ták sz. La'szlót, mellyek а birtok bátorsägosl'tf'isa íigyében 
ugyan hasznosak voltak , de a kereskedést igen megnehe 
zl'ték s összeszoríták. A vása'rln's a nyilvános piarczokon s 
vaísa’rokon kivůl keményen eltiltaték s а nagyobb e'rtéků 
a'ruk még ott 15 (‘5а1‹ a helység bl'ra'ja és a vámszedc'l je 
lenlétében valának eladhatók 2). Ñzint ezen okból tiltaték 
el n hatärszéleken a lovakkal e's ökrökkel kereskedés; 
idegen kalma'rok pedig csak a király vagy ennek megha 
gyásából a határszéli föispán engedelmével vehettek' lova 
kat s egyéb barmokat 3); а 1`З15р11п 15 büntetés alá esett, 
ha illy engedelmet a király hire nélkiil adott valamelly 11111 
földi kalmárnak 4). Ezen szoros tilalmak azonban a 1011111 
sok elterjedtsége'n kivl'íl azt is látszanak bizonyítani , liogy 
а gyakori háborúk által nyugtalam'tott országban a barom 
tenyésztés alábl) sülyedett. Hasonlók azon törvények is, 
mellyeket Kálmán az oroszokkal vìselt háború bal kìmene 
tele után összelll'vott orsza'ggyl'ílésen 1100~dik évben a ren 
dek tanácskozásai közt alkotott ‘5).Ujonnan megszabályoz 

l) Пески. S. Ladisl. L. ll. Cap. 1-9. Lib. lll. Cap. 10--l2. 
’) U` o. L. I1. Cap. 7. L. lll. Cap- Il. — Kálmán ezt még azi 

gorúbban бешеных-1111. L. ll. C. 2- 3. 
l) Deer. S. Ladìsl- L. ll. C. 15- I6. 18. 
‘) U. о. c. 11. 
‘) Вести. Colom. L. 1. C. öl. 54. 56. 76. 
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tattak ezen gyi'ílésen a nép adózäsai is: a 52. Istvántól az 
egyházi inte'zetek javära rendelt tizedek és a Vasari adón ‘) 
kivl’íl nyolc eziist denárnyi adó vetteték ki a lakosokra 2) , 
mellynek egy harmada a megye ispänjáé , a többi a kirälyi 
kincstáré vala 3) ; azok рейд, kik а kirälynak lovakkal , 
szekerekkel szolgaltak, vagy zsoldos szolgálatban állottak, 
felényire köteleztettek ‘). Ezen kivl'íl me'g egy, szinte új, 
inenye't s nyest börökben fizelendö'adó rendeltete'k 5). A 
bensziilött szabadok , mint а slávo'k e's a német s olasz be 
vándorlottak hét fillérnyi védelem- s szabad‘sa’gdi'j adózásá 
ra szori'ttattak 6). A várakhoz tartozók (servientes Castri) 
pedig a szabadsägdi'jon kivi’íl kézmi'iveiktöl is tartoztak va 
lamit fizetni 7). 

Azon hasznokban, mellyek a jerusalemi zara'ndokla 
tok e's keresztes báborúk által а csinosbulás, ml'iipar és 
kereskedés tekintetébeu ege'sz Európära háramlotrak a), né 
mileg részeslilt Magyarosza'g is. Sz. István ideje’töl fog 
vást, ki a zarándokokat szíves vendégszeretettel fogadá, 
Magyarhonon kereszti'il vették ezek útjokat a szent földre. 
Mär alatta is számos csapatok vonúltak keresztl’íl illy za 
rándoki célzatból. 1027-dik évben Villlelm egolisni gróf 

` ') Decr. Colom. 1.1. C. 34. Ezen vásári adókattöbbnyire terme' 
szeti anyagokban szedék az e korbeli királyok, miként ez a 
tìhanyi apátság alapítványos levelébôl kitúnik , hol íratik: 
„Adjunxit quoque piissimus Rex Veszprimiensis mercati tri 
butum, videlicet-suam partem in cacabis et comestibilibus, 
in Ders etiam in omnibus ferramentis.“ Szìnt ezt bizonyít 
ja Kálmán I. törvénykönyvének 78-dik cikkelye. 

’) Dccr. Colom. L. I. Cap. 45. 
‘) U. o. Cap. 25. 78. 79. 
‘) U. о. Cap. 45. 
‘) Deer. Andreae l1. de anno 1222. art. 27. 
°) Deer. Colom. L. l. Cap. 35. 80- 
’) U. o. Cap. 81. 
') Ezeket теннис; fejtegeti Heeren Kleine hist. Scriften 1l. 
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kise'retében hétszázan valának а magyarok vende’geì ‘). 
Kétséget nem szenved, hogy ezekhez néha magyarok is 
csatlakoztak; s l’gy a kelettel lassanként megismerkedvén, 
útat nyitottak a görög va'rosokkali közlekedésre. Nagyobb 
alakban törte'ntek ezen zarándoklatok, midön Európa пё 
ре1 már nem mint ajtatoskodók, hanem mint a sz. föld bir 
lokáért vívó harcnokok utaztanak а keletre. Kálmán alatt 
hat szaknszban vonúltak át az orsza'g nyugati részén ezen 
ábrándos seregek , mindössze közel Ihatszáz ezer embert 
számlálók. Az elsö csapatok eröszakkal, rabläsokkal fer 
töztették meg ugyanjámbor szándékokat, s а király 111511)’ 
telen volt fegyveres erôvel meggätolni s megtorlani 111111 
gásaìkat 2); de más részröl hajtottak némi hasznot is. 
Azonkivl'íl , hogy a magyarokat egyéb nemzeîekkel köze 
lebbröl megismerteték, a va’sárok 5 piaczok jôvedelmét is 
tetemesen növeszték. Еду királyi fölszóli'tásra az Aorszzíg 
minden részeiról vitettek ruha 5 élelem neml’íek, gabona, 
bor, barmok, vászon bôr stb. azon tájakra, mellyeken а 
keresztes had áltvonúlandó vala. S e mellett czélszerl'í ren 

delések tétettek, ne hogy az idegenek а kalmároktól meg 
csalattassanak 3). Ezen hadak átvonulása alatt nem тези 
tendö pe'nzmennyise'g jött vala а nép között forga'sba ‘); s 

>mi még sükeresebb következményeket szl'ílt, a bolgár s 
görög városokkali közlekedés könnyebbé, sůrůbbé 16u. 
Egyébiránt, mìóta Piroska, sz. László leánya, Comnen 
János görög császärnak eljegyezteték, a birodalmi ‘1110 
sokban a magyar kereskedôk kedvezéssel fogadtattak. Мёд’ 
élénkebbé lön ezen közlekedés , miután Basilius császär a 

') Katona Hist. Critica l, 337. 
’) Albert. Aquens. ap. Bongers. Gest. Dei p. Francos Lib. I. 

Cap. 6. 8. 9. 24. 28.-Lib. II. Cap. 1. 2. Lib. VIII. C. 34. 
Ezen hadak áltvonulását igen összezavarva adja eló Thú 
rócz II. 60. 

‘) Pray Anual. P. l. 95-97. - Katana 3, 19-53, 
‘) Fessler l, 531. 
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bolgárokat egészen meghódoltatván (1019) , s ezeknek ke 
reskedése lassanként meggyönglilvén , a keleti áruk snil 
ll'tását magyarhoni kereskedök kezdék fölvállalni. Käl 
mänt a kallnárok szelnbeszököv gazdagodása avra bl'rta, 
hogy addigi csekély adójokat megnagyobbl'tsa ‘). 

A külfölddeli közlekedés tekintetében nyomos követ 
kezményl'í vala Hol‘vát- e's Dalmátországnak meghódolta 
tasa is. Hocvátorszzíg egy re'sze még Lziszló alatt, ki só 
goränak Zvoiniml'rnak ,Istvlín utódjának halála után a pár 
toktól szétszaggatott orszzig Yelfoglalására meghl'vate'k, 116 
dolt a magyar fegyvernek 2). Kálmán ehhez Dalmátorszá 
got s késöbb azon táborozäs alkalmával, melly a velenceiek 
által fölbujtott .ladra la'zadlísának elnyolnására tétetett, 
Veglia, Cherso és Arbe szigeteket is hozzá knpcsolván, a 
horvát- és dalmátországi királyság cl'mét is fölvette 3). Egy 
й] mezö nyilt ezziltal a magyar kereskedöknek а külfölddel 
s különösen Velencéveli közlekedésre. A tengermelle’ki vá 
rosok , ‘(Лед Jadra, már egy idôtôl fogva a velenceiek ura 
säga alatt s ezekkel szoros kereskedési szövetségben valli 
nak, miután pedig a magyar kormány alii jutottak , ‘Ша 
lok a magyarok is részesl'iltek némileg azon haszonban, 
mellyek a velenceiekkel folytatott kereskedésböl ál'adtak~` 
Látta Kálmán, lnilly üdves következme'nyi'i lehet idövel а 
kereskedés tekintetében a tengerpartok birtoka s azért, 
hogy ott a magyar uraságot megerösl'tse, nelncsak meg 
hagyá azon városok polgárai szerkezetét s szabadékait, 
hanem lijabb kiváltsa'gokat is osztott nekìk, p. 0. az adó 
tóli mentséget, egyedül a vámok kétharlnadát tartván meg 
magának 4). 

Egyébirlint mióta а magyarok sz. Вы!" által a nyu 

I) Deel-et. Colomani L. l. Cap. 33. 
’) 1. Il. Endre két rendbeli levelét Praynál Anual. l, 91 g) 

alatt. 

l) Katona 3, 195. köv. 
‘› u. о. з, 22o. 
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gati európaiakkal barátságosabb viszonyba álll’ttattak, MtvY 
gyarorszäg lön köze'ppontja аж éjszakról del, s keletrôl nyu 
да: felé vonuló kereskedésnek. Ebben azonban a magya 
rok nem annyira cselekvö, mint szenvedô részt vettenek. 
Néhány német városok, mint Regensburg, Zürich, Augs~ 
burg, Strassburg , Bees , е korban élénk kereskedést i'íztek _ 
а kelettel; többi fölött jelentös vala Regensburgnak nem 
csak Konstantina'polylyal , hanem az oroszokkal~és elbai 516 
vokkal is közlekedése; az a'rukat pedig Magynrhonon ke 
resztül részint Száraz'on, részint vizen szálll’totta а: 1)_ Vá- 
rosaink közöl legélénkebb közlekedésben állt 061-6301‘ 
szággal Zimony, melly, miként egy iró 2) tamisi’tja , gaz 
dag kereskedö város volt- -A szomszéd Nénletországgali 
kereskedés tárgya а magyarok részérôl leginkább gabna ‚ 
só 65 börök voltak; mikért többnyire vásznat vettek cse 
11561;ашагЬа-Кегезйедёз, mint fölebb érintém, е korban 
nagy nehézsegekkel volt összekapcsolva. 

Kálmán orsza'gla'sa za'rja he а keresztény vallas föl~ 
vételével európai polgárodásnak indúlt Magyarhon elsö szá 
zadát. Tagadhatatlan, hogy ezen idö alatt minden (сып 
tetben haladt elôre e fiatal nemzet: de az is bizonyos, hogy 
mind a im'íipar, mind а kereskede’s állapotja még csecsemô 
korú volt. Lassu léptekkel emelkedhetik egy nemzet, 
mellynek a nemesebb polgárisägra eredeti darabossz-ígon 5 
vadságon kell áttörnie; és szerencsés , ha ezen önmagavali 
küzdésben fönebb (‘окон álló szomszédok s bölcs korma'ny 
zóktól segl'ttetik. Ez а szerencse hizonyos mértékben ama 
gyaroknak is jutott; a királyok,keveset kivéve köz6lök,ér- 
telem- s erövel teljesek, atyai kezekkel a'polák а gyermek 
nemzetet; s a benszülötteknek , még inkább pedig a német 
s olasz bevándorlottaknak nagyobb mìveltsége jótékony 
kalauza volt az ébredezö iparnak 65 csinosulásnak: bizo 

I) Hüllmann Städtewesen 1, 330 köv. “fachsmuth Sitteugesch. 
3. Th. 1-te Abth. 338. 341.. 

’) Hüllmann gesch. d. Byzanth. Handels. 80. 
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nyos, hogy ezeknek példája nélkül annyira nem haladt 
volna a magára hagyott nép, hol azt már e század végén 
is találjuk. Igaz, csekély volt még mind ez , ha csak az, 
akkor épen nem első, szomszéd németek műszorgalmával 
s kereskedésével is összehasonlítjuk; de nem kell megfe 
ledkeznünk , hogy a nyugati népek közt egy pár századdal 
előbb fölébredt a polgárisodás szelleme; aztán meg figye 
lemben kell tartanunk azon akadályokat is, mellyek a ma 
gyar nemzetnek e részbeni nagyobb emelkedését hátrálta 
ták , s mellyeket részint elszórva közlöttem , részleteseb 
ben pedig, mivel nem csakezen századra, hanem általá 
ban az egész árpád-házi korra kiterjednek, e szakasz vé 
gén fogok fejtegetni. 

A népiség állató részeinek sokféleségeiben , a határ 
széli szomszédokkal való érintkezésben, a nyugati euró 
paiak és ázsiai csoportok átvonulásában, Európának akár 
mellyik, legélénkebb tartománya sem haladja meg Magyar 
országot a tizenkettedik században. Majd barátságos , majd 
ellenséges érintkezésben voltak a magyarok a német csá 
szárokkal és hercegekkel, Velencével,a keleti császárral, 
csehekkel, lengyelekkel, oroszokkal stb. A külfölddeli vi 
szonyok sokfélesége mellett a benső állapot is élénk moz 
gásban mutatkozik: zajongások, polgári háborúk, harcok 
a királyi székért s annak hatalma fölemeléseért vagy el 
nyomásaért, új polgárok bevándorlása stb. jelelik Magyar 
hon e századi történeteit. 

Illy élénk mozgások közt nem csekély változást szen 
vedett n lakosok polgári álladalma is. A vármegyék inté 
zete különféle okok hatásánál fogva némi részben hanyat 
lani kezdett 1), s egyéb körülmények s) mellett ez is segí 

') Ennek okait l. Kollárnál Amoenìt. ll. 162. köv. 
3) U. o. 139. 
TÖRTÉNETTUD. PÁLYAMUNKÁK n. 14 
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tett a szolgaság gyéri'tésén, a szabadság terjesztésén: meri 
a minrl inkább csökkenö megyei zäszlóaljak nagy részint 
szolgákból egészi'ttettek ki; miáltal ezek szabadsägba jut 
ván, а szolgák szäma kisebbedett. Sokkal hatékonyabb 
emelcsôi valának még a polgári szabadsägnak a városok. 
Ezekrôl eddig még semmi emli'tést nem tevénk, hogy itt 
annál összefiiggöbben adhassunk rólok egy általános raj 
zot. Városok már az elsó kira'lyok Май állottak fenn az 
ország külön vidékein , leginkább a megyeì várak és püs 
pöki видна}: körül. Említésre méltóbbak: а kira'lyi Fehe'r 
var, Veszprém, “мены, Nyitra , ‘Не, Esztergam, Ро 
zsony, Györ, Komárom, Cyperon vagy Sopron, Pest, Bu 
da, Eger, Kalocsa, Pécs, Zimony stb 1). E korban nem 
csak számok növekedett, hanem а már fennállók is ked 
vezöbb helyzetbe jutottak. A tengermelléki dalmát városok 
is ez idôben kapesoltattak szorosabban Magyarorszäghoz s 
több rendbeli oklevelek tudósl'tanak , milly szép szabadé 
kokkal ajándékoztattak meg ezek e korbeli királyaînktól z) 
s mike'nt lettek a szabadságban és jóllétben mintegy pél 
dányai a magyar városoknak. Mi ezen városok szerkeze 
‘ё: s lakosinak oszta'lyzatát illeti: а municipalis szabadság 
azokban még nem létezett; mivel többnyire a megyei vár 
környékén emelkedtek föl, a fôispán hatósa'ga alatt .'«íllot 
tak; а királyi és várjobbágyok, kik ómagyar szokáske'nt 
а kézmüvektöl idegenek s csak katonák valának , egy el 
sôse’ggel s nagyobb jogokkal ellátott osztzílyt képeztek a 
szorgalmi osztály mellett; a kereskedök, mesteremberek 
és földmi’vesek csekélyebb szabadékokkal birtak, s az utó 
sók , sôt a mesteremberek egy része is me'g most sem volt 
tökéletes szabadságban 3). De szabadsägnk anna'l inkább 
növekedett, s annál inkább lohadt a katonai vagy nemesi 

l) Anonym. Cap. l1. 21. 35. 36. 41. 45. 51. -- Katona l, 124. 
145. - 2, 31o. 366. su.. 

'-') p. o. Katona 3. 339. köv. 611. köv 
l) Kollár П. 116. köv. Engel Gesch. d. Unger-n 1, 169. 
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osztfilynak ezen szorgalmi osztályok iránti kevélysége , 
mennyivel inkább hajlott emezek részére а pe'nz s Наша 
ság ingerlô ereje. A régieknél kedvezôbb helyzetbe jutot 
tak az új, П. Gejza alatt Ne'metalföldröl 5 а birodalom 
egye'b tartományìhól beva'ndorlott 5 а Szepességben 5 Ег 
délyben letelepült jöveve'nyek 1) által emelt városok. E 
század vége felé fenälltak már: Szeben 2) , Brassó stb. El' 
délyben; Magyarországban pedig: Selmec, Körmöc, Eper 
jes, Löcse, Szepes, Bartfa , Kassa, Késmark, Zólyoni, 
Karpona, Uj-, Béla-, Libet-Búnya, Németlíjvär stb. Ezen 
városok iskolái valának a mú'iparnak s példái nem csak a 
jólle’t s gazdagodás forra'sihoz juthatásnak, hanem a bizto 
sított polgári szabadsa'gnak is. Minô szabadseígba helyez 
tettek mindjárt bejöttekkor, bizonytalan, de hogy szép 
szabadékokat nyertek , kételkedni nem hagynak azon ok 
levelek , mellyek jogaìk késc'íbbì megerôsl'téséröl vagy 5211 
pon’täsáról szólanak. Elgondolható , hogy ezen jövevények 
olly nagy távolságról útnak sem indultak, mielôtt az új 
honban nyerendö jogok- s egyéb kör'ülményekrôl 111210511 
va nem valának, annál is inkább , hogy elôbbi honunkban, 
mellybôl а tenger árjai által kiszeríttattak, tökéletes 5211 
hadságban éltenek. Valószinú' , hogy azon jogokkal, mely 
lyekröl a késöbbi oklevelek szólanak, 5 minök: а teleksa 
játsa’g, vámmentesse'g, az elöljárók s városi kormányzók 
szabad választäsa, saját îtélöszék stb. mindjárt letelepülé 
sekkor elláttattak 3). 

A közlekedés önmaga által legjobban és síikeresebben 
ápoltatik; azért bizonyos, hogy minél slîmibben cmelked 
tek _a városok, annál inkább gyarapodott 5 terjedt a keres 

l) Kivándorlásuk okát eló'adja Wachsmuth Sittengesch. 3. Th. 
2--te Abth. 351. 

’) Ne’met nevét еду niírnbergi Hermann nevíì megszállótól mon 
datik venni. ’ 

a) L. Schlözer Gesch. d. Deutschen in Sìebenbürg. 349. köv. 
14 * 
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kedés. Azon útak, mellyeken nz elöbbi szn'zad alatt létre 
kapni kezdetta kiilfölddeli közlekedés, most még élén 
kebhek lettek. Egész nyngati Enrópa mozgásban vala, s 
iränyiít a byzanti birodalom s a sz. fôld felé vette; litjok 
pedig többnyire Magynrországot metszé a't. Királyaink “Ш 
Va majd védencei s frigyesei, majd ellense'gei valänak a 
görög csa'sza'rnak; s ezen viszonyok változäsa szerint a ke 
reskede’si közlekedés is a kelettel majd lankadtabb , majd 
élénkebb lön. Manuel, görög császtír egyik kedvenc esz 
méje volt, Magyarorsziígot birodalmához kapcsolni ,miként 
a II. Géjza s III. István alatt koholt, de mindig kora'n el 
бы‘: s dugába dölt cselszövények nyilvän bizonyl’lják. Ezen 
oknál fogva kétségkivú'l kedvezett a magyar kereskedök 
nek, nz ország meghódoltatása kivitelét maga'nak eza’ltal 
is megkönnyl'tendô. De városaink magánzilló activ keres 
kede'se a távolabb görög városokkal még igen gyönge lá 
bon állott; s Byzantba legfölebb egyesek útaztak néha a 
nyugati kalma'rok tärsaságäban kereskedési célhól ’). Leg 
siirl'íbben látogatták városaink közôl a görög vásárokat a 
zimonyiak, kik szomszédsa'gok miatt re'gtöl fogva szoro 
sabb összeköttetésben vala'nak a bolgár és görög városok 
kal 2). A keletet Бываю s honnnkon keresztül utazó nyu 
gati kalmároknak Esztergam volt nyug- és rakhelyök 3). 
Az olasz városokba csak az Esztergamban telepu"lt lom 
bardok utaztanak áruikkal, onnét olasz szöveteket hozan 
dók vissza; egyéb városaink csak а dalmaták által jöttek 
velök érintésbe ; de viszont az olaszok, s leginka'bb velen~ 
ceiek nem ritkán Ищут": lneg va'rosainkat *). Tárgyai 

 

') ll. István egyebek közt azt adá okúl a Comnen János свё 
szár ellen inditott háborúnak, hogy a branizovi Iakosak а 
görög városokba utazó magyar kalmárokat kirabolták. Ka 
tonánál 3, 423. Spánik l. 173. 

’) Katona 3. Append. de situ , Siugedon et Taurini. 
') U. o. 4, 354. 
‘) U. a. 6, 220. — A dalma't "árosok szerette'k a magyar ura 
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ezen kereskedének valának az olaszok re’széröl: posztó , 
’ 5е1ует, bársony -s egyéb szövetek s ruha nemi'íek, meg n 
híres velenceì fehér 65 festett üveg; a magyarok részérôl 
pedig barmokon 5 lovakon kivi'i'l kiva'ltkép 56, bör, me 
nyét 65 egyéb drága pre'mek. Az olaszokkali kereskede's kö 
vetkezménye volt, hogy számos Iényíizési cikkek , selyem, 
ba’rsony, hölgymenyét , drága gyöngyök, kagylók, külön 
féle fi'nomabb arany ékítmények Magyarhonban iS divato 
sakka' vältak а gazdagoknál 1). -- A szomszéd német тапо 
mänyokkal, танкер Austriával többnyire barátsa'gos, söt 
atyafiságos viszonyban is állottak királyaink, mi a két 
nep egymássali közlekedését ke'tségen túl sl'íri'té. Pozsony ‚ 
М050пу, Esztergam meg Pest valának e részrôl az áruk, 
kivált а német vászon fö piacai, mellyeket a már akkor is 
népes, élénk В6с5 5 egyéb szomszéd városok kalmxírai sii 
ri'íen látogattak. Va'gómarhák e korban is már nagy szám~ 
mal hajtattak a szomszéd Osztrìába. 

A külfölddeli közlekedés növekedése s a városok sza 
porodása nagyobbíták a belkereskedést is. Vása'rok már 
minden värosban tartattak. A zsidó 65 izmaëlita cserebere' 
lôk mellett most már a megszaporodott német 65 о1а5ж jö 
veve'nyek is nagyobb számmal elegyedtek а kereskedésbe. 
Legélénkebb vásárai voltak Esztergamnak, hova a benlakó 
Iombard 65 német kalmárokon kivi'il szfímos külföldiek is 
csôdültek áruikkal. Ne‘vezetes volt ezen va'rosnak s а du- 
nai kikötönek áru-megállító joga is, mellyet elôbb [11.116 

ságot: a görög s velencei jármat Ierázva, több ízben -ne- 
vezetesen lll. István és 111. Béla alatt -a magyarok védel 
me alá „(так át magokat (Katona 4, 149. 156. 280). Minek 
oka nem csak az volt, hogy a fe'ltékeny velenceiekto'l a ke 
reskedési concurrentia miatt nyomattak (Katana 4, 698.639); 
sem egyedůl nz, hogy a magyarok alatt több jogokat nyer. 
tek, hanem kétse’gkiviil az is, hogy a magyar kereskede's 
számokra gazdagon kamatolt. Engel l, 264. 

l) Oklev. Katonánál 3, 508. köv. 
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la ‘) aztán Imre 2) а helybelì káptalannak ajándékozott. 
Esztergam vetélkedö társa volt Pest, nagy részint német 
душ-та‘, ellátva szinte kikötövel a Dunán з); vásáraìra nem 
csak honi, hanem szomszéd ne'met kalmárok is jöttenek. 
Az l'gy emelkedô kereskedés annyì pénzt, Щит aranyat 
hozott e honbanÍ forgásba, hogy királyaìnk bänyáik gaz 
dagsa'ga mellett is igen kevés s csak apróbb, váltó eziist 
pénzeket verettek. 

Minô ára volt е korban а termesztményeknek és bar 
moknak, némi tudósíta'st nyerünk а keresztes hadak tör~ 
ténetirásìból. „Moguntinus —- így {г F ridrich császár ke 
resztes hadának irója , coloniaì Godefrid-mittìtur ab im 
peratore ad Ungarum —- _ --- et pro vict‘ualibus provìden» 
dis exercitibus signatorum. Qui remandat ita de his ordi` 
nasse, quod centum equorum pabula marca emantur; simi 
lìter quatuor boves praestantes marca una; et cetera in 
hunc modum *). 

Azonban ezt a mód fölött csekély ärt közdivatúnak 
nem fogjuk mondhatni, ha meggondoljuk, hogy kira'lyaink 
nzon jámbor buzgalomból, mellyel a keresztes hadak iránt 
viseltettek, nem csak olcsóbban adatni parancsolák az élel 
mi s egyéb neml'í ta'rgyakat а kereszteseknek , hanem ven 
dégszeretetök s bökezüségök ollyanokat ingyen is osztatott 
ki a sereg közt, mint épen a nevezett iró Béláról bìzonyl’t» 
ja 5) 

Az ekkép terjedö kereskede's szükségkép emelte a mü 
 

l) Oklev. Katonánál 4, 331. köv. 
’) U. a. 4, 607. köv. —- Godefrid, a keresztes had irója, Esz 

tergamot gazdagságáról az огней; fövarosának печей. Ка 
tona 4, 354. 

’) U. а. 3, 593. — Rogerius Mìserab. Carm. Pestet említve'n ‚ 
írja: „Magna et dìtissìma villa Teutonicorum.“ 

‘) Katonánál 4, 351. 
5‘) Ú. o. 355. köv- Valóban királyi fe’nynyel fngadta Béla mind 

a császárt, mind annak seregét. 
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ipart. Ugyanazon úton haladt ez, mellyet fönebb kijele 
Май, részint snját indi'tó ereje’töl, részint némì kedvezö 
körülményektöl, helylyel helylyelfelsöbb kedvezéstöl s ápo 
lástól is ösztönöztetve. Az egyba'zi intézetek földbirtoka e 
kol-ban igen megnagyobbodott; s ez ke'tségen ‘111 hasznára 
и": a mi'iiparnak, föleg a földmivele'snek. A szerzete 

 

sek ugyan, mint már föntebb is érinteték, a kézmii-v 
vekkel s a föld megllódoltatásával, mint azelôtt, most nem 
foglalkoztak; de kitiinö voltvmind bánásmódjok telekjob 
bágyaikkal, mind] buzgalmok azoknak számára kiváltsá 
дока: eszközleni 1); söt a szolgák fölszabadításában is leg 
‘дым az egyházi status tôn 2). A nemesség a szorgalmi 
osztályban a személyt nyomta s azért alatta az Эра!’ kellö 
leg nem gyarapodhatott. Inne't magyarázhatni meg, miért, 
a törvényhozás részéröl _ mellybe a nemességnek volt 
legtöbb befolyása -- nem mutathatunk elö törvényeket, az 
elsö kézi foglalkozásoknak, a föld meghódoltatásának, a 
termesztésnek kedvezôket. Ezen elsö kézi foglalatosságok, 
nevezetesen a földmivelés а kereskede'stöl kölcsönözte 103 
hatékonyabb ösztönét. A va'rosi gabna-kereskedés, vala 
mint a nyers börökkel, vajjal, sajttal , zsirral stb kereske 
dés legjelentösb emelcsöje volt a mezeì szorgalomnak. 
Gyapjut, azonkivl'íl hogy a magyar nemesebb fajú julio 
kat még nem tenye'sztett, azért sem adhatott el nagyobb 
mennyiségben a mezei lakos, mivel a bôrök, többnyìre ru 
hanemiiekké alakítandók, gyapjastól együtt kerestettek. 
A kender és len , melly már siirübben tenyészteték , kapós 
volt а vásárokon; s az utolsó leginkább asszonyoktól dol 
goztaték föl. A szölömívele's, az egyház Юга! is még in 
kább, mint a gabnatermesztés , ápoltatva, az ország min 

‘) Imre alatt az egyháziak jobbágyai közönségesen mentek "a 
lzinak az országos adótól. 

2) Kollár 1I. 124. 139. köv. 
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den vidékeìn szorgalmasan gyakoroltaték ’). A méhtenyész 
tés egyìk volt a legjövedelmesebb foglalkozások, valamint 
a На“ és méz a legkeresettebb tárgyak közôl; az elsö az 
egyházi szertartásokon használtatni szokott gyertyákká 
öntete'k, a másik márc vagy méhser s egyéb italok és éte 
lek készl’tésére szolgált 2). A halászat, melly már a mive 
letlenebb magyaroknak is egyik foglalkozásnemét tevé , 
ápoltaték az едут; azon törvénye által , melly számos na 
pokon tilalmazá a húseledelt; a haldús folyamok , kivált- — 
kep а Tisza , bc’iven jutalmazták a hala'szok fáradságát. -- 
A ba'nya'szat, melly még az elöbbì „быть“ kezdeték 
gyakoroltatni, most már nagyobb kiterjedést e’s buzgóbb 
ápolást nyert mind Magyar- mind Erdélyországban; ezen 
ágára a szorgalomnak királyaink leginkäbb a német gyar 
matokat használták, mi onnét ele'ggé kivila'glik, hogy bá 
nyavärosaink majdnem mind ezen gyarmatoktól veszik ere 
detöket s pedig épen ez idöböl. A kiásott ércekböl , mely 
lyek közt nemesebbek is aránylag elég nagy böségben ta 
láltattak, pénzzé igen csekély rész vereték. Pe'nzml’íhelyek 
Székesfehérvárott, Budán s késöbb Szebenben vala'nak. 
Nagyobb része a kivájt ércnek kereskedés alá jutott, s ré~ 
szint kiilföldre viteték ki, hol а magyar réz egyebek közt 
igen kapós vala , részint honi ml'íhelyekben dolgoztaték föl. 
А sóbányák körůli szorgalmat, mellyet az aknák tömérdek 
gazdagsága böven jutalmazott meg , nem csak а honi пак 
ség , hanem а szomszéd déli tartományokba és Austriába ki 
vitel is tetelnesen emelte. 

Azonban a földmivele's 'aránylag me'g mindig sokkel 
alacsonyabb fokon állott, mint mennyire a föld termékeny 

l) Ottó, Fridrich császárnak a keresztes háborúban útitársa 
bìzonyítja, mike'nt Béla nagy mennyìségü bart osztatott ki 
a seregnek. Katona 4, 357. 

l’) A. méhsernek azon tömérdek mennyiségéból, mellyet a job 
bágyok a monostoroknak e'venként adni атаман, kìvilág 
lik, miként ez igen kedvelt ital volt Iégyena magyaroknál. 
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sége, а ne'p nagyobbodó száma s az emelkedö kereskedés 
mellett juthatott volna. E században többször sanyargatá 
еще; а népet ; s ha való, hogy ezt az a’tvonuló keresztes 
hadak hagyák magok шёл - mint némellyek 1) állítják —: 
azt kell hinnünk, hogy a gabona-termesztési szorgalom csak 
annyi volt, mennyit a nép szüksége elkerx'ílhetetlenné tön. 
Ezt némikép bìzonyl’tja a telkek igen csekély ära is — mi 
azonban az országban forgó pénzmennyiség csekélységének 
is tulajdonítható —: а csatári monostor adományflevelében 
ezt olvassuk : „Praedium Hon, quod emit a Czalaensibus 90 
pensìs, et sedecim bovibus et duobus agnis.“--- -„Terram, 
quam emit а Simeone filio Nicolai Comìtis ultra Dravum 
centum pensis, et duobus dextrariìs --- — Neteg septingen 
tis pensìs“ stb 2). Zalontának ára vásárjoggal , telkekkel, 
szolgäkkal együtt nyolcvankét márka; a mykusì uradalo 
mé palotával, .öt szölöhegygyel, négy majorsággal, mal 
mokkal, szulgákkal stb. négysza'z ezüst márka з). Bolesz 
ló , váci püspök, midön , mint Imre Нину követe , Rómá 
ba útaznék , Elvim nagyváradi piispöktöl Narher, Macra, 
Ара , N igad , Galosa majorságokat szölôkkel , malmokkal, 
szabadosokkal, szolgákkal stb. együtt négyszáz ezüst mar 
ka'ért (ezer hatszáz forìntért) vette Ч. III. Béla idejében 
akkora föld, mennyit egy ökörfogat (unum aratrum) ml'vel 
hetett, két markán; egy major vagy tanya pedig haszon 
hét szállásokkal kétszáz markán vala vehetö 5). 

') Katana 3. 591. )gaz ‚ hogy Il. (Юра korában az éhségegyéb 
országokut is gyötrött; de azt ott inkább mondhatjuk а 
keresztes háboruk okozatának. minthogy ezek a fòldnńvelô 
osztályt mód fölött megtizedelték; a pórnép, melly otthon 
uraitól nyomattate'k , szívesen szego'dék szabadságaért а ke 
reszt zás‘zlói alá. 

2) Katona. 3, 503. köv. Egy pensum tó'n egy negyed eziist mar 
Ка“ , tehát egy.,forìntot aranyban. 

‘) A leleszi prépostság oklevelében. Katonánál 5, 180. 
‘) Katana 5, 188. 
‘) Engel l, 267. 
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A mestertégek, vagyis a durva anyagok feldolgozá 
sával s kikészi'tésével foglalkozó kézmüvek e korban leg 
inkább két körülmény által emeltettek. Az 6156 а nyuga 
tiaknak honunkon gyakori átútazása, a zarándoklatok, 5 
mi ezekböl következményképen állott 616, а fényiizési 
szellem ébredeze'se. Mióta a magyar lovagok а németek 
kel többször jöttek szorosabb érintésbe, 6k is vérttel 65 
páncéllal ellátva jelentek meg а harcban szinte, mint a 
bajnoki játékokban 1). Egyébiránt posztó, selyem, bársony 
5 egyéb fi'nom szövetek, ezíisttel s aranynyal himzetts bog 
lározott mezek, aranyláncok s más illyetén ékl'tmények kö 
zönségesek valának a gazdag nemeseknél 2). A szomszédok 
lakjaival megismerkedvén, nem csak kényelmesebb haza 
kat, hanem pompás palotákat is kezdének már emeltetni. 
A mäsodìk köriilmény, melly а mesterségeket terjeszté s 
gyarapítá, volt az, hogy a nem rég meghonosult jövevé 
nyek gyarmatai, kiváltkép а szászok, söt шаг а kiilföld 
del s ennek tudományával némileg ismeretes honiak is , a 
hìú gazdagok vagyait nemcsak kielégi'theték , hanem ké 
szl’tményei különféleségével azokat még inkább gerjesz 
ték 65 szapori’ták is. A sokasodó egyházi szertartások s az 
ezekben növekedö fényi'ízés is emelésére szolgált а mester 
ségeknek 3). A kézmíivesek céhei, minök már Németorszäg 
ban léteztek 4) , honunkban csak a következö század köze 

‹ ре táján kezdének fölállani. --- A mar fönebb elöszámlált 
mesterségeken kivi'il a vászonszövés, meg аж üvegkészi’tés 

l) I_ADienes lll.lstván veze're seregének leìrását. Engel 1, 256. 
’) Oklev. Katonánál 3, 508. Illy drága anyagból készült azon 

шт: sátor is, mellyet lll. Béla neje Fridrich császárnak 
Esztergamban ajánde'kozott. Arnold Lubecens ap. Канта 
4, 354. ` 

‘) Az ünnepek is fényesen szoktak megületni. l. Bìogr. S. Ot 
ton. Eppi. Bamberg. „Epularum largitate, splendide ac de 
licate“ stb. Katonánál 3, 531. 

‘) Hüllmann Städtewesen , l, 318. köv. 
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Ветви szorgalmasabban gyakoroltatnî; az elsövel legìn 
kább а, mail' elöbbi honukban is nevezetes,flandrìai ‘биоп 
szövôk 1), kik Szepesben települtek le, foglalkoztak; а 
másodìk а meghonosult olaszok által jött nagyobb divatba. 
__A hajúgyártásban , valamînt a hajóka'za'sban is még elég 
ügyetlenek valának а magyarok. Hajóik hosszúk, esetlenek, 
nehezen fordl'thatók; mi okból az ügyesebb görögöknek 
vìzen még nem állhattak ellent 2). III. Béla alatt ugyan 
egy magyar naszád gyözedelmes lön a velenceìek ellen ; de 
поп hajók kétségen Щ! a‘dallnatìaì városok készítményei 
s а hajósak tengermellékiek voltak 3). —А táplálékra szol 
ga'ló készl'tmények közöl jelentös helyet foglalt el mind a 
belkereskedésre, mind а közéletre nézve a méhser- marc-_; 
az árpaser még gyéren s csak a német közönségekben di 
vatozott, égettbor, mit az arabok Chináhól lmztauak be 
Európába ‚ nálunk még egészen ismeretlen volt. 

Törvényhozásunk e korban új ‘szaba'|yokat, a ml'íipart 
s kereskedést illetöket , nem alkotott; de királyaìnk néhá~ 
nya emelte а szorgalmat. Kétségkivú'l leghasznosabb volt 
e tekìntetben az, a mit Il. Ge'jza a. szászok és németalföl 
di flandrok letelepl’tésével tön. Említém már , hogy a ma 
gyarnak lelkületi saja’tsäga a megszokott régìhez гадан 
kodni, elannyira , hogy ujítást, javl'tást önsugallatból rit 
ka’n ‘аду soha sem teszen, hanemha pe'ldák vagy felsöbb 
ségì parancsok által ösztönöztetik. Egyébiránt még isme 
retök is csekély volt a ml'íìpar s kereskedés tárgyában, 
minthogy nzokban, magokra hagyatva, tetemes elôhala 
dást tehettek volna. Illy körl'ílmények közt semmi íidvô 
sebb rájok nézve nem történhetett, mint értelmesebb , mün 
kához szokott , új pulgártársaknak az országban letelepl’té 
se. A beköltözô flandrok elöbbi honokban is --- a Rajna~ 
torkblat, s Gravelin közt fekvó tengermelle'ki vidéken -- 

') Wachsmuth 3- Th. 2-te Abth. 349. 
2) Engel l, 252. 
') U. o. 268. 
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nevezetesek valának vas мышца szorgalmok- s mun 
ka'sságokról a tengeriír elleni harcban, mellytôl feszi'tett 
törekvéssel lakjaik s földjeik egy részét kicsikarták s 
mellynek szünetlen vigyázattal s elszánt erôvel kellett ve’d 
gátokat vetniök ; honn szorgalmasak valának a földml'velés 
ben , vászonszövésben, fegyvergyártäsban stl); kiìnn moz 
gékony, iigyes kalmárok, szövetségben állottak franciák 
kal, angolokkal, velenceiekkel, kiket gyakran megláto 
gattak s kiktöl viszont megkerestettek; már a tizenegye 
dik században is nevezetesek "вины: а mi'íiparról s keres 
kedésrôl városaik: Brügge , Gent,^Ypern, Lille, St. Omer, 
Arras, Gravelines. De egy pusztl'tó s minden gátokat gú 
nyoló tengera’r viharában minden vagyonoktól megfosztat 
va, szegénységre jutottak, kénytelenek hálásabb földön 
keresni szerencséjöket ‘). Valószinu", ezen munkásságuk 
hi're ösztönözte a király kiskorńsága alatt az ország Ког 
mányzóit, hogy ezen szorgalmas népet Erdélyben a szom 
széd nemzetek által elpuszti’tott déli s Magyarországnak éj 
szakkeleti vidékeire letelepi'tsék 2), új szállásaikon is a 
szorgalom gyümölcseit nem sokára aratandókat s példáik 
ältal a magyarokat ösztönözendöket. 

Királyaink önhaszna is kl'vánta, hogy mind ezen й] 
gyarmatokat, mind a régibb városokat ápolják s a nemes 
ség hatalma alól mind inkább kiszabadítsák: a nagyok nö 
vekedô követeléseinek nem vethettek sükeresebb ellengá 
tot, mint a kereskedés hasznai és a'polásaik által душ-арт 
dó polgári rendet. Epen ezen városokból volt a kirälyìkincs 
tárnak is legtöbb haszna. Imre engedelméböl, vagy tala'n 
ösztönzéséböl is történt, hogy a beszterceiek , Erdélyben, 
nébány nemesek jármát lerázván, s а szállásaikhoz közel 
l'ekvö nemesi чай-а: földúlván , magokat szabadságba helye 
zéka). Szép szabadságokkal latta el az említett király azon 

l) Wachsmuth id. helyen. 
a‘) Fessler 2, 53, köv. 
’) Timon Imago Novae. Hung. 4S. 
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ne'met gyarmatokat is, mellyeket 1198-ban önmaga telepí 
tette le 1). — III. Béla, a byzanti udvar növendéke, ott a 
miveltség ezen ágäval is megismerkedvén , Magyarország 
ban is emelni törekedett а szorgnlmat és csinosbulást. Az 
útonállókat és orvokat, kik az elödeitöl viselt sürů habn 
riik s a keresztes hadak átvonulása alatt annyìra elszapo 
rodtak, hogy ellenök sem a mezei lakos, sem az útazó 
kalmár vagyonät eléggé már nem védheté , iidvös kemény 
séggel kiirtotta. A keleti pompához szokott, udvarába па 
gyobb fényt hozott , több udvari tisztségeket és szolgála 
tokat alkotva'n 2). A n’yäron által még mìndig nagy részint 
ssítorok alatt tanyázó népet з) állandó lakokra,vzírosi rend 
re, s csinosságra szoktatá 4); szóval, mit Görögország'ban 
tanúlt s hona méltósa'gának és haszminak` elömozdi'tására 
üdvesnek lätott, а magyarok közé is behozott. Neje, a 
francia Margit, francia fínomságot hozott udvaräba, а csi 
noshula's némi magvait a magyarok közt is elhintendöt. 
Végre még azon kôrülmény is emelôleg hatott а szorgalmi 
osztályra , hogy királyaink me’g nem laktak állandóan еду 
värosban; Székesfehérvár volt ugyan а királyi f6 lakhely; 
de ezen kivi'íl majd egyik , majd másik värosban tartózko 
dának , a népnek tôrvényt mondók s igazságot szolgáltatók; 
mi által nem csak az igazságszolgáltatzís könnyebb s gyor 
sabb lön , hanem a esinosula's is mindenfelé szétsúgárzott 
a költözködö udvarból. Közvetlen azonban talán csak az 

épi'tészet mozdi'ttaték elö a'ltalok azon fényes templomok 
ban, s tágas monostorokban, mellyek emlékezetöket az 
utóvila'glian is dicsöi'ték. 

') Engel l, 273. 
’) A pohárnok, ajtónálló` lovász, stb теней f6 me'ltóaá 

gok valószinůleg tôle шип‘ eredetöket. 
') Otto Frìsing. De Reb.‘Gest- Frider. I. lmper‘.A Cap. 3l. 
‘) Engel l, 263. 
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Imre országlása alatt az Endre vezértöl fölbujtott ne 
mesek pártszelleme s az ebbôl származó zavnr mód fölött 
nevelte azoknak hatalmát. A viszfílkodó testvérek mind 

egyikének érdeke kl'väntn, hogy mìnél több párthíveket 
gyíijthessen össze maga körül. А nemesség mind kettöjök» 
töl szabadékok s kiváltsägok, jutalmak e’s adol'mínyok ál 
tal hódl'tgattatván , merészsze' , követelövé lön. А viszályok 
többszörì megujulása, a politicai bonyolódások sokasodá 
sa lépcsönként annyira növeszté a világi s egyházi nagyok 
mere'szségét, hogy a kîrályi hatalom s javak nagy részét 
magokhoz ragadozák. Bámulva olvassuk Andrásnak a pá 
рай követhez, Praenestei Jakabhoz -- kitöl az egyházak 
sén'l'lt jogaìnak helyreállítására szoríttaték — küldött iro 
`mányában , hogy a kira'lyì факт“: termékei majdnem egé 
szen a clerus kezében voltak s ez a sóval az uzsorának egy 
neme't l'ízte. A király tartozott а sót alacsony áron eladni 
a papságnak, melly azt szárazon s vizen széthordatván s 
táraìba rakatván , egy részt saját szükségeire tartott meg, 
a többit pedig a kira’lyi sótiszteknek fölemelt áron eladta , 
ezektöl tovább szállítandót s a népnek eladandót 1). 

Ezen körülme'nyek Andrásnak sokféleképen zavaros 
uralkollása alatt még inkább kifejlôdtek; s a nagyok , f6 
leg a pápa tekintetével s nyilaìval fölfegyverkezett egyhá 
‚вы; már diadalmaskodtak is. Béla идут), már mint ifjabb 
kiräly is, szilárd állhatatossággal tört az aristocratia $111 
súlya ellen; de ereje gyönge volt.szándékát, a sülyedezö 
királyi hatalom fölemele'sét kivinni; Endre halála utän ре 
dig ebbeli , bármìlly szigorsággal párosl'tott törekvésének , 
sükeretlenségébeléggé tanusítja a Sajó folyam mellett fek 
v6 mohì tél-en szenvedett sil'almas csa`tavesztés 2). Az utób 
bi királyok gyöngesége s hanyagsa'ga még könnyíté a ne 
mességnek a hatalolnbitorlást; ml'g végre а vägytársa, ап 

') Katonánál 5, 647. . > 
2) Rogerius Carm. Miserab. Causae odiì in regem. 
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joui Károly ennek pártfogója, а papa cselszövényei által 
szorongattatott III. Endre а räkosmezei gyiilésen még ha 
tárzottabban megerösl’tni kényteleni’tteték а nemesség s 
papság követele'seit azon törvényekben, mellyek а kira’lyi 
hatalmat s jövedelmeket igen keskeny korlátok közé szo 
ri'tják ’). 

Ежеп zavarteli idôk épen nem valának kedvezôk а 
1п111ра1‘ 5 kereskede's emelkedésére. A rabszolgasäg ugyan 
mind inkább gyéri'ilt 2) , de a polgári szabadság aránylag 
még sem — 5 legfölebb néhány, а nemesek hatósa'ga alá 
nem tartozó német gyarmatokban --- gyarapodott. A 11:11:11 
masabbak nyomták a szorgalmi osztályt 3), sôt meg a ki 
sebb, egytelkes nemességet is (jobbagiones castri), melly 
böl sokakat jobbágyság s adózások ala szori’tottak 4)~ A 
meggyönglilt királyi hatalom siikeres orvosla'st nem adha 
tott; söt maga a ,kormány sem menthetô ki illyféle nyoiñá 
sok vádja alól. Igy p. o. a királyi családot, vagy annak 
lisztviselöit az országon köru"l útaztokbau, mi gyakran 161’ 
tént, а ne'p tartozott ellátni élelmi szerekkel 5 költségek 
kel; milly terhes volt pedig ez a népnek, kiviláglik azon 
törvényekböl, mellyek ezen visszaélést orvosoljäk 5). _ 
Törvények , а nlegyei nép elnyomását kemény biintetés 
alatt tilalmnzók 6) 65 szabadsága't megerôsi'tôk 7), több Ёж 
ben alkottattak ugyan; de а gyönge király azoknak telje 
sítését sükeresen nem eszközölte. Nem csekély terhére volt 
а szorgalmi osztálynak a kira'lyi kincstär nyerekede'se is 

 

') Ezen gyl'ilés folyamát s ve'gzeteit l. Engelne'l l, 457-463. 
2) Részint a megye-intézet hanyatlása mìatt , részint szabadon 

bocsátások által. Katona 5, 190- köv. 5l4. Fessler 2, 821. 
’) 01(107. Karonánáls, 455. 
‘) „Pauperum conditie de die in diem aggravatllr.“ Katona. 

5, 636. 
s) L. az l232-diki Oklevelet Katonánál 5, 629. köv, 
‘) Deer. Andreae Il. anni 1222. art. 13. I4. 
’) U. o. art. 19. 



216 А- MÜn'Al-x És KERESKEDÉS TÖRTÉNETE 

(lucrum camerae) 1), melly szerint az,az я nélkiil is igen meg 
hamisl'tott pénz a nép veszteségével , évenként beszedeték , 
ила‘ veretendô ’); a beszedésre alkalmazott zsìdók minden 
helységtôl , mellyben mulattak , naponke'nt három lat ezüs 
‘б: kaptak napi dl'jul 3). Legnyomasztóbb volt még minde 
nek közt az, hogy a királyijövedelmeknek a rosz és hüte 
len kezelés , meg a javadalmak pazar elidegenítéséböl $251‘ 
mazó csökenése’t orvoslólag, а va'm , adó és a sóbányák zsi 
dóknak és izmaëlitáknak adattak ki. Ezen népgyötrök pe~ 
dig ekkép némì hatalomhoz jutvän, annyira zaklatäk az 
adózó népet, hogy sokan jobb sors reményétöl ingereltet 
vén, vallásokat is fölcserélte'k, vagy gyermekeìk szabad 
sága~ S leányaik tisztaságának eladása эта‘ rótfák le az 
irgalmatlan uzsorásoktól kegyetlem’íl beszedett adókat 4). 
Ezen visszae'lések ellen is hozattak ugyan törve’nyek 5), de 
siikerök szintúgy nem lön, mint azoknak, mellyek a na 
gyok hatalombitorlását s féktelenségét korlátozák 6). 

Illy nyomasztó körülmények, illy kiváltsa’gos zakla 
tások közt mind a můipar, mind a kereskedés hanyatlás 
пай indúlt. A zsidók és izmaëlitäk, önséges számoläsaik 
által а serdiilô kereskedésnek egyébként is kärtékonyak, 
most а legkeresettebb kereskedési tárgyakat-sót, gabnát, 
hört, rezet stb-majdnem egészen magokhoz ragadák. A 
vásárokon s piacokon, mellyektôl а vámteher önke'nyes 
fölemelése 7)által sok kalmárokat elidegenítének, a csödüle 

’) Decr. Andreae ll. anni 1222, art. 23. 
’) Ezen terhektô'l néhány német gyarmatok sa papi jobbágyak 

többnyire kiváltságot nyertek. Engel l, 299. 
') Katona 5, 456. ` f 
‘) IX. Gergely pápa levele Katonánál 5, 99|. 635. Engel l, 302. 

Fessler 2, 448. \ 
‘) Decr. de ann. 1222. art. 24. Decr. ann. 1232. — Katonánál 

5, 628. 647. köv. ` 
6) Katonánál 5, 635. 695. 699. 
') Engel l, 326. i) Май. 
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tet, mennyire csak lehetett, meggátola'k , s 5k маты: 
meg az áruk becsét. Egyébiránt is, mióta az olasz, föleg 
velencei naszádok a Bosporust e’s Feketetengert sün'lbben lá 
togatták, Magyarországnak közbenja'ró kereskedése (Zwi 
schenhandel) , melly II. Endre uralkodäsa’nak -elején, még 
elég élénknek látszik 1), nagyon meggyöngi’ilt: a német 
kereskedök is többnyire a Kôzéptengeren keresztl'il vet 
ték útjokat 2), minek következésében azon Май , mellye-` 
ken a regensburgi s egyéb kalma'rok, Görögországgal köz 
lekedve, honunkon átvándorlottak, majdnem végképen el 
hagyattak 3). Mig uzonban ez a közbejáró kereskedés ha 
nyatlott, úgy итак; а német s olusz gyarmatok kereske 
dése, melly annyira а zsidóktól sem gzíloltatbate'k, a kö 
zel külfölddel növekedni kezdett 2). 

A földmivele's, egyébiränt is még alacsony fokú, s 
néli'äny dunántúli s felsôbb vidéki telepekét kivéve, ele 
dezni csak kezdö, a belzavar, a nemesség féktelensége s 
nyomása alatt igen sokat szenvedett; a zsidók zaklatásai 
miatt рейд а belkereskedés, a va’rosi piacok csökkenvén, 
majelnem egyedi'íl a szükség lön ösztöne a földmivelönek. 
A mesterségek агйпуйаёг meg legkeve'sbbé érzelték az idôk 
mostohasägát; söt a, már 111. Bela ideje'töl mind inkább 
növekedô fényi'íze's azt némikép , legalább egy részét emel~ 
te is_ А nemesség а pompa és ke'nyelem ölében, egy egész 
sereg udvari szolgáktól környezve éldelgett; asztala nya 
lánksägokkal s раза‘ bôséggel kinälkozott; a „так апуа 
gában s azoknak arany s dra'gagyöngy éki’tményeiben; а 
lovakban s házi butorok pompájában egymás közt vetélke 
dett 5), Erzsébet, Endre lea'nyának, jegy-ajándékai közt 

I) „A mercatoribus undique venientibus“. Oklev. Katana 5, 
217. 

’) Wachsmuth Sittengesch. 3. B. l-te Abth. 341. 
s) U. о. ззз. ' 
4) Oklev. Katona'nál 5, 103. köv. 
5) Thomas Archid. Spalat. Katonánál 5, 914. Engel 1, 340 
TÖRTÉNETTUD. PÁLYAMUNKAK I1. 15 
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említtetik: eziist bölcsô, ezüst fürdôkád , láncok s egyéb 
aranyekességek , bársony, selyem s fínom posztó mezek 
és sok más drágaságok, mellyekllez-miként az évkönyv 
iró beszél-hasonló szépségl'iek s becsi'íek Thuringiában 
még nem láttattak l). 

Andrés erötelen országläsa uta'n IV. Béla izmos ke 
zekkel ragadá meg a kormányt s kimélést nem ismerö $21 
gorsággal kezdette az atyja alatt eláradott visszaéléseket 
és sérelmeket megorvosolni : a hatalombitorló egyházi s vi 
la'gi nagyokat kellô korlátok közé szori'tani , a megye’k in 
tézetét helyre álli'tani, az elnyomott népet jogaiba vissza 
helyezni, a fosztogatások és rablások által gyüjtött kin 
cseikben elbi’zott, dölfös zsìdókat és izmaëlìtákat aîsóbá 
nyáktól, adó s vámszedéstöl eltiltani, igájok alól a szor 
galmi osztályt fölszabadítani. Több városokat kiváltsa'gok 
kal ajándékozott meg s а kereskede'st biztosította 2). Sze 
rencsésebb körülmények közt alatta а szorgalom szépen 
emelkedendett volna; de mindjárt országla'sa elején iszo 
nyú veszély fenyegette országát s királyi székét. A tatá 
rok, vagy inkább mogolok чад. csordái több ázsiai s euró 
pai tartományokat földúlván, 1241-diki tavasz elején ho 
nunkba is betörtek és a mohi téren a rendetlen magyar se 
reget eltön'ilve'n, az egész orsza’gban eläradtanak. Nyomai 
kat mindenütt vér s pnsztasa’g jelölte s a több, mint еду‘ 
évigi dúlásaik alatt a máx' miveltségnek indúlt ország зай 
natos sivataggá változott; Sl'rba döltek akkoron a lakosok 
kal egyiitt a szorgalom minden a'gai is 3). _ 

Iszonyú föladat volt, а dalmát szigetekrôl, hova 
rejtezett, visszatérö királynak a rommá s pusztasa'ggá vált 
országot megujl’tani, helyre álli’tani. Béla férfias erövel, 
dicse’retes buzgalommal fogott e nagy munkához; de a tö 
mérdek akadályok miatt, mellyekkel szembe szállnia kel 

 

l) Theodoric. Thuríng. Katonánál 5, 133. köv. 
2) Oklev. Katonánál 5, 848. 866. 
s) Rogerius Carni. Miserab. Schwandtnernál I. 
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lett, elöre csak lassan haladhatott. A néptelen hon vadak 
tanyäjává lön, mellyek az erdök rengetegeiböl s hegyek 
barlangiból visszatérö lakosokban ismét nagy csorba't ejté 
nek; a földmívelés elmulasztása éhséget szl'ílt , melly a 
számtalan temetetlen halottak dögleletes párolgásiból $261‘ 
mazó betegségekkel párosulva, a kevés lakossa'got még 
kevesebbre olvasztá; végre még a sáskacsapás a'ltal is sa 
nyargattaték а szerencsétlen hon. А szükség hatalma ismét 
az ekéhez s aml'íhelyekbe szorítáa népet ; de az iga's barmok 
s durva anyagok hìánya miatt a szorgalom igen lassan üdl'íl 
hetett. A derék kira'ly szilárdsa'ga s buzgalma végre me'gis 
gyözött minden akadŕilyokon. A szomszéd országokból sze'p 
kiváltságok zíltal 111 lakosokat édesgetett az elpusztúlt tanyák 
ra 1). Egyebek közt Тока] vidékére olasz gyarmatokat telepí~ 
tett le 2) s ezek ülteték aztán be a hegyaljai llátakat, venyi 
gékkel,xnellyeket Olaszhonból magokkal hozlanak. A selme 
ci lakosak szorgalmasan kezde'k mívelni az e’x'cba'nya'kat 3), 
s az ezüstön ШИН, az adzísvevés könnyl'te’se're, rézpénz is 
vereték 4). A király öntapasztalatiíból tudván, mìként а 
szorgalmi osztály szolgälhat az aristocratiának leghatal 
таз!) ellenslilyul, kira'lyi székének pedig legerösebb táma~ 
szául, a mesterségeket szép szabade'kok által, mellyeket а 
városoknak ajánde'kozolt, igyekezett fölemelnì. Hasonló 
léptekkel Ветви éledezni, a király gyámolítása alatt, а 
kereskedés is ‚ mellyen azonban igen nagy csorbát (феи; 
eleìnte az а körüllnény, hogy a külföldi , Magyaroszá 
gon keresztl'il keletre útazni входом kalmárok а minden 
oldalń szükség s az Май bátortalanszígától visszarettenvén, 

 

') A puszta helyeket léginkább az úgy пешие“: scultetia-k 
által népesíte' meg; p- 0. Katonánál (i, 1143. -- Engel l, 
360. ' 

I") Katana (i, 12. — Engel u. o. 
3) Katun 6, 43. 
‘) Engel eml. h. 
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Olaszországnak s a földközi tengeren keresztiil vevék út 
jokat 1). . 

Bela, hogy a nemesi oszta'ly hatalombitorlásának, 
korlátokat, erejének pedig némi ellcnsulyt vessen , 5 а ki 
rälyi hatalmat, mellynek végke'peni elgyöngüle'se okozta 
egy részröl а mogol puszti'tást is, fölemelje 5 erösi’tse , a 
közép osztályt 5 а városokat kezdé pa'rtfogolni , miben kö 
vetôkre talált utódaiban 15. De égyébiránt is mindig arra 
törekedtek letelepiilésöktöl fogva a ne'met gyarmatok,hogy 
minél több jogokat, 65 szabadékaiknak minél nagyobb biz 
tosi'tást nyerjenek. Azért álli'that elö a történetírás több 
rend s idöbeli okleveleket, szabadságaikról intézkedöket. 
Mär II. Endre szabad várossá emelte a varasdi vär környé 
kén fekvö helyse'get, mellynek lakosai, midön a keenei 
várban fogolykodék, neki némi szolga'latokat tettek. Sza 
badságot adott egyebek közt nekik , а megyei hatóság alól 
fölmentetteknek, birót (Rithard) választani; kiváltságot 
minden adó s чёт alól, kivevén mìdön portékákkal a 116 
met földre utaznának , 5 azon esetre minden szekértôl há 
rom iillért, minden eladott Iótól kettôt, két ökörtöl еду 
fillért, szinte annyit három sertéstöl, а drávai révnél pe 
dig egy fillért tartoztak fizetni 2). Nevezetes ажоп oklevél 
is , mellyhen Andra's аж erdélyi német gyarmatoknak nagy 
részìnt már elavúlt vagy а zajlongxísok alatt megcsorbúlt 
szabadságaikat megerösl’ti З), 5 mellynek tartalma szerint 
egyéb szabadékokon kivi'íl a kereskedök a rendkivx’íli vam 
tehertöl az egész országban fölmentettek és szabad sóhor 
dást nyertek. Bélától szabad városi jogokat nyertekzNagy 
szombat *) , О1а5ж1 а Szepességben 5) Selmec 6). А pesti és 

') waßhsmlltll Sittengesch. 3. Th. 1-te Abth. 338. 
’) Oklev. Katonánál 5, 104, köv. 
’) Katona 455. köv. 
‘) U. 0.5, 848. 
s) U. о. c, 12. 
°) U. 0- 6, 43- 
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budai polgárok 12M-ben eszközlék ki jogaik megújl'tá 
sát 1)g az erröl intézkedö királyi levélben a harmincádot 
s а budai egyháznak fizetendö sóadót kivevén, minden 
egyéb adózäsoktól fölmentettek. Hasonló szabadságokat 
nyertek: Korpona 2) , Zólyom különösen szabad favägást 
is а), Beszterce pedig hata'rában ércbänyäkat keresni s 
megnyitni, mellyektôl, valamint már а jövedelmezô aknák 
tól is, igen csekély adót tartozott íizetni; az aranytól tize` 
det, az ezüsttöl, re'ztöl s egyéb ércektöl pedig nyolcad 
részt; tova'bbá vämkiva'ltságokat, а Selmecéhez hasonlót 
stb 4)g Grech (Zágráb, a hegyen emelkedett királyi vá 
ros) 5) , hol a mindennapi piacon kivl'íl helenként két vásár 
tartaték, hétfön és csötörtökön , Szamobor, Jásztrebarsz 
ka 6) stb. V. István a szepesi városoknak, mellyek közöl 
most huszonnégy bizonyos kézxm'ívì és kereskede'si egye 
sületbe 7) , sürgetös kérelmökre , nem csak megerôsíté па 
badsa'gaikat, hanem újakkal is megtoldá ‚ minô р. 0. az , 
melly szerint a hegyekben ba’nyákat nyitni s azoknak jö 
vedelmét а Beszterceéhez hasonló csekély adó mellett meg 
tnrtani engedteték в). Nem különben erösíté meg Kún [Ази 
ló a gölnicbänyaiakat egyéb kiváltsägaikon kivl'íl az arany, 
ezüst-, vas- és köszénbányák jogaiban 9), egyszersmind 
pedig а környéki helységekben а pìacokat eltiltván, а Vá‘ 
roshoz tartozó majorsägiak- és szálläsiakat áruiknak avá 
rosba vitelére szorl'totta. III. Endre a pozsonyiaknak топ 
kiVáitSägOt adá, miszerìnt а Németorszägból behozandó, 

 

l) Katona 44. köv. 
2) U. 0. 5o. 
s) U. o. 54. Hasonlókép megerôsíttetnek szabadságaik. U. o. 

212. köv. és 502. 

‘) Fejér Cod. Diplom. Tom. 4. vol. 2. p. 296. köv. 
5) Канта 6, 460. 
°) U. o. 257. 
’) Fessler 2, 862. 
ß) Katona 6, 575. köv. 
El) U. a. 6, 705. köv 
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vagy oda kiviendő árukat a város határaihoz tartozd Du 
nán csak a pozsonyi hajósok „шинами 1). Ugyan ő a 
pozsonyi szőlőket minden dézsmától fölmentette ; s a város 
bani szabad kereskedést minden országbóli kalmároknak 
megengedte 2)_ Ezen városok közől néhányat már ez idő 
ben is gazdagsághoz juttatott a műipar és kereskedés ; melly 
tekintetben Pest 3), Esztergam és Pozsony aligha valameny 
nyit fölül nem haladá 4). Országos polgári jogokat s befo 
lyást a törvényhozásba legelőbb; III. Andrástól E') nyer 
tek városaink; az 129S-ki országgyülésre a szászok és kú 
nok is követeket küldöttek 6). Ezen joguk azonban annyi 
ra még nem volt megállapítva, hogy annak gyakorlatában 
az utóbbi királyok alatt is mindig meghagyattak volna. 
Az ország alsóbb vidékein a Duna és Tisza közt s e'zen 
túl a temesi Bánságban e korban még igen kevés városok 
álltak fenn. Ezen vidékeket a külön időkben bevándorlott 

keleti népek, kúnok, bolgárok, bessenyők lakták, kik 
közt a keresztény vallással együtt a szorgalom is igen las 
san gyökösűlhetett meg; egyedl'íl a baromtenyésztésre va 
lának ők hajlandók, és szőrből fonott sátor-okban lakva, 
nyájaikkal a terjedelmes pusztákon vándor életet viselte 
nek ’). 

Azon körülmény, hogy a nyugati kalmárok a keletre 
már gyérebben jártak Magyarországon keresztül, eleinte 

') Bel Notit. Hung. Nov l, 137. 
2) U. o. 650. 
3) Pesten egy hajós társaság is létezett. Fejér Cod. Diplom V. 

3, 299. köv. 
‘) Rogel-ius Carm. Miserab. Bel. U. o. 652. 
s) lll. András igen kedvezett a kereskedésnek. Cod. Diplom. 

VI. l, 199. _VL 2. 72. 97. 
6) Engel 1, 456. 
7) „Cum suis tentoriis filtreis (ex filo contextis), jumentis, 

pecoribus, terram vacuam Hungariae peragrabantüf Kato 
nánál 5, 859. 
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egy kissé megcsökkenté ugyan városainkban a kereskedé 
si csödületet; de más részröl emelé kalmáraink tevôleges 
szorgalmát s kereskedésiink magánálläsät. Ml'g а 11е1е1161 
haze térô nyugatiak által vz-írosaink könnyen jutottak ake 
let ziruihoz, kevés ösztöniik volt a kiilföld gynkorihh meg 
lätogntäsára; de а mogol pusztítás után а ne'met kalmárok 
elmaradtával erre a szíikse'gtöl kényszerl'ttettek. A külföl 
(liek is azontul gyakrabban tú'zték ki egyenesen Magyar 
orszzigot kereskedési útazzisok céljaiil , inne't magyar ter 
mesztme’nyeket, sót, bórt, nyers és kikészi'tett böröket, 
rezet sib viendök vissza l'iaza'jokba; s ekke’p kétségkivül 
magánállóbb, cselekvöbb lett a magyar kereskedés. Asze 
pesi és erdélyi németek szabadék-leveleiböl kìvila'glik, mi 
ként ezek szoros közlekedésben maradtak mindig elhagyott 

 

honosaikkal S még papjaikat is többnyire Németországhńl‘ 
hnzták. A hazánkat látogató ne'met kalmárok többnyire 
vásznnt és posztót, az olaszok , föleg velenceiek selymet , 
bársonyt s egyéb szöveteket, meg üveget 1), az oroszok 
és lengyelek perlig drziga böröket hoztanak he. 

Legvilágosabb tudósítást adnak e korbeli kereskedés 
állapotjáról azon királyi levelek, mellyekben a vám Sza 
hályoztatik. Midön András 1215-hen az esztergami 111111111 
1а111 а kakacsi kikötô s az esztergami piac vämndójának 
birtokában megerôsíté, egyszersmind azt is rendelé , hogy 
a kalmárok, mind bel, mind külföldiek, az említett kikö 
1611 , vagy ha szárazon útaznak , a város piacán tartozzanak 
átköltözni s a'ruiktól a `161011116 vámot lefizetni; 11 ki pedig 
ezen vámszedö hivatalokat elkeri'ílné , a megyei fôispántól 
büntete's alá vettessék 2). IV. Béla а1а11 ezen adó miatt vi 
szályok támadtak a városi, kiváltke'p olasz (latin) polgárok 
és a hirtokos káptalan között: a polgárok álli'uík, hogy 
csak a külföldröl behozott posztó s egyél) 111011161 tartoz 

') Katonánál 6, 22|. 
’) U. 0. 5, 217. 
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nának a покой válnot lefizetni; azon firúk pedig, mellye 
ket Pest, Buda , Fehérvár s egyéb belföldi városnkból 
szällítanak, nem esnének a vám вы, miként a birtokos 
ka'ptalnn követeli. Minek kövelkezésében а káptalan egy 
új, királyi levelet eszközlött ki, melly az adót mind a kül , 
mind а belföldi árukra kiterjeszté 1). Kún Läszló alatt is 
mét két hasonló per támadt ezen vám iránt, mellyet a ki 
rály akkép döntött el, а káptalan javára, hogy mind azon 
kalmárok , kik az esztel'gami vámot elkerl'ílte'k, Судя-б“ 
szori'tlassanak bizonyos büntetés mellett annak lefizetésél'e; 
mind pedig azon bécsi,ratisboni, szász,_baj0r, cseh s egyéb 
Rajnáninneni kereskedök, kik a festett posztóktóljäró Vaim 
ban a káptalant megkìsebbíteni akarták, minden egyéb, а 
Rajnál tuli francia , velencei stb kalmárokkal egyenlöen fi 
zessék äruiktól (tam de sindone, quam de pannis griseis, 
seu tuscanis vel pannlatis) а vámndót Z). 

Mìnc'í volt pedig ezen vámadó, a budai kikötô- s piac 
vämja'nak 1255-dik évben , az esztergamiénak pedig 1295 
ben költ Szabályozása részletesen elöadja. Az elsô oklevél 
ben 3`) Béla Еду rendelkezik: minden posztóval terhelt sze 
kér szállítványától, melly б: markányi 4) értéki'í , iizettetik 
egy nehezék; egy gnbnával terhelt szekértöl két denár; 
száz зашиты egy Маша, ti'ztöl egy denár s l'gy fölebb 
negyvenig; egy szekér komlótól (de curru Cumulonis) há 
rom denár; egy szeke'r vastól szinte három; egy edény (tu 
nella) boriól, melly а piacon eladatik, két nehezék; egy 
szekér ólolntól három nehezék; egy szekér "ada'llat bör 
töl, melly öt markányi becsl’í, egy nehezék; szinte i’gy а 

 

1) Knlona (i, ‘.Z‘ZO. КБ", 
’) U. о. 964. köv. 
') Fchél' Cod. Diplom. Tom. 4. vol. 2. р. 310. köv. 
‘) Egy ezüst marka tón négy fertinget; egy pondus, vagyìs 

nchezék öt denárt, s egyenlö becsů volt a gal'assal; б! 
pensuxn tön каша; horvát denárt , mi egy markát ért, egy 
marka pedig három aranyat. Schönwisner Кейс. Rei Nu 
mism. 156. 167. 288. 
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viasztól; egy ökörbörrel terhelt nagy szeke’rtôl fél ferting; 
ngyan annyi egy ede'ny (tnnella) méztöl; egy ve'g (peña) 
posztótól két denár; egylótól mind a ‘шуб , mind az eladó 
kiilön két делай‘; egy mäzsa fagyútól két denár; fi'nomabb 
áruktól p. o. eziisttöl , minden б: marka. érték után egy ne 
hezék. Továhbá egy hajó gabnától fe'l ferting; egy dereg 
lyétöl egy nehezék, ugyanannyi egy hajó haltól; egy vl'zi 
talptól, melly két evezôvel kormányoztatik két nehezék; 
egy szekér szénától két dena'r ы!) sth. -- A ma'sodik okle 
vél 1) tartalma szerint az orosz e's lengyel egy lovú keres 
kedôk drága böreiktôl Ныне!‘ fél тайн“; а bulgami vagy 
marchiai borkereskedök egy hordótól (tunella) két ezüst 
garast, hiísz hordótól egy markát; a sümegi, szalai, suke 
тот és pesti boroktól hordonként egy garast. Negyven ve'g 
festett posztótól egy markát; egy ve’g ska'rláttól négy ga 
rast; negyven "ég ba’rsonytól egy marka’t; n velencei ke 
-reskedök pedig minden'äruik зайти! részét. Két ezer me 
nyét börtöl hat gai-ast; ezer nyúl-börtöl öt garast. Egy 
ökörtöl , б: juhtól egy frisiai fille'rt, vagyis denárt 2). Egy 
kocsi gabnától, vagy apró haltól egy garast; egy fris vi 
zától szinte annyit. Egy mázsa réztöl két frisîai denŕírt; 
egy ma'zsa ólomtól egy denárt; egy mázsa viasztól husz 
denárt. Száz sósziklától egy „акт; szinte i’gy az 61:61’ 
bôrtöl. A ne'met ‘диеты, az olasz sajttól, gyümölcstöl, 
cserép edénytöl, lentôl, kendertöl s az apróbb áruktól 52:3 
zad részt. Toväbbá а piacon sa'torokban árúlók minden 
szombaton egy frisìai denárral adóztak. A mesteremberek, 
kovácsok; vargák, kerékgyártók stb minden szombaton 
félfrisiait; a sütôk egy kenyeret; a sör- és bormérök holna 
ponként három ezüst garast; a mészárosak minden húsevö 
nap fél frisiait; a timárok, zsibárusok stb. minden szomba 
ton egy frisiait. Ezen adók s vámok , magokban tekintve , 
nem voltak ugyan nagyok, de mégis több rendbeli okleve 

') Engel l, Anhang 501. 
2) Öt frisiai denái' и?" egy ezüst garast. 
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lekben találjuk , miként az esztergami és budai polgárok 
az adószedőknek gyakran ellenszegűltek s csak királyi pa 
rancs által szóríttathattak azoknak leíizetésére 1). Egyéb 
iránt királyaink tapasztalván, hogy a közép osztály emel 
kedésével az aristocratia hatalma gyöngül, városaiknak s 
foglalkozásaiknak mindenütt kedveztek , a kereskedést, 
miként csak а körülmények engedek, előmozdítani töre 
kedtek. IV. Béla több városokat s ezek közt a Szepesi és 
erdélyi német gyarmatokat is fölmenté a vámoktól 2) , ki 
vevén a budai és esztergami vámházaknál fizetendőket, 
mellyektől a birtokos káptalanok kiváltságot adatni senki 
nek sem engedtek. Kún László a habsburgi Rudolffal ütött 
frigyről szóló oklevélben az utóbbinak tartományiból jövő 
kalmárokat a harmincad és piaci vámon kivűl, minden egyéb 
terhektől fölszabadn'tá 3). Ugyan ezen kedvezés ismét meg 
erősítteték a későbbi bécsi egyezkedésben 4). III. Andor az 
Albert osztriai herceggel kötött béke után a bécsi kalmá 
rok tekintetéből eltőrűlt minden törvénytelen vámterhet, 
megújitá IV. Bélának e tárgybani szabályait s ezek szerint 
a vámadózást az áruk becsének huszad részére szállította 
le, a megyék ispánait pedig s egyéb nagyokat tisztségeik, 
a földes urakat birtokaik elvesztésével fenyegette, ha a 
kalmároktól törvénytelen adókat kicsikarni merészkedné 
nek. Hasonlókép szól, a kereskedésnek kedvezőleg az 
1297-ki frigykötés néhány pontja is 5’). 

De nem csak a nagy, hanem a városi kiskereskedés 
nek kedvező okleveleket is mutathat elő a történetírás, ezen 

l) Katona 5, 217. — в, 964. 1098. 1116. stb. 
=› U. a. в, 152. 242. 248- 352. 865. 458. 866, stb. 
a) Engel 1, 407 és köv. - Cod. Diplomat. Tom. 5. vol. 2. p. 

388. 

4) Engel l, 410. — Fejér Cod. Diplomat. Tom. 5. vol. 2. p. 549..A 
5) Katona 6, 1179. — Engel l, 449. 453. — Шу kedvező a ke 

reskedésre nézve a ratisboni kalmároknak adott kereskedé 

sì szabadalom is. Fejér Cod. Diplom. T. 7. V. 2. p. 148. l 
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korbeli királyoktól adottakat 1). Az 1231~ki törve'nykönyv 
SIL-dik cikkelyéböl kivila'glik, miként a kira'lyi va’rakban 
mindenütt tartattak väsárok. A vásári adót illyetén helye 
ken eleinte mindenütt nyers termesztményekben, késöbb 
pénzben is szedete'k а királyok 2). 

A mi'íipar s kiilönösen a földmivelés aránylag annyi 
ra még nem emelkedett föl, mennyìre a kereskedés; mit 
részint a népszám s belfogyasztás cseke'lysége, részint ezen 
földmivelc'í néposzta'lynak kevesebbé kedvezö polgári hely 
zete sth okozott. A földmivelésnek leghate’konyabb ösztö 
ne voltanak a városokban tartatni szokott hétivásárok,mely- 
lyekre a vidéki nép termeszményeit hordogatá. Legkereset 
(вы) termesztmények valának: buza, rozs, árpa, zal), kö 
les , lencse 5 egyéb hüvelyes növények , kender és len. A 
szôlömivelést a mogol-pusztítäs után a Bélától leteleln’tett 
olaszok kezdék ìsmét 4szorgalmasan gyakorolni: Olaszi, 
Patak, Petrahó 5 egyéb hegyaljai helységek nagy részint 
az ö gyarmataik által emelkedtek fel ismét; s tölök veszi 
eredetét az úgynevezett tokai nektár is. Ezek az olaszok 
késöbb Sopron , Pilis és Eger vidékére is elszármaztak, 5 
а venyigefajt, mellyet magokkal Olaszorsza'gból hoztanak, 
mindenütt meghonosi'tva’n, a bortermesztést gyarapl'ták és 
nemesi'ték 3). Nevezetesek valzínak még а sümegi , veszpré 
mi, szalai és budai szölôhegyek 4). Az esztergami piacon 
leginkább а nevezett hegyeken termett borok árnltattak. 
Több végintézetekben és adománylevelekben 15 említtetnek 
szölöhegyek 5) , miböl'nyilva'n láthatni, hogy a földmive 
lésnek ezen ága az egész országban gyakoroltaték.----Ter- 

1) P. o. A gölnicbányaiak szabadéklevele Katonánál 6, 705. 
` köv. 

n) Kovachich Vestig. Comit. 120. 
a) Szirmay Notit. Hist.` Comit. Zemple'n. 7. l. 
1) Katona 6, 44. _Engel l. Anhang. 
5) P. o. Sol gróf "éginte’zetében Katona 5, 513.- A leleszl 

apátság alapítvány-levele’ben Katona 5, 180-193. 
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зад: vala а méhtenyésztés is; mit ele’ggé bizonyl't az, hogy 
1289-ben Köszeg ostromlott lakosaì méhkasoknt is hagyi 
gállak а réseken betörö ne'metekre 1); meg, mint fönebb 
láttuk , az esztergami ‘чёт szaba’lyozása'nál elöszámlált ей: 
kek közt is említtetìk méz és viasz. A bánya'k e korban 
már szorgalmasabban míveltettek mind а magyarországi, 
mind az erdélyî идиоты 2); а sóaknzík milly `gazdagon 
jutalmazta'k а reájok fordl'fott шапка“, kiviláglik II. Endre 
1233-ki okleveléböl З). Egyébiránt a fekvö javak csekély 
ára a pénz kis mennyisége теней a földmìvele's alacsony 
fokát is lätszìk tanusítani. Sussag pusztának fele III. End 
re alatt az erdélyi püspöknek tizenkét lnárka'n adaték elf). 
Szinte illy olcsók valának az ìngók is: egyjó ló közönsé 
gesen két markára, egy csomó (capetia) gabna — mint a 
chutì monostor 1295-ki okleveléböl 5`) kivila'glik- egy mar 
kára becsl'ílteték. *) Az adó fejében fizetendö menye'bbörök 
egyenként négy nehezékkel váltattak meg 6). 

А második kézi foglalatosságokm , a mesterségekre, 
leginkább pedig azokra , mellyek kész müveket почёта: 
nak, nagy hata'sú befolya'sa volt а kereskedés ältal már 
némìleg emelkedö városoknak. A mesteremberek céhei e 
korban kezdettek fölállani s alakului, mìndenek elött a 
német lakosságú vál‘osokban. Ezen céhbeli egyesůletek 
már azon tekintetbôl is emelöleg hatottak 7) а mesterségek 
re , hogy a tökélyesbülés utáni törekvést sükeresebben ki 

‘) Chron. Austral. Katonánál 9, 991.. 
2) U. o. 6, 43. 575. 705. вы). 
’)’ U. о. б, 647. köv. 
l) U. 0..6, 1139. 
5) U. о. 6, 1131. 
‘) Kuvachich Veàtig. Comit. 119. 
’) Egészen más tekintetbo'l Кв" méltánylanunk a céheket azon 

korban , mint most; a mi most a můipar kifejlett emberi 
korában összeszorítólag s általánosan véve hátráltatólag hat 
а mesterségekre, az akkoron, a můipar вел-(11116 szakában, ‘ 
igen is jótékonyan hatott azokra. 

‘*) A jószágok áráról l. Vagner Analecta Scepus. 3. 244. 
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‘суеты; s könnyl’ték a mestermiivekkeli kereskede'st. Мёд 
hatékonyabb emelcsôje vala amesterségeknek a városi kis 
kereskedés, a hetenként tartott vásárok , és а mezei lako 
soknak a sütök , vargák , szabók , mészárosoktóli fíiggésök. 
Posztó s egyéb gyapju szövetek még igen gyéren s alább 
való minöségüek készíttettek; de a vászonszöve's, kivált a 
német lakossa'gu városokban terjedtebb Юн; egyébütt leg 
inkább mezei s asszonyi foglalkozás volt a fonással együtt. 
A fe'nyú'zés , mellyet а magyar nemesek igen kedveltenek, 
eziist és arany házi szereket, s ugyanazon anyagokkal 
himzett s kivert mezeket tôn divatosakká; mi nyilván bi 
zonyítja , hogy arany- s eziistmivesek , ezeknek az ércek 
nek egyébira'nt is ele'gséges bösége mellett, jelentôs szäm 
ban léteztek. A timárokat, fegyvercsiszárokat, szl’ícsöket 
s egyéb illyféléket készl'tményeik szükse'gesse'ge mindig 
szaporítá; a kike'szl'tett börök s kiváltkép az irha nem csak 
itthon kapós volt, hanem olaszok s németek által a kül 
földre is szállíttattak. --- Az élelmi szereket készl'tôk közt 
a sütök e's serfözök-a ser ez idöben már a magyarok közt 
is divatossá lön — valának legnagyobb számban , s az elsök 
nem csak vœírosokban , hanem falvakban is; némelly hely 
ségek pedig serfôzési joggal i megajándékoztattak 1). 

Az akadályok ‘мы, mellyek a.. Árpädházból .zär 
mazott Минус]: alatt a ml'iipar e's kereskedés nagyobb 
emelkedését hátráltaták, néhányat, többnyire rövidebb 
idökre hatókat, miként az összefüggés és a szerkezési kö 
rülmények kíva'ntäk , már a külön szakaszokban említet~ 
tem. De azokon kivl'il vannak me’g olly akadályok is,mely- 
lyek ezen ege'sz korszakon vagy legalább hosszabb idön 
й: hätráltaták a szorgalom nagyobb emelkedését. 

‘) P. o. Vernhard helység Katonánál 6, 1143. sth. 
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Legelül is említendő a népiség (Volksthum) különfé 
lesége s tarka vegyülete a többféle nemzeteknek , mellyek 
Magyarhont lakták, valamint ezek polgári állapotának s 
erkölcsi sajátságainak különnemüsége is. A kölcsönös ha 
zaíiui bizodalom s meghitt társalkodás, melly az ugyan 
azon nemzetbelieket olly szorosan összekötni szokta, Ma 
gyarország lakosai közől sokáig száműzve vala. Azon rész 
rehajló kedvezés, mellyel a német jövevények első kirá 
lyainktól ápoltattak s nemritkán a honfiak sérelmes el 
mellőzésével a kormány mellé rendeltettek 1)‚ valamint a 
német lovagok elbizottsága s dölyfe is, a csekélyebb mi 
veltségű magyarok iránt nem ritkán nyilatkozó, egy álta 
lános gyülölséget keltett föl a magyarokban a németek el 
len. Ezen idegenedés, melly eleinte csak a két fél közti ne 
mességben létezett, a nép közé is átszivárgott azon villon 
gásokban , mellyeknek Péter és Salamon alatt tagadhatat 
lanul a németek adának okot, s azon, már magokban is 
kártékony következményeken kivül, mellyek a honfiak 
közötti kölcsönös bizodalom hiányából folynak, még azt 
is okozta, a műipar s kereskedésre legártalmasabban ha 
tót, hogy a magyarok, kiknek a németeket а szorgalmi 
életben mint mestereiket s kalauzaikat kellett volna tekint 
niök, nemzetiségi bizodalmatlanságból józanabb példáikat 
is idegenkedének követni; s ekképen az a haszon , mellyet 
a német gyarmatok mindjárt eleinte nagyobb kiterjedésben 
és sükerrel hajthattak volna, megsemmisült, legfölebb egy 
igen keskeny körre szorúlt. Ez az idegenkedés azonban ké 
sőbb valamennyire enyészni kezdett, nem csak azért, mi 
vel a kormányhoz kevesebb idegenek jutottak s a német 
urak hatalmaskodásának mező nem nyittaték , hanem azért 
is , mivel némi tiszteletre méltót, mi a németekben létezett, 
lehetetlen vala meg nem ismerniök. Azonfelül a németek, 
kik a tizenkettedik században telepűltenek le magyarjaink 
között, már nem mint uraságra s hatalomra vágyók, hanem 

') Thurócz P. ll. Cap. 35 
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mint szorgalmas munkásokjelennek meg, kik , mint а nép 
se'g s a természet adományinak szaporl'tóì és feldolgozói, 
inkzíbb utánzásra mint ellenkezésre ingerlök, a magyarok 
пай hasznosak, valódi ушиб“: vala'nak. 

De alig kezdett а můìpar s kereskede'snek ezen aka 
dálya simúlni s enyésznì, midön egy másik, amannál ter 
jedtebb s több idökre ható velteték a szorgalom haladása’. 
nak elibe. Királyaink, hogy az ország terjedelmével arány 
lag csekély számú népet szaporítsák , több l'zben keleti, mi 
veletlen népeket telepítének le az ország kebelében. Így 
1089-ben, M24-ben, 1237-ben kúnok а Duna s Tisza kö 
zötti vidékre ; 1285~ben oláhok bolgárokkal keverten részìnt 
F ogarasföldre, részint Marmarosba szálll'ttattak le'. Mit 
egy részröl ezen gyarmatokban a néptömeg nyert, annyit 
vesztett az ipar és polgárìsodás haladásában. A. kúnok azon 
foka'n álltak a miveltse’gnek, mellyen a magyarok a veze’rek 
alatt: а komolyabb munkától ‚ а természet meghódoltatásá 
tól s egy szorgalmas élettöl idegenkedôk , még е szakasz 
végén sem "alának Magyarországban igazán honosak, s 
mintegy könnyelml’í, nyugtalan nép tl'ínnek leló, melly csak 
kalandokra, rabló-száguldozäsokra , csatákra s pusztl'tásra 
hájlandó , honn pedig a munkátlan, vándor életet minde 
пей fölött kedveli. Ezen nyers szoka'saìkhoz s darabossá 
gokhoz makacs ragaszkodások okozta, hogy а mu"ipar és 
kereskede's az ország azon részeiból, hol tanya'ztanak, majd 
végkép számüzve volt, s egy pár szçízafidal hátrább vette 
ték azon vidékek polgárisodása. Söt ezen bevándorlottak 
erkölcsi hatásának következménye az is, hogy az ázsìaì 
népiség be’lyege a magyaroknál is egész az ńjabb idökig 
fenmaradt. ‚ 

А zsidók a sz. földröl elszakadások ótar olly nenn'í 
foglalkozásokban , mellyek vagy а természetet hódoltatják, 
vagy а durva termékeket portékákká alakl'tjäk , sehol sem 
szorgalmasak, a magyarok közt is csak az emberektôlipar 
kodtak nyerekedni; bìrtak ngyan közölök némellyek föld. 
del, de -- mint az ö iigyökben alkotott törvények bizo 
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nyitják--azokat nem saját veritékökkel mivelték, hanem 
szolgáik által mnnkáltatäk. Uzsoráskodásaik s csaläsaik, 
miként fönebb láttuk , már az elsö királyokat fig'yelmesek 
ké tevék és szigorú törvények alkotására kényszeríték. 
Azon pártfogás pedig s rendkivüli hasznokhoz s hatalomhoz 
jutás , mellyben II. Endre és egy ideig IV. Béla alatt része 
si’íltek, a szorgalomra, kivált a földmi'velésre , épen elfoj 
tólag haran. 

Egyedül a németek valának а nemzeti ipar s csinos 
bulás emelôi;csak 6k gyakorolták kellô szorgalommalazon 
kézmíiveket, mellyek a természettöl kincseket csalnak ki; 
а föld- és bányami'velés, a mesterségek és kereskedés leg 
inkább az ö foglalkozásaik valának. Mfg a zsidók s ezek 
hez mindenben hasonló izmaëlìták önséges számolások , ál 
nok fogások és csalfaságok által törekedtek nyerekedni s 
ekkép a nép keresményì forrásait bedugták, abból csak 
egy italt engedök, s azt is drága bérért, meri’tnie; ad 
dig а németek kézmüvis kereskedési szorgalmok által mint 
egy példányai skalauzai valának а magyaroknak a jóllét 
s gazdagság forrásihoz juthatásban; s mi'g amazok mindig 
csak “(Май kegyelmeket Vadásztak; a ne’metek polgä‘ri jo 
gokat s azoknak biztosl’tását sürgették. 

De volt is a magyaroknak szükségök illy ösztönzök 
re `a. szorgalomban, mint minök a németek valának! mert 
erkölcsi sajátságai közé штык а magyarnak a munkát 
Ian, könnyl'i életre hajlandóság. A keresztény vallás s az 
európai polgárisodásnak az országban elterjedése vala 
mennyire elszoktatá már a magyarokat nyerseségöktöl , de 
népise'gök tekintetében még mindig- közelebb älltak а kún 
s egyéb keletröl bevándorlott nemzetségekhez , minta nyu 
дай vendégekhez, s még a tizenharmadik században is min 
dig bizonyos keleti , az élet mindennapi szorgalmas veszö 
déseivel ellenkezö erkölcsi vonás s egy nyilvános hajlam 
elödeik nomad életmódjára mutatkozik lelkületökben. Bi 
zonyos értelemben nem eg'észen igazságtalan, s gyülölség 
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szl'ílte frisìngì Ottónak 1) aznn Ныне, hogy а magyarok 
természctüknél года“ renyhe'k s fegyverzetökben mint 
öltözetükben hanyagság tú’nìk elö, és hogy nzon csn'n is, 
melyre а beköltözött németek s (давший :íltal nevcltettek , 
csnk |neslerkélt,nem természetes s nlindig elárùljzík, hogy 
a1. а telszelösb kñlszl’n; mellybe ôltözködtek, nem terme' 
szetì ‘палатой okozata. Ezen itéletben leheletlen ugyan 
észre nem venni némì elöìtéletet , s gyülölség kitörése't, de 
ege'szen ìgazsa'gmlannnk sem nmndhatnì вы: tagadhatlan, 
hogy a magyar nemzetiségben büszke'lkedve, аж ipariól, 
mint magähoz méltntlantól, idegcnkedve, csak n harcot s 
fegyverforgaiást lekinté hivatäsa'nak , nzonkivl'íl kényehnes 
nmnkätalansa'gban éldelegni szeretö. Innét fejthelnî meg, 
mìért а ml'íìpar s kereskedés cSak azon városokban lépett 
nélnì jelentöségre, mellyekbe németek ‘аду olaszok tele 
„мены; le. Ide умы az is, hogy axon vìdékeken, mely-' 
lyeken csupa magyarok , ‘жду ezek а kúnokkal keverten 
laktak , a népszzím épen legcsekélyebb volt, s (gy а szor 
galom sem a szükség , sem а szorosabb ta’rsas élethen tör 
ténö surlódás által nem emeltethete'k. Ext az akadályt, ищу 
inkább hìányt azonban az egész orsza'gra is kiterjeszthetnî; 
a föld is általában véve mìndenütt sokkal termékenyebb s 
gazdagabb vala, hogysem annak lakói а sziikségtöl мыши’ 
tésre szoríttathattak volnagcsekél).Y шапка‘: is böséges дуб 
mölcs jutalmazott. 

lgen hátráltató akadályra talált tovább a můipar és 
kereskedés a szorgalmì osztály egy részének polgári hely 
zetében és а politicai alkotma'nynak lépcsönke'nti elfajulzí 
sában. Eleinte a föld- és kéznn'ívesek mind szolgai ‘Шара! 
ban helyezvék, verítékök gyiimölcseibôl magokuak csak 
annyît sajzítíthatänak, mennyìvel életöket tengetheték; а 
tôbbit részint uraìknak , s а királyi és várjobbágyoknak, 
részint uz egyha'znak tizedl'íl a'tengedni kénytelenek. Ezen 

l) De Reb- Чаи. Frider. l. Imper. L.. l. Cap. 3l. 
TÖHTÉNETTUD.PÁLYAMUNKÁK.H. 16 
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szolgasa'g a megyei várintézetek hanyatlásával , miként 
fönebb is említém, mind inkaíbb gyérült ugynn; de а föld 
mivelô osztäly azért igen kevéssel jutott kedvezöbb 61111 
potba: а föld, mellyet m1'velt, sajátja nem 1611 5 urának 
önkénye ellen eléggé bìztosl'tva nem vala; 561 a törvények 
által megerôsl'lett sizabad költözködési jognak gyakorla~ 
ta'ban is nem rìtkán meggátoltaték. A mezei és falusi mes 
teremberek is а földmívesek sorsában nsztoztannk. A 112611 
kettedik sza'znd végétöl kezdve pedig még nyomasztóbb 
lön helyzetök, még több akadzílyok ha'tráltaták a mx'iipar 
emelkedését. Imre uralkodäsától fogvást, ki atyjänak erö 
teljes szellemében nem öröklilt, 5 kit majdnem kive'tel п61 
kiil gyönge utódok váitottak föl a királyi széken ‚ aIII. Bé 
la alatt is elbn'zott fönemesség 65 papszíg mngának Sajátl'tni 
kezde' az orszägos dolgokbani föhatárzatoknt s bitorlani а 
kira'lyi hatalmat 65 jövedelmeket; mit annál könnyebben 
létesíthetett, rilinthogy а megyei föispa'nok tekintete II. Bé 
la idejétöl fogva nagyon megcsökkent. A clerus, már az 
egyházi, akkor igen könnyen osztogattatott, rettentö átok 
által is hatalmas, sokäìg vívott а 1‹1г111уо1‹1‹а1 a hatalom 
lgyakorlás elsajátl'tásaért. Ezen harcok s villongások alatt 
pedig és a királyfiaktól felgyujtott gyakori belhábol’ńk alatt 
a nagyobb birtokú nemesség 1611 пуе1‘1е5, melly aztá‘n a ki 
rályì hatalom 5 jövedelmèk nagy részének elfoglalása után 
féktelenné 16п 5 а gyöngébbet '/.sarnokként kezdé eltapos 
ni. Robert, esztergami é1'sek , II. Endre alatt Еду panasz 
kodik az egyhxízi tilalom-parnncsban: „Pauperum conditio 
de die in diem aggravatur“ 1). Kún László 1111111 az urak 
zsarlása párosulva a belhnrcok sanyarúságival annyira el 
szege'nyl'té а pórságot , hogy igäsbarom s lovak hia'nyában 
önmaga vonta a nyomorúság-alkotta két kerekl'í szekeret 2). 

l-) Katonánál 5, 636. 
2) „lllo tempore biga, scilicet dual-um rotnrum vechiculum, a 

regni ìncolis curl-us Ladislai regis dicebatur; quia pro‘pter 
continua spolia anìmalia, vehiculo tl'ahentia, defeccl'ant iY 



Az Á lwÁ шок MATT. 235 

Muga а törvény is, melly nz elnyomott pórságról Кейп 
zöleg intézkedik, de mellynek a nemesse'g féktclensége 
sennni sůkert nem engedelt , bizonyl'tja ezen osztzílynnk el 
nyomaltatzísát s a nagyok embertelen zsarlzísait. De me'g 
а zsidók és ìzmaëllták fosztogntó uzsoräskodäsa‘is, kiknek 
nem csak Il. ßndre, hanem Béla is kedvezelt ‘), leginkább 
arl. adozó népet sanyargatzí; lzíttuk fönebb , mìlly borzasztó 
jclene'seket szl'ílt а zsarlóktól zaklatolt, ve'delem nélküli 
pórok kélségbeesése. Illy nyomasztó körülmények között 
keve's ösztöne s kedve lehetett a szege'ny jobbágynak az a 
nélkül is verítékes munka'ra. -- Á városok is , a'mbár aki 
rályok kegyéböl szép szabadékokkal dicsekedhettek, gyak 
mn nem csekély sérelmeket kény'telem'rtettek n nemesek‘ 
követeléseitöl s hatalombìtorla'szítól szenvednì, Шин! az 
Endrék e's Kiln László alatti zajos körülményekben. Ígylm». и 
gölnìcbányaìak panaszkodnak, hogy nemesek-` s мёд kî 
rälyi tisztvìselôktöl is majdnem minden jogaikban megcson 
kl'rttattak 2). Így az esztergamì polgárok szabudszígaìk el 
lenére uz érseknek hûséget eskiìdnî kényszerítteltck s min 
den a jövöben nyerendö szabadékaik elöre megsemmìsítet 
tek, hanemha ollyanokat orsza'ggyŕílésen nyerendenének'l). 
А nyìtrai nénlet gym-mat Kún Lászlótól Palscaz püspöknek 
ajándékoztaték , jobbzígyi állapotba taszl'ttatandó. A leg 
jövedelmesebb тайной is, mìnö volt az esztergamî, buduì , 
györi stb, egyházi személyek keze'be Зимний — stb. 

Kíilönösen a kereskedés haladzísiít hátráltató akadályok 
köze' , n re'szlnt most, részìnt saját helyeiken említetteken 
kìvú'l száml'tandó még az útak ba'tortalnnsága. Nemcsak a 
tîzenegyedik században , midön me’g nlig Истец а rabló 

 

regno, sed homînes more pecorum , bigìs juncli, vices ani 
malium inpendebant.“ Thurócz ll. C. 8l. 

') L. A zsidók szabadék-levelét Katonánál 6, 159. --- Engel 
1, 370. 

z) Katonánál б, 705. 
3) U. о- 880. 

16* 



236 А MÜIPAR És KERESKEDÉS TÖRTÉNETE 

kalandokhoz szokott nép között beállnnì a1. ìgnzsa'g s 161‘ 
vényeken alapl’tott, valólli társas élet s polgëíri állapot és 
csìrát hajtani uz európaì csìnosbnlás, hanel‘n késöbl» is majd 
nem lnìmlìg kalandoztnk nz országban rabló csoportok. A 
sokszorì lázadások s belharcok, mellyeket а kìrályi csala’d 
ifjabl» tagjaì gyujtogattak föl , meg а mogul pusztítäs okoz 
ta nynmor s törvényes állapot llìánya , végre nz Endrék és 
Kún László alatt а nenlesek hatalomlńtorlása S ebhöl 5111г 
mazó féktelense’g e's a törvények mr‘gvetése igen kedvezö 
körl'ílmények valának czen sötétség fìalnnk erëszaktételeìk 
s fosztogatásaik büntetlen l'ífLe’sére. Illy nelm'i nagykeres~ 
kedésböl élök közt рейд nem rìtkán nemesek is "Наша: 
tak 1). -`- А gyakori visl/.ályok és lliíborúk is a szomszéd 
nenwelekkel ìdönként meg megakaszták а velök való Кби 
lekedést. De à tengermellékì dalmà't "ärosok sem valának 
alkalmasak a magyarokat ’a lengerrel megbarátkoztatni; 
és а \'е1епсе1е1‹пе1‹ .ladra bìrtokáért szünetlen törekvésök 
a magyaroknak ezen várossuli érìntkezését sukszor, Velen 
cével pedig majdnem mìndìg ellenségessé tevé. — Végre 
а vertpénz csekély mennyìsége is g) а kereskedés akadályai 
közé számítandó. Honì pénv. az aknák gazdagszíga mellett 
is igen kevés verelék, ax is csak ezüst, késôbb réz is; leg 
ìnkább byzantì ‚ а tìzenlxarnmdìk szäzad közepe'tŕíl fogva 
рейд‘; florencìai aranys frìsiai ezüst pénz forgott az 01151115 
Ьап. De nem csak kevés volt a honi pe'nz, lxanem forgása 
is teli zavarral; minden pénzverönn'íhelyben különbözö 
számu denárok verettek еду markányì érlékben, itt kisebb, 
mt nagyobb becsl'íek. Innét szérmazott, lxogy már ez 166 
ben is mìnden nevezetesebb piacukon voltak pénjllvü'luíßsz~ 
lnlok 3). 

 

‘) Katona 6, 927. -- Epìst. lnnnreîìi papae ad Andreum de ап 
no 1204. ap. Dobner Моншп. 2, 359. 

’) Fessler 2, 1068. hav. 
‘) l‘llöfordúlnak ollyanok számos oklcvelekben, mellyek а vá~ 

rosok javál'a adattak. Kovachìch Vestig. Comit. 109. 
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Miután egy népnek értelmis erkölcsi dllapotja olly 
soknemli, egymást viszonl'ag föltevô, egylna'sra kölcsönö 
sen ható okoknak sziilenlénye , hogy azok közt szoros ha 
tárt vonni s okozatjokat elvälasztva kijolelni majdnenl le 
hetetlen: igen nehe'z fölada's meghatároznì azt is, minö 
befolyäsa volt légyen a nniiparnak s kereskedésnek nem 
zetünk értelmi s erkölcsi kifejtözésére. Mihelyt a magyar 
nép az enrópni miveltse'g fölve'tele’r'e hajlandónak mutatko 
zék ‚ rüstént (былые okok hatoltak гей e tekintetben, ér 
telmi s erkölcsi ‘(парой-41? elnelendök. Tagadhatatlan ‚ hogy 
e részhen legsíikeresebb lmtzíst a keresztény "allais gyakor 
lott. Ez nyitott ‘На! az európai polgárisoda'snak elfogadha 
tzísára, ez ollá be a nyers termószelisége'ben tudallan. da 
rabos erkölcsl'i népbe ajózanabb ismereteket és szelidebb 
erkölcsöket; ez a'llította (Же: az enrópaiakkal, kiktôl az 
elött ma'r csak pogzíny vallásnk lniatl is gyl'ílôlteltek, ba 
ra'tsa’gos közlekedésbe; s hogy a keresziény vallásnak egyéb 
tnnl’nnányai s intézetei ‘Нм! egyenesen azértelemre és вид’ 
reható befolyását elhalgassam , evvel ,egyült s ennek gya'm 
sága, ve'dlele alatt telepliltek le azok , a magyar ne'pet egy 
szebb , szorgalmas, vnlódilag polgu'ri élet hasznaival s ké 
nyelmeìvel megislnertelendö német e's olasz gyarmatok. 

De egyenesen a nn'iìpar e's kereskedés is hatalmas be 
folyású volt nclnzeliink erlellnì s erkölcsi kìfejlözésére. Bi 
zonyos értelelnben tökéletesen igaz ugyan , hogy pénzen , 
a szorgalom legegyenesebb , legsajätabb szüleme'nyén , 
erény e's tndomány nem szerezhelö. De szinle olly igaz az 
is , hogy tudatlanság, erkölcsi aljassa'g s hunyaság majd 
nem mindig ln'i követöje egy lnély s megœtett szegénység 
nek; e's hogy a legsükeresebb mód , a nep közöu erényes 
szokásokat divatosakká tenni, abban й", hogy а tetemesb 
rész kezeibe ollyr eszközök szolgáltassanak, mellyek a'llal 
az magának nem csak az élet szükse'geit, hanem némi ke' 
nyelmeket is , meg az élvekhezjuttató tárgyakat könnyen 
e's igazságosan megszerezhessc. Ta’mogatja ezen igazságot 
n magyarok értelmi в erkölcsi állapoljának egyebek közt 
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а ml'íipar és kereskedés a'ltal is okozott va'ltoza'sa. Тент 
siik ё: futólag , lninö fokaín мы: е nép az erkölcsi 5 értel 
mi mìveltségnek а vezérek alatt, ml'g t. i. а szm'galom 
köztök nem honosúlt meg. Az évkönyvek айёг említenek е 
korbelì magyarokról egyebet, mint véres harcokat , rabló 
kalandnkat s ezekben nyìlatkozó vadságot, iszonyú kegyet 
lenséget , vértöl párolgó erösznkoskodást, melly elütt jo 
gos, s_zent és tisztelendö semmi sem vala. Az erö volt ná 
lok mérlege az ìgazsa'gnak. Könyörl’ílet, nagy lelkl'i embe 
riség az ellen мм ritkán mututkozik а kelet ezen szilaj , 
erôteljes, büszke gyermekeiben. Harcaìk iszonyú puszu' 
tással, gyözedelmeìk véres kegyetlenséggel fertöztetvék; 
hova seregök sza'guldott, pusztaság jelölte nyomaìkat: а 
va'rosok és falvak fölgyujtattak, а lakosok fölkoncoltattak, 
‘аду láncra fi'ízve szolgaságra cepelteltek. А kulandok 5 
ezek által az idegen gazdagsäghoz és elvekhez könnyiiju 
tás fölläzl'lá bennök a pénz~ s birtokszonljìit, 5 mivel a ve 
n’tékes szorgalomtól undnrodtak, ncvelé bennök а rablás 
уйдут. Tökéletesen теща!‘ illik mit Tacitus (Cap. 14) а 
régi németekröl i'r: „Pigrnnl, quin imo iners videtur, su 
dore acquìrere, quod possis sanguine parare.“ Az idege 
nekkeli méltatlan bánásmód szi'veìket mind inkább elkér 

gesíte' s érzéketlenné tevé а пуошог látäszína'l. А. szünetlen 
növekedö martalék növeszté bennök annak kívánatát; ш‘; 
végre, midön szonljok а külföldön már nem vala kielégl't 
hetö, sajät honosaik vagyonát kezdék eröszakok tárgyává 
kitl'izni. Honn pedig legelöröl legelöre költözködve, 523“) 
raik alatt munka s öröm nélkiil élte'k й: ипа1та5 életöket, 
а dolngtalanság következményeivel , részegséggel, dara 
bossa’ggal , igazszígtalansa'ggnl szeplösítettet. Az értelmimi 
"eltségröl pedig említést is alig tehetünk. Egyebek hiányá 
ban polgári alkotmányok 5 tacticájok vezet ennek némi is 
meretére s tanllsítja ,miként еду józan ugyan , de csak ter 
lnészeti , tudományok által nem idoml'tott, fejIet-len ész 
volt légyen зайцы‘. Alkotmányuk még csak egy puszta 
va'zlat, részleteihen bomladozó, hntározatlan; а szeme’ly, 
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jog és birtok törvények дамы az önkény s eröszak ellen 
kellö biztositás e's védelell‘l nélkül; а hatalmasbak zsnrnok 
säga'nak tágas mezö 1). Tactica'jokut ne'ha'ny egyszerl'í , be 
tanúlt, egyéb keleti népeknél is divatozó, fortelyos szabá 
lyok tevék, mellyeket a különneml'í körülményekben is egy 
iránt alkalmaztak. Innét magyaräzhatni meg, hogy miután 
а németek fogzísaikat kitanulta'k , а kevéssel az elött még 
olly félelmes magyar fegyverek s az ellent véletlen lncgle 
péssel összezavaró badi cselek igen ritkán diadalmaskod 
hattak. 

Mikép ege'szen más árnyéklatban ll'inik clö mind ez 
lnár a tizenegyedik szäzad végén is! Igazsa'gosak ugyan 
Spittlernek eme szavai: „А. népek története keve's példákat 
шага‘ illy megnemesülésre --- minöt ád a magyaroké-s 
e gyönyörl'i tl'ineményt nem kell azfíltal meggyöngíteni, 
hogy mindjárt az elsö magyarokat, kik a Kárpátok és $16 
va folyam közti tartományt elfoglalták , а historia ellené 
re, igen kedvezöleg festeni törekedjünk. Miért fosztanänk 
meg az utósó négys öt „мае magyarait méltó dicsöségök 
töl „мы, hogy elödeiket a történet rova'sára fölemel 
ДЖ!“ 2). De az is bizonyos, hogy haladzísuk az e'rtelmi s 
erkölcsi miveltse'gben az elsö századok alatt is szembeszö 
k6. A népiség tekìntetében takin méga tizcnharmadik 52:5 
zadban is közelebb a'llottak а közibök idönként beköltözö 

keleti népekhez mint Európához , de eredeti nyerseségök 
böl _már annyira kivetkeztek, hogy egy elökelö német iró 3) 
hasonh'tása szerint olly arányban állottak а magyarok а 
nem rég bevándorlott kúnokhoz; mint a lengyelek a lith 
vánokhoz. III. Béla alatt s után a vándor e’lettôl egészen 

l) Leo Tactic. Cap. 2. „Haec igîtur gens, úgy mond, graves , 
acerbasque Praefectis suis — —- — dat poenas ‚ et timore 
magia quam amore in obsequio oontinetur. Kollár Amoen. 
l, 25. — Otto Fris. D. Reb. Gest. Frid. I. lmp. Cap. 3l. 

L) Geschichte Europa’s 2, 249. 
a) Wachsmuth_ Sittengesch. 3. Th. 2-te J'Abth. 529. 
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elszokva , már álladó häzakban , többnyire földbôl, wijng 
ból rakottakban laktanak. А szorgnlmas élet , mellyre mind 
törve'nyek, mind példäk által vezettettek, а társalkodzís 161‘ 
vényeken alapított állapotja és a kézmüvek 5 kereskedés 
gyakorlatából szál‘lnazó surlódiís az ìdegen és honos néme 
tekkel, olnszokkal a darabossa'got és nyerseséget, a ke 
vélyse'gel és kegyetlenséget а‘ idegen nemzetbeliek ìränt, 
mellyröl elöbb vádultattak, megszelidíté, megsinn'tä. Ta 
lálunk ugyan még nemcsak a tizenegyedik században, a 
keresztény és pogány "allés, meg az európai és eredetì ma 
gyar életmód között történt harcnak idejében, hanem ат 
egész árpádházi korszakon át is néhány îszonyú jelenése 
ket, mellyekben а felbujtott ne'p diihe szìlajul rombolt szét 
mindent, mi útja'ban ällolt s mellyekben .'írtatlan vér is 
örömmel ontaték, vagy a‘gyözedelem embertelen Ведущ 
lense'ggel fertôzteték meg. De illyenek cleìnte is csak еду 
nyugtalan, néhány gonoszoktól elcsáhl’tott népcsoport téte 
ményei vala'nak, minôk p. 0. а Vatha 5 ennek fia Jzínns 
läzadäsìban feltiinö jelenések. Késôbb рейд azon Ведущ 
lenség, mellyröl ne'ha a magyar sereg „шашек, például 
IV. Béla alatt az Osztriával vìselt hábm'úban 1d), Klín [Ан 
ló alatt azon harcban, mellyben Rudolf csäszárnak Ottok'rír 
Csehország királya ellen fl‘igyeseì voltanak 2), nem а та 
gyaroknak, hanem a kúnoknak tulajdom'landó. Ellenben 
pedìg még a harcban is nyilatkozó nagylelkl'í emberiség 
példái nem hiányoznak. Salamon alatt a bclgrádi 361-6361‘ 
ség, sz. László alatt а legyözött kúnok, Kálmán alatt а 
meghódoltatott horvátok és dalmatäk sth. iránt nyilvänl' 
tott kimélö, szelid bánásmód akál'mellyik nemzetnek di 
cséretére vált volna. А rablások és orzások is , ämbár egé 
szen még ki nem irtathattak, annál inkább gyéríiltek, men 
nél inkább terjedt és gyarapodott а szorgalom , mennél több 
út nyílt az élet szůkégei skényelmeî lnegszerzésére. Aszo~ 

 

’) Engel l, 366. 
2) Chron. Leobìcense Katnnánál 6, 752. 
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rosabb társalkodást s nagyobb snrlódäst okozó szorgalmì 
foglalkoza'sok szelidíték a szl'veket, sìlnl'ták а társzllkodá 
sì szokásokat és a bìrtok sajzítságának sérthetetlenségét à 
a'l. ìgazság _érzelét mìndinkább erösl'ték. А kézmüvesì s ke 
reskedöi néposztiíly növekedö gazdagsága lassanként 1е10 
llasztá а nemességnek ezen Osztály irzíntì megvetô ‚ lenézö 
kevélységét s elenyészté azon idegenkedést, mellyel a'lna 
душой egyáltalában a munka és szorgalom ìránt vîseltet 
tek. --- Szelnbeszökö változást lcellett okozni н lnl'iìpar és 
kereskedésnek még а bensö házì életben s а két neln 1162 
ti vìszonyokban is. Azelött igen nagy hézagot ejtett а két 
fél közötti benségben, egyenlöségben s bizodalolnban a1. 
érdekek egymástóli távolsága, А férj életét többnyire kiln, 
háborúban , kalnndokon , vadászaton s egyéb bajnoki mun 
käkban töltéga nö pedìg gyermekei s 111121 gondja köze'_ 
szon'tva, foglalkozásaiban férjével közelebb, y:szorosabb 
érìntkezésbe soha sem jöve ‚ а férfiak bara'tsägos szövetke 
zéseiben, lnulntsa'gaiban részt sulla sem vön. Egészen más 
féle viszonyok állottak be közibök akkor, mìdôn kézlniivì 
fog‘lalkozäsai a férfit houn tartóztatäk: az érdekek egymás 
1102 közelebb, egy körbe szorńltak , а közös cél közmun~ 
kálkodást kívánt, mi által а társalkodäs mindennapivä, szo 
rosabbá, bizodalmasabbá lön, az erkölcsök szelidülése pe 
dig kétségen túl hatalmasan elösegítteték. 

De más részröl azon erkölcsi jelenések is, mellyeket 
a szorgalom-szülte gazdagoda's szokott elôhozni s mellyek 
a míveltebb ne'pek árnyékos oldalát képzi, kezde'nek mär 
mutatkozni a magyarok között. Bizonyos, hogy a kíil‘föl 
diekkel közlekedés és az emelkedö jóllét az erkölcsöket 
némikép megsinu'tzí; de а csinosabb erkölcsökkel egyszers» 
mind а fényúze's, pnhasa'g s elfajulxeís is nyomban kezdett 
elôállanì. A spalatrói föesperes l'gyirja le а magyarok er 
kölcseit, a mogol pusztítás elött nyìlatkozókat: „A ma 
gyarok a hosszú béke alatt вики-051111111‘; а fegyverektöl 
elszoktanak; s érze'kì gyönyörökbe merx'ílve'n, restségök 
ben elpuhultak- Mort а. lnagyarok földe lninden javakkal 
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bövelkedve'n, ой“! szol а": fiainak mértékletlen ön ö Ё gy У 
rökben keresni élveiket. Vall'on mi е éb volt az iÍ'ú kor _ J gy .l 
gondja, mint fiirteit silnítani, böi'e't tisztogatni , a férfîvi 
seletet asszonyi cicomával fölcserélni'? Egész _nap väloga~ 
{он vendégségekben s pulia tréfákban vesztegetteték el ; az 
éjjeli Мишка: alig szakasztá meg aA nap harmadik ora'ja.. 
Életök minden Не“! nejeikkel ln'ís erdökben s gyönyön'i 
réteken élvén ät, a hadak zaja'ról nem gondolkodhattak, 
kik nem komoly, hanem szünetleniil дата dolgokkal fog 
lalkodtak 1). A gazdagsa’g, s ebböl eredô érzéki kéjelgés 
szelleme még а papság erkölcseit is mód fölött elkorcsl’tá 2). 
Kún László , maga is elfajult, а legdnrvább kìcsapongások 
példáit adá, mellyeket mind a papság, mind a fönenlesség 
közôl nem kevesen követtek. Engel éle'nk „швы festi 

_ ezen erkölcsi elaljasodást , melly Lzíszló alatt minden ren 
det elárasztott. „Elvetvén-u. |n.--László az orsza'glás 
gondjait s elhagyvzín a vallas gyakorlatát, a testi gyönyö 
röket hajházta а kún asszonyok között. 'Szakzíllat növeszte 
s a вы“: magyar rnhät bô kún s keleti öltözettel cserélte 
föl, hegyes szörsüveget viselt, s velök sátorok alatt élt. 
Az ujdonan válaszolt esztergami érsek , F ülöp, s az eszter 
gami prépost követék öt ide s társai vala'nak kicsapongá 
sainak, a király és él'sek ezen példáját szämos bárók és ne~ 
mesek ntánozták: шкалы növeszte'nek, elhagyák a val 
Из gyakorlalát és templomliítogatást; söt kirablották a 
papokat , templomokat és zárdákat s a templomokból 61:1 
kat, az oltárokból jászolokat csinálänak, vagy várakká, 
eröségekké alakíták ты, mellyekbôl aztán rablásokat 
ůztenek s elleneik ve'rével és nörabokon tett eröszakkal 
szeplösíték és szentségteleníték meg a templomokat stb. 3). 

Azonban azt álll'tani, hogy ezen erkölcsi elfajultság 
egyenesen a nn'íipar s kereskedés sziileménye volt légyen , 

l) Histor. Salon. Cap. 38. Katonánál 5, 914. kö". 
’) P. o. Mihály,a fehérvári prépost. U. o. 5, 883. Engel 1, 342. 
1) Engel l, 415. КБ". 
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ke'ptelenség volna , miután bizonyos , hogy az ipar, a mun 
ka az erénynek egyik fö ìstápja; és valóban azon 0521111)’ 
ban , melly а mesterségeket és kereskedést gyakorolta , ez 
idöben is legjámborabb erkölcsöket, _legkevesebb Михай 
sokat talälunk. На mégis мы: ezen erkölcsi elfajultsa'g 
okaiköze' a mú'ipar 5 kereskedés is számítandó, azoknak 
illy nenni hatása csak onnét származllatott, hogy ezen Szor 
galmi foglalkozások elôbbjnttaták а népet, kìvált az egyéb 
ke'nt henyélö nemesse'get gazdagsághoz ‚ mintsexn a ml'velt 
ségnek biznnyos foka , melly az ìllendöség fölébredt e'rzete 
által maga is eltilt mär a durvább kicsapongäsoktól , beäl 
lokt volna. Ezen fúlasztó kövérse'g puha öléböl sarjaztak 
ki azta’n az említett erkölcsì szörnyek. Egyébìránt ezen 
erkölcsi elaljasodás okaì me'lyebben gyökereztek; s alìgha 
llibáznnk, midön azt a gyönge királyok alatt elszendergett 
bensö életerö lńzínyának, а mind inkább sokasodó polga’ri 
bollyolodäsoknak s zajlongäsoknak és az ezek alatt ela’radó 
féktelenség s törvénytelenségnek tulajdonl'tjuk okozntńl. 
Azta'n meg hasonló erkölcsi jelenéseket la'lunk e korban, 
egyéb európai népek történeteìben is: Némeb, Olasz- és 
Görögorszäg népeinek el'kölcsei alig voltak valaha aljasab 
bak ‚ selejtesebbek, lnind ez idöben 1). S hogy ezektöl а 
közlekedés által Magyarhonba is ätszivárgott'némikép а 
pulmság 5 elfajúltság, tagadhatatlan. Ezen erkölcsi {Шары 
pedìg nem annyira еду nyers, дана kornak gyümölcse 
ként , inint a fölizgatott ìndlulatbuzgásnak csìpös nedveiként 
tekinthetö. 

A nép értelmi kifejlöde'se're а keresztény vallás mel 
lett szinte a kereskcdés meg ml'iiparnak saja'títandó а leg 
siìkeresebb befolyás. A természet lneghódoltatásával fog 
]alatoskodó ke'znn'ivek , а föld- és bányaml'velés lassanként 
tágítäk а terme'szetnek s a természetì tiinemények okaìnak 

’) Èzt hû s теней kezekkel festi le Wachsmuth Sittengesch. 
3. Band. l-te Abth. 288-302. 
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ismeretét, Мадам“: а nép között ezekröl elterjedt bal- s 
elr'iitéleteket és babonákat; szaporíta’k a baromtenyésztési 
s egyáltalában a gazdasa’gi ismereteket; e végsöben kiilö 
nösen a német gyarmntok hefolyása igen üdves vala. A 
foglalkodások neme'sbiilésével , а társnlkodás csinosulásával 
és a szl'v s erkölcsök szelidüle'se'vel szükségkép egy nyo 
mon kellett haladni 1u. értelmì fölvìlägosodásnak; fokon 
ke'nt la'tjuk azt elterjedni a magyarok mind házi, mind nyil 
vános életében. A rnhazat- és fegyvel'kezésmódban mind 
j1ir`t a tizenegyedik század alatt találjuk nyomait ajohb is 
meretek terjedésének. Mint fönebb enllítteték, öltözetöket 
azelött állatok bôrei tevék s Regino, pruminni apa't tudó 
sitásának következésében bizonytalan, ha "(Две ma’r ak 
kor is väszon mezök: de kevés ìdö miilva nemcsak vászon, 
hanem posztó, bársony s egyéb szövetl'í öltvények is diva 
tosakká lt'inek; aKharcosak pedig mn'r sz. László s még in 
kább Kálmán alatt, egészen а nyugatiak módja'ra , mellvas 
sal , pzíncéllal stb ellátva {баней elö; mifböl alaposan dilit 
hatni azt is ; hogy а külfölddeli közlekedés következésében 
tacticäjok is lnegváltozott, megjavult. A mogol pusztl'tás 
“tán külföldi iróktól is mìndig külön említtetik а magyar 
sereg a kún csoportoktól; mi nyilván hizonyítja ,_ hogy a 
kettö közt mind fegyverzetre, mind fegyelemre, mind pedig 
а harcolás módjára lényeges kiilönbség forgott fenn. 

Egyenesen az e'rtelmer világosl'tó ml'íipar s kereskedés 
okozat’ának kell tekinteniink azt а józan polga'ri szabad 
Sagra törekvést is, :nelly vn'rosainkkan а tizenharmadik 
század elejétöl fogva olly élénken mutatkozik; s mellynek 
következése'ben azoknak lakosaì nemcsak kiva'ltságokat а 
nemesség hatalma alól 5 nyert jogaiknak biztosl’tást, ha 
nem már az országgyülésekbe is hefolyäst kczdének ШНУ 
111 magoknak. 

A mesterse'gek gyakorläsa pedig szükségkép növesz 
té az iigyességet, mi n kereskedési közlekede'ssel párosúl 

' va s a divatozni kezdö fe'nyl'íze’stöl ösztönöztetve, mìndîg 
töhh meg több kézlniiveket hozott gyakorlntba, a régieket 
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pedíg tökélelesl’té. A kíilön idökben költ adoma'nyos , ala 
pl'tvänyos 5 Pgyéb nenn'í oklevelekböl lálllalnî , miképen а 
kol' halndtävnl lépcsönke'nt sokasultak honunkban a mes~ 
terségek máx' nemcsak az élet szükségeìnek klelégl'tésére, 
hanem ke'nyelemre 5 fényú'zésre szolgáló tárgyakkal is fog 
lalntoskodók. 

De'a tudonm'nyok sem valzínak máx' honukban egé~ 
szen ismeretlenek. Való , hogy e rés'z'ben a keresztény val 

‘lás hnsonll'thatatlanul legtöbbet tôn, mìuta’n egyebütt 15 
egyedül а papok és szerzetesek 1’0111111 а tudományok :ipn 
lóì és iskolák csak monnstornkban létezlek: de némì 1111 

tást azoknak terjesztc'sében a ml'lipar 5 kereskedéstöl sem' 
tngadhatni mcg. Lehetetlen, lmgy a külfölddeli közleke 
dés némì rést nem nyìtott. volna a tudományok világa be 
halzísiínak; legnlább ат bizonyns, llògy lltat nyitolt nem 
csak tudomänyos kiìlföldleknek llonunk n‘legkeresésére 1) , 
11апе111 а mngyaroknak 15 а külföldet tudományok kcdveért 
megla'togatni; 5 valóban 15 111111‘ а tizenegyedik században 
több magyar nevendyékek, jeles ~családokból szál'mnzók, 
tanúltak az olasz egyetemekben 2), honn azuta'n nemcsak 
papokká, hanem kiriílyilìsztekké ‹5 tanzícsnokokkä válan 
dók. Ill. Béla ìdejétöl fngva pedig, 111 neje ältal a 110001611 
11а1 nagyobb 1511101’е15ёЁ1юё5511111111) ё1‘111111еиё511е_1б11 vala, 
magyar ifjak a pzírlsì egyeteme_t 15 11еш1ё11 látogatni ; 5 Béln 
nlatt már négynmgyar ifju futolta ott a tudományok pályá' 
jáf. 

A müvészetek közöl e tekintetben (‘5011 а föstészet és 

e'pítészet méltó az cmlx'tésre; ez ntóbbikat nemcsak a ki 
rályok és ol‘szágnagy`ok zípolták azon templomok és palota'k 
emeltetésében , mellyekben vallásus buzgalmok vagy fe'ny 
`ú'zésì szellemök elégtélelt 5 111р1111ё1101 11уе1‘1 ; hanenl a 5201‘ 
galmi osztály 15, melly а 1/111‘05011111111 mail' dl'szesebb s ké 
nyelmesebb lm'zakat kezdett cmeltelnì. 

‘) Vita S. Gcrardi Cap.`l2, Katunánál l, 417. 11111’. 
2) Ка10п1111ё1 1, |77. 184. 430. 

 

 



MÁSODIK RÉSZ. 

A MÜIPAR És KunEsKEDÉs TÖRTÉNETE A VEGYES НА 

ZAKBELI KIRÁLYOK ALATT. 

A1. Árpäd-ha'v. férñ a'gának magvaszakadäsa 5 kilnunyta az 
egész országban fölrìasztá а2 egyenetlenség s viszályok 
szellemét. A nemesse'g, lnär az utlósó kìrály nlatt is 1151113 
tnlan, zajlongó, pa'rtokra oszlolt 5 néha'ny hatalmasabb 
olignrcha zászlóì alatt egyesültg'l‘rencsényi Mâle', Iván, né 
metújvári gróf, meg 112 erdélyi vajda , lmtalmas mindegyik, 
egymás között pedìg egyenetlenek, urasa'gra lnindegyìk 
sóvárgó, valának a pa'rtfök. Az Árpád-häz leänyì ägából 
származott külfejedelmek valamennyien vägytanak а szép 
orszäg kormänyál'a; 5 talált mindegyik pártot ügyeért vl' 
vandót. Illy viszälyok, a kormánytalansa'g mìnden átkai~ ' 
val egyesl'ílve, sanyargaták а hont, ml'g végre a nelnesség y 
a Saját féktelensége szl'ílte nyomnrt önmaga Sem tx'írhetvén 
tovább, hét évek lefolyta után a Rákosmezôn összegyůlve, 
Robert Károlyt, а pápa s papság рай-110301151“, emelte föl 
а kira'lyi székre. 

Tömérdek volt а kzír, nagy a hätralnaradás, mellyet 
ezen zajlongások alatt a ml'íìpar és kereskedés szenvedett. 
A fejetlenség S törvénytelenség, az úri féktelenség és zsar 
noksäg súlya leginkább а szorgalmî osztälyra nehezedett, 
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mellynek védje s tämasza egyedül а törve'ny, az akkor erö 
telen vala. A földml'velö osztály végke'p elnyomnték, az 
так kényének hódolni ke'nytelen; a värosi polga'rsa'g min~ 
den eröfeszl'téssel is alig volt ke'pes szabadsa'ga't és birto 
Ы: in véres eröszak ellen megvédeni; több felsö ‘Май 
város elszánt e'llenálla’s utzín végre mégis ke’nytelen lön 
Máté hilsulyli hatalmänak hódolnî. De Kärolynak a kor 
mányra fölle'pte ntán is csak több e'vek mnlva állhatott 
vissza az annyira megzavart rend és számüzött törvényes~ 
ség: az erdélyi тип sokäìg,'l`rencsényi Máté pedig egész 
haláláig megtörhetlen, bitorlá a fíiggetlen hatalmat. Még 
az egye’biránt hatalmas egyha'ziak is sza'mtalan panaszokat 
hallatnak javaiknak a nemesek a'ltali elfoglalása, jobbá 
gyaik elnynmata'sa miatt; nn’g végre kénytelenek vala'nak 
a trencse'nyi grof ellen inte'zett mnnkálatinak sükeretlensé~ 
ge miaft elkedvetlenedett, elhanyagnlt Нину: egyházi átok 
fenyegetése alatt ke'nyszcríteni orsza'ggyíílés összehl’va'sá 
ra, mellyben а rend s törvényesség helyreälll'tandó s afek 
telen bitorlásoknak sükeres мышь vetendök volnänak. 

Elläthatni, minö a'llapotban volt illy köri'ilmények 
közt a szorgalmi oszta’ly, melly orsza'gos rendet még alig 
képezô, eröben szůkölködött jogainak biztosítása'ra. Mi 
dôn a király, a felsö vìdék békességét visszaa'llítandó s 
Ma'té hatalmát megtörendö , annak va'rait, Szírost és Lub 
Iót ostrom alá vette, Mzíté Esztergamot lepve'n meg s az ér 
„к jószágaitól nagy harácsot csikarva’n ki, a városi s vi 
déki lakosaknak tizenötezer markána'l több kärt okozott 1). 
Nyiträt pedigr fölgylijtá , a város falait lerontá S a környé~ 
ke'n fekvö falvakat elpusztl'tá Stb; а trencsényi wir környé 
ken lakó jobbágyokat annyira sanyargatá, hogy azok, vég 
sö szegényse'grejutván , s az бай! többé nem ti'irhetvén, ki 
vándorlottak; igy (ещё Íönkre a nyitrai püspöknek , miként 
önmaga panaszkodìk 2) , minden jósza'gaìt sjobbágyait. Mi~ 

1) Engel 2, 8. 
1') Kutonánál 8, 365. kd". 
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dön Kassa, jogaìru s sznbadsa'gaira hivatkozván, а va'ros 
lrirtokaíra vágyó mäte'pa'rti Omodé mídor ôrseregét kebele' 
befogadnì nem akarä, а felbösziilt bìtnrló a sznmszéd vá~ 
x'akból kezdé a värost nyngtalanítani, lneggátolván a fnl 
vakkal 65 kereskedôkkeli közlekedését 5 az élelmi szerek 
behordását, lnl'g végre az l’gy meggyöngl’tetteket rollanzis 
sal akm'á meghódoltatnì; de a jogait vérével védô német 
lakossa'g ellenálla'sában életét veszté 1). Több lmsonló znjos 
jelenésekröl ludósi'tanak 112 évkönyvek 65 oklevelek 2) 11118‘ 
и kirn'ly 1318-dik év végén Mátéban ntósó, lcghatalmasabl» 
ellenétöl is megszabadńlva'n , a békét 5 а szorgulmi osztály 
jogait helyre állíthatá. 

Kzíroly az eddigî , majd tl'z évi tapasztala'sából mcg 
gyôzc'ìdvén , hogy a nemesse'get, mellynek hatalmát твё 
törni f6 törekvése vala з), korlätok közé könnyebben nem 
sznn'thatja, mintha a köze'p polgári osztályt emeli föl,ked- 
vezni kezdett а уйго5о1ша1с: megerösíté, sôt 2«ёуагарйй 
azoknak szabadsa'gait és sükeresen védelmezé az aristocra 
На követele’sei ellen, emelé 1`081а11‹02115а11‹а1,‚ a mŕíipart és 
kereskedést. Ezen elvben kövelöi valzínak utódai 15, kivält 
képen n. Lajos; 5 mondhatni , csak nz anjoui ház uralko 
(111511 alatt lönek vzírosnìnk "alódiszabad, munìcipalis 5261‘ 
kezeu'íekké s hasonlókká a ne'met 5 011152 va'rosokhoz; alat-i 
tok ha'gtak föl a jóllét 5 gnzdagsa'g azon fokál'a , mellyhez 
hnsonlón а legújabb idökìg nem álloltak többé. 

Kärolynnk köszönheti lételét s szabadékainak nagyy 
része't Bartfa, 1376-ban Lajos által а kirälyi värosok sorá 

- ba iktatandó 4). Töle nyertek a szepesi va'rosok új 111111111 
sa'gokat,töle Pozsony azon kedvezést,hogy lakosai а р6п2 
l'így újabh szabályozása iltän vis akär mineml'í pe'nzzel él 

‘) Katonánál 214. köv. 
з) U. о. 33. 
в) Engel 2, 23. 
‘) Katonánál 8, 424. 
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hettek kereskedésökben 1), leginkfibb azon tekintetböl, 
mint Béla jegyzi meg 2), nehogy ezen hata'rszéli va'ros 
kereskedése, mellyet а külfölddel élénken l'izött, megnehe 
zi’ttessék. Igy Sopront а fertötavi vámadóval gazdagl’tá; 
Kôszeget pedig akirályi adó jövedelmeibôl fallal 61626116 
ri'il; 1329-ben Visk, Huszt, Tecsö és Hosszúmezô ‘61-05 
kákat igen szép szabadékokkal ajándékozá meg, mellyek 
között emli’tésre méltó, hogy kalmáraik más városokban 
s idegen bi’ró elött perbe nem idéztethettek; vásáraik pe 
dig а csôdiilet nagyobbi'tása miatt minden vámadótól föl 
mentettek 3). 1332-ben Szomolnok határát köl'ben két mér 
földnyi térrel megtági’tá 4). Azon viszályokat, mellyek а 
városok 65 nemesek közt ezeknek fe'ktelenségébôl vagy 
követeléseibôl szárnlaztak , mindig a városok javára dönté 
el; p. o. 1336-ban sz. Lászlót s néhány egyéb szepesi vá 
rosokat a nemesek követelése ellenére egyedi'íl aszepesi 
gróf 'hatósäga alé rendelvén 5). 1340-ben a beszterceiek 
szabadságait megerôsíté, Löcsét pedig királyi várossá eme 
16 6) stb. Bizonyítja Károlynak a városok fölemelésében 
s gyarapi’tásábani buzgóságát az 1441-ki oklevél , mellyben 
a köszegi , meg а pozsonyi 65 soproni kereskedök közt tá 
madt pert, az elsôknek kedvezöleg, dönté el 7). (150661110 
zását jelenti ki ebben a király, miként vetemedhetnek а 
pozsoni 65 soproni polgárok ollyr igazságtalanságra, hogy 
a hozzájok hasonló jogú, szabadságú és hi'íségii köszegi 
 

l) Katonánál 8, 497. küv. ’Ke'sôbb ezen városnak ama jogát 
is , mellynél fogva polgárai avámfizetéstöl mentek valának, 
ke't rendbelì leve'llel теща-65116. Fejér Cod. Diplom. T. 8. 
V. 3. p. 297. köv, 

2) НМ“. Hung. Nov. I, 153. 
l) Cod. Diplom. u. o. p. 353. köv 
‘) Katonánál 9, 13. 127. 141. 
5) U. o. 9, 91. 
3) U. o. 194. 
7) U. o. 207. 
TÖRTÉNETTUD. PALYAMUNKÁK 11. 17 
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borkereskedöknek va'rosaìkon áhnenetöket eltiltani 1001652 
116111611 stl). Ennyi ápolás és kegy ‘) а 1ч1г051а11 iránt 01102 
ta azt, hogy azoknak tekintetök már mind országos renddé 
5 befolyásuk a közügybe mind ìnkább növekedett 5 már a 
fönemesség is tiszteletcímnek tekinté a városi polga'ri nevet ; 
-ekkép nevezi egy oklevélben 2) maga a kira'ly 15 Lorand 
grófot budai eskl'itt polgárnak. 

Még több városok köszönhetik szabadságaikat 5 jo 
gaikat Lajosnak, ki egész hosszú uralkoda'sa alatt mindig 
barátja volt a közönségnek: „Ez (Lajos 1. 1.) — úgymnnd 
еду évkönyv з) , valamìnt atyja is, Károly, ava'rosokat igen 
szerették, emelték és javították.“ Tudta 6 mennyire elö 
mozdl'tja a värosi ipar az ország jóllétét, 5 önmaga 15 több 
ször merített pénz miatti zavarodásaiban segélyt e jeles fi 
папе-101165110]. Országlásának mindjárt második évében tíz 
esztendöre elengedé Köszegnek a királyì adót , azon meg 
hagyással , hogy abból afváros fallal kerl'ttessék körl'íl 4‘). А 
kôfalak azon ìdöben elken'ílhetlenl'íl megkl'vántattak a ki 
rályi városok méltóságára; azért emeltetett Lajos illy fala 
kat Buda, Kassa, Kolos és а bányavárosok körl'íl; azért 
könnyl'té minden módon az általa kìrälyiakká emelt Kap 
ronca (mellynek a gréciekéhez, Korantban hasonló sza 
badságot adott) 5) , Szakolcza l’), Eperjes 7)_, Bartfa 8) stb. 
városoknak а falépl'tési terhet. Nagy-Bányának egyéb 5211 
badszígai megerösítése uta'n épl’tményekre hasznälandó fák 

l) Károly egy okleve'lben а pozsonì bírót kedves komájának 
(dìlectus compater) nevezi, Katonánál 9, 63. 

1) U. 0. 9. 156. 
в) Chron. Leibìtzer. ap- Wagner Anal. Scepus. Il- 47. Katona 

9, 278. 
‘) Katonánál 9, 52|. köv. 
5) U. о. 10, 168. 
6) U. 0. 536. 
’) U. 0. 64‘2. 
8,l I1. o. 601. 
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szabad vágtísát, bormérést stb engedett l). 1348-ban a snp 
roni és vasvárî föispzín n király közbejöttével kizáró jogot 
adott a köszegi polga'roknak vidékökröl а szomszéd német 
földre borokat szállŕtani 2). Pest-Buda nagysa’ga'nak alapjlít 
15 Lajos veté m‘eg, midön а fejedelmi lakot Visegrädról Вп 
da'ra teve át, gazdagságát pedig igen emelé Budának az 
1367-ben adott árúmegállító joggal, mivel honunkban ak 
kor még egyedül e város vala felruha'zva 3). Ujhely szinte 
Lajos alatt épl’ttetett egy lìtván fejedelem, Korietowits ál 
tal, kit a litvánokon nyert gyôzedelme ntán, 1357~ben, 
tuszúl magával 1102011‘). Ezen városoknak jogaik közé tar 
tozott: а bl'ró, tanäcs és lelke’sz szabad választása; kivált 
sa'g a királyin és tárnokmesterìn kivl'íl minden egyéb ható 
szíg alól; kereskedési szabadalmak, vámjog, némellyeknek 
vámmentesség 5) ércaknák keresése s a föltaláltak 111152116 
1а1а stb. Azonban , miután Lajos illy kegyelmekkel ápolta 
а värosokat, megki'vánta szolgálataikat is, 5 midôn pénzre 
volt szüksége, a városokra többször rendkivi’íli adót vetett, 
egyszersmind megemlékeztetve’n azokat arra, mit neki 5 aty 
jxínak , Károlynak, köszönni tartoznak. Így 1350~ben, a 
näpolyi háborúra készülö, együtt valamennyi királyi 5 ki 
rálynöi városokat négyszáz markányì rendkivülì adóra kö 
telezte в), gazdagságok arányában összeállítandóra; р. о. 
Epen-jes, Szeben, Sáros összesen 52112 ötven markát tal-toz 

l) Katonánál 9, 490. -— Hasonlókép kedveznek a városoknak 
egye'b'királyi levelek is, mino'k Katonánál 9, 503-505; ---~ 
10, 352. 395. 477. sth. 

2) U. о. 10, 529. 
’) Bredeczky Topogr. Beytr. 4, 13. 
‘) Szirmay Notît. Topogr. Comit. Zemplén. 251. 
b) Így fölmenté 1378-ban Pozsont mìnden vámtól uz egész or 

szágban, melly szabadékról Lajosnak három oklevele van 
fenn ll Bél Not. Hung. Nov. l, 155. 

°) Katonánál 9, 602. köv. 
17* 
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tak fizetni l). Más ízben ismét illy adó vetteték rájok, melly 
nek mennyiségérôl minden város külön egyezkedett a ki 
rálylyal 2). 

Ezen két királynak hetven évet túlhaladó országlása, 
valamint a nemzet politicai s diplomaticai életében , úgy a 
városok jóllétében, gazdagságában és loglalatosságaiban, 
a műipar és kereskedésben új korszakot alkotott. A keres 
kedés nem csak szabad s ment volt minden korlátozó s ti 
lalmazó szabályok- s intézményektől, hanem ápoltaték is 
ezen királyok bölcs politicája által 3): ennek közönhették 
városaink a kereskedés azon Virágzási fokát, minőt a jö 
vendő kor hazánkban soha többé nem látott. De a különö 
sen kedvező környületektől sem tagadhatunk meg e rész 
ben jelentős befolyást. Fönebb említteték, miként a velen 
ceiek a tizenkettedik század közepétől fogva a keleti ke 
reskedést majdnem egészen magokhoz ragadták s egyéb 
nyugati kalmárok is részint a tengeri út rövidebbsége , ré 
szint Magyarország zajlongása miatt, a velenceiek ha 
jóin útaztak a keletre s e miatt a magyar kereskedés érez 
hetőleg megcsökkent. De 1370- óta a hatalmokat s urasá 

- gokat Európában is meggyökesi'tő törökök egészen más 
alakot adának a levantei kereskedésnek. A konstantinápo 
lyi „тамады , melly már csak a város határaig olvadt 
össze, Velence kiváltságokat s kedvezéseket kereskedése 
ügyében többé nem nyerhetett ,a törökökkel pedig néhány 
földközi tengeri szigetek, valamint több keresztény hatal 
masságokkal is egyéb tartományok birtoka miatt majdnem 
szünetlen háborúba bonyolódván , a keletet sem önmaguk 

') Engel 2, 56 "") alatt. 
2) U. o. 66. *) alatt. 
a) Mennyire szívén feküdt Lajosnak az, hogy miként fogad 

tatnak a magyar kalmárok a külföldön , tudósít egy 1349 
ben a velencei herceghez intézett levél, mellyben ezt meg 
kéri, pártolná jobbágyait s javaikat а köztársaság tartomá 
nyaiban- Tudománytár 9, 224, 
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olly si'ín'ín, mint azelött, nem látogatlxatták, sem hajóikat 
egyéb nyugati kalmároknak át nem engedhete'k; azon feliil 
e korban а tengerì kalózok 15 igen bátortalanná tevék а ten 
gerì útakat. Mivel pedig a jóreményfokì út fölfedezve még 
nem volt, а keleti kereskedés nagy részint ismét Magyar 
országon kezdett keresztül vonúlni, kiváltkép az éjszak-nyu 
gati tartományokból. Ezen transito kereskedésnek fö pia 
cai valának honunkban: Szeben , Brassó és Beszterce, Er 
de’lyben. Az 6156 kettön ät 0láh-, az utóson pedig Mold 
vnország felé vette irányát а kereskedésì vonal. Szeben 
'1382. óta rakhelye volt az Oláhorsza'gon keresztül 526111 
1011 áruknak 1). Igen sürůen látogattaték meg e va'ros az 
örményektól, kik sáfránt, borsot 5 egyéb keleti 11152616 
ket hoztak piacára, onnét a magyarhoni kalmárok által 
az ország minden részeire szálll'tandókat. Nevezetes 6 ta’rgy 
ban Lajosnak egy oklevele 2), mellyben ezen örmények 
kereskedése’t szabályozza. Panaszkodott--miként az okle 
vél tudósl't -- a városi ne’met közönség, miképen az ör 
mény kereskedök nem elégedvén meg azon hasz0nnal,melly 
áruìknak nagyban eladásából folyt, önmagok kezdének a 
városban kis kereskedést 62111, а városi kalmárság nagy 
sérelmére. Lajos tehät ezen visszaélésnek 5 az említett ör 
mények mértékbeni csala’sainak gátot vetendô, azt rende 
16, hogy az örme'nyek a kiskereskede’stöl 5 а 11161‘ ßgySZel‘ 
odavitt árúiknak visszavitelétöl, azoknak elvesztése alatt 
eltìltassanak, portékáìkat azontúl csak пиву mennyiségben 
adandók át a honi kalmároknak. Szintc 161611165 vala Besz 
tercén 65 В1‘1155611 а lçereskedési 656611161; Lajos ezen vá 
ros és Oláhorsza'g között az elsônek hasznára Lepes De 
meter a’ltal még 1368-ban egy kereskede'si 5261266651 652 
közlött ki, mellynélfogvást a brassóiak minden összeszo 
rítás nélkül mind nagy, mind kiskereskedést l'ízhettek а 
nevezett tartományban 5 joguk volt mìnden helységben 

’) Engel 2, 1,50. 
2) Kutonánál l0, 713. 
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öröket rendeltetni 6111111 111е116; ha pedig eröszak 5 rablás 
által e inellett is kárt vallottak, az minden esetre a tar 
tomány kormányzójától megtéri'ttetni rendelteték 1). A bras 
sói légelyek , csobolyók 5 egyéb fa 65 vászon mi'ivek nem 
csak Bukarestbe a városiak által, hanem részint ugyan 
azok, részint kl'ilföldiek ältal Smyrnába, Aegyptusba 5 
Arabországba is szálli’ttattak. 

Más 1‘6521‘61 Lajosnak biztosan számoló politicája s 
barátságos viszonya а szomszéd Osztriával, Cseh- 65 Len 
gyelországgal a magyal'honiaknak ezen országbeliekkeli 
közlekedése’t is sokkal éle'nkebbé tette; 6 kitelhetöleg ked 
vezett a külföldiek cserekereskedésének is honunkban, 
mellytöl alattvalóira nem csekély hasznot 161011 áradozni. 
A bécsi kereskedöket 11161‘ Robert Käroly is pártfogása а16 
fogadta 1318-ban Temesváron költ levelében 2), mellynek 
tartalma szerint nemcsak mindennemu" ta'rgyakban, vízi 5 
szárazföldi kereskedési szabadalmat nyertek, hanem a vé 
delemrôl is biztosi’ttattak. Midön pedig Lajos alatt ezen 
szabadság ellenére is, a törvényes vámon 5 harmincadon 
fölül még némi ajándékok, borsból, késekböl, 11615011)‘ 
ból 5 egyéb szövetekböl 611611, csikartatnának ki tölök a 
harmincad- s vámhivataloknál, a király 61611 62116111 ра 
11а521 tevének, mellynek következésében elöbbi 111161156 
gaìk megerösi'ttettek s minden törvénytelen adózástól föl 
mentettek 3). Ezen oklevélböl az is kiti'ínik, minö árukat 
hoztak be közönségesen az osztriai kereskedök, t. i. 16526 
reket, mellyek hozzájok Olaszhonból jutottak, vasszera'ru 
kat, keztyi'iket, gyapju- s vászonsziiveteket 51Ь. A 1160516 
kéhez hasonló szabadságlevéllel valának ellátva а prágai 
65 nürnbergi 11а11116г011,1111п1 önmaga Lajos bizonyi’tja azon 

I) Engel 2, 151. '3) alatt. A caari törvénykönyv § 7l. 
’) Katonáuál 8, 389. köv. 
д) Fejérnél Honì városaink befolyások stb. 82. 
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oklevélben 1), mellyet IV. Károly császár és cseh Нину 
felszólítására n boroszlói kereskedök javára adott tki s 
mellynek tartalma szerint az utóbbiak is szint oll)r szabad 
ságokat nyertek, mìnôvel már а prágai és nürnbergi ke 
reskedôk dicsekedtek; meghagyaték t. i. a vám- és harmin~ 
cad-hivataloknak , hogy az` említett kalmárokat a törvényes 
adók lelizete'se után az egész orszägban mindennemii áruk 
kal s_zabadon kereskedni engedjék, egyébiránt minden tör 
vénytelen zsarlások mìatt kemény büntetés alá vetendök. 
Ezen cseh kereskedök többnyire strigaui e’s görlici posz 
tót 2) meg drága böröket szállítottak városainkba , helyet 
tök rezet, sót, keleti borsot és bort viemlök vissza. Gyak 
ran meglátçgatta'k ezen boroszlóiak Magyaroszág tenger 
melléki tartományin keresztül Velencét is, llonnét ìndiai 
árukkal és velencei selyemmel rakottan fordultak vissza s 
azoknak egy részét honi városainkban hagyák. A lengye 
lek és oroszok kereskedése't hazánkban két oklevél által 

találjuk szabályozva. Egyìk, mellyet Lajas 1354-ben aKáz 
mér lengyel királylyali frigykötés ut'fín bocsátut't közre 3), 
szabadságot ád a lengyeleknek sójokat Magyarországba 
egész Sárosig e's Liptóig szállítani; mire re'szint az birta 
Lajost, hogy а lloni töme'rdek bôségl'í sóaknák mívelésével 
elegendö kezek még nem foglalkodtak s tán a környületek 
mìatt nem is foglalkodhattak, részint a1., hogy sokkal na 
gyobb hasznot gyam’tott áradni a réz, bor s_ egyéb árúne 
ml'íekböl , mikel a lengyelek sójokért cserébe kivittek, mint 
а sóba'nyák szorgalmasabb s terjedtebb míveltetéséböl. 
А másik oklevél ‘),inkább а kassaì kereskedöknek kedvez, 
mint а lengyeleknek s oroszoknak: Lajas t. i. a kassaì pol 
gárok azon hl'í szolgálatait, mellyek által magokat atyjá 

' l) Katonánál l0, 360. köv. 
’) Egy “Sg középszerü posztó ára nyolc marka vagyis |92 fo 

rint peng. pénzb. Katona 8, 625. 
. ‘) Katonánál 94. küv. — Engel 2, 93. 

f) п. а. 10, 427. köv. 
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nak, Robert Ka’rolynak uralkodfís‘a elején kiváltképen ki 
ti'íntevték, megjutalmazandó, аж rendelé , hogy а 1еп3уе1‚ 
és orosz kalmárok, Magyarországba portékákat szállítók, 
mìndenneml'i áruikat Kassán tartozzanak lerakni és eladni, 
tovább akassaiak által mozdl'tandókat. Akkor építtettek ott 
a házak elibe azon csarnokok és sikátorok, mellyeknek 
még nem igen rég is mutathatá e város nymaìt , mint egy 
kori virägzó kereskedése emlékeit. 

Az adriai tengermellékiek is gyakran látogatták ho 
nunkat, részint indiai árukkal , részint Olaszhonban készült 
szövetekkel s üveggel megrakodva. Ezek hoztak be papi 
rost is, melly nagyobb mennyiségben még csak Olaszor~ 
szágban készl'tteték; de hogy már nálunk is haszna'ltatott, 
több oklevelek 1) bizonyl'tják. Ragusa, midön 1357-ben 
Magyarország védelme alá bízta magát , egyebek közt Sza 
badalmakat is nyert a magyar tartományokbani kereskedés~ 
re 2). A következö évben pedig, midôn a velenceiek, а 
békeköte's alkalmávál Dalnlát- és Horvátország birtokát a 
magyaroknak átengedék, а kölcsönös kereskedési вта 
badság is megujíttatva’n , kikötteték , hogy mind a két ho 
ni kereskedôk kedvezéssel fogadtassanak egylnás kikötöi 
ben 3). Sôt már István, egész Sclavonìa bánja is biztosl'tá 
1310-ben a velenceìeket, hogy kalmáraik, kik tartományá 
ha jövendenek, mìndenkì ellen ótalmat nyerendenek 4)_ --- 
Csak а kiilkereskedöknek honunkba illy sl'íri'í csödületé 
böl fejthetni meg, miként nálunk sem valának máx' isme 
retlenek а fényüzés rìtkább tárgyai , minöket p. 0. Thurócz 

 

l) P. о. Katonánál l0, 475. „Exhibuit cox'am nobis, quamdam 
literam papiraceam“ stb. Papiroson volt irva az а levél is, 
mellyet a pápai követ 1309-ben Pozsonyból az erde'lyipüs 
pöknek küldött. Fessler 3, 1053. ' 

’) Engel Geschichte von Ragusa 132- ` 
‘) Engel Gesch. d. Ung. 2, 98. 
1) Tudománytár o, 221. \ `‹ 
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elsza'mla'l ‘); említ egyebek közl: drága fegyvereket, еду 
igen szép пай/11 schachtáblát, drágá gyöngykagylókat s kü 
lönféle szöveteket és arany S ezüstböl készl'ílt ékszereket. 
Hasonlók ezekhez azon drágaságok is, mellyek Drugeth 
Vìlmos na’dor végintézetében elfordulnak 2). 

De шёл‘ nem csak szenvedö vala Magyarország keres 
kedése, hanem az activ kereskedés is jelentöségre lépett. 
Kitünö ebben а szász gyarmatok kalmárai , kiváltkép az er 
délyiek. Nem ritkán megfordúltak ezek áruikkal Bécsbenz), 
Prágában , Krakóban , Jadrában, Velencében 4L) , Bukarest 
ben; melly városokba re'szint honi, részint külföldi ter 
mesztme'nyekkel s müvekkel utaztanak. Olasz- és N'émet 
ország uémi részint az erdélyì és kassai kereskedöktöl Vä 
вёл-Ы а drága böröket. Köszeg , Pozsony és Soprony vete'l 
kedett а honi boroknak a németföldre szállításában, s az 
elsönek szerencséje s emelkedö gazdagsága annyira fßlbo-À 
szontá а pozsonyi és sopronyi polgárokat, hogy amazokat 
még a városukon átútazástól is eltìlták Е’). Ezen magyar-ho 
ni kalmárok рейд szinte olly kel‘eskedésì szabadalmakat 
nyertek Osztriában, Csehorsza’gban s egyéb fönebb emh' 
tett tartomänyokban és városokban , minökkel ezeknek ke 
reskedöi birtak Magyarországban. 

‘) Chron. Hung. Il. Сар- 97. Schwandtnernál l. 165. 
2) Katonánál 8, 622. Её". 
') Hova többnyire keleti атака: viuek. Katonánál l0, 254. 
‘) Károly egy nyílt Ieve'l ereje szerint megegyez abban , hogy 

némelly velenceì polgárok Korontban szenvedett káraìknak 
és Miani Vitali bizonyos László budvár Werner fia скота 
alkalmatlanságainak helyre pótlásokul, a Velencébe járó 
magyar kalmárok tíz évigamagokkal hozandó áruktól min 
den száz girányì érték “пап 1% girával megrovattnssannk. 
Tudománytár 9,222. köv. N. Lajas рейд; 13б7-Ьеп a sze 
benieknek szabadságot adott, Bécset, Prágalt, az adriai 
tengermelléket áruikkal meglátogatni. Az oklevéltöredékét 
l. Bredeczky Topog. Beytr. 4, i3. 

а) Katonánál 9, 207. 529. 
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A külföldi kereskedôknek honunkbani csödülete , av. 

áruk sokasága és sokfélesége, valamint а szükségek март 
rodása s a fényi’izés növekedése szükse'gkép élénkebbé te 
vék а belföldi városi kereskedést is. S ennek elömozdl'tásá 

Ъап dl’cséretes mind Károly mind Lajos buzgallua. A vá 
rosok emelése s gazdagl'tása tekintetébôl adák ök -- miként 
az oklevelekben magok is bizonyítják -- a külkereskedök 
nek а fönebb említett szabadságokat; e miatt итак е1 а 
honi városokat szép kiváltsa'gaikkal 1). Majdnem minden 
okleve'lben, melly a városok szabadékait megerösíti, vagy 
azoknak új jogokat ád, nyilván megneveztetik a szabad 
kereskedési jog, és а piacokon fizetendö vám 2) , némely 
lyek piacai pedig a csödület nagyobbl'tása miatt vámmente 
sl’ttetnek. Käroly király megértvén , hogy a Sáros megyeì 
так között nem rég emelkedett s már némi szabadékok 
kal is megajánde'kozott Hanusfalva mezövárost egyéb vá 
'rosok távolsága miatt а kalmárok gyérebben látogatják, 
nemcsak királyi védelmet igért az oda útazóknak, hanem 
a vásárokat is minden vámtól fölnlentette 3). Szinte ill‘yr ki 
váltsággal ajándékozá meg Lajos a szakolcai , szerdán tar 
tatni szokott héti vásárt mind a honi, mind a külföldi kal 
márokra nézve , hozzá tevén azonban, hogy ezen vámmen 
tesség egyedül a mondott napi va'särokra terjesztetik ki s 
csak az egyenesen oda útazó kallnárokra; egyéb napokon 
рейд, vagy szerdán is az ollyan kereskedöktöl , kik а vá 
roson csak átvonúlnak , egyebüve útazók, a törvényes чёт 
s harmincad megkívántaték 4). Szeben pedig egyéb szabad 
ságai mellett egyedárusági kiváltságot is nyert a városban 
öntendö viaszszali kereskedésre 5)‚ Posony kereskedését 
emelendö, 1343‘ban és 1363-ban kettövel szaporítá vásá 

 

‘) „Propter augmentationem populi et cìvitatis ampliutionem.“ 
2) P. о. Katonána'l l0, 758. 
3) U. a. 9, l0. ` 
‘) U. n. 10, 536. köv. 
L‘) U. o. 562. 
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rait , s felszóli'tá az idegen kalmárokat is azoknak 5 egyéb 
országbeli va'sároknak, meglátogatására, biztosságot s egyéb 
kedvezéseket igérve'n nekik 1). Héti e's esztendös ‘165151410 
до: pedig mind a két király számos városoknak osztott. 
Ugyanezen királyok alatt (бы) szorgalmas kereskedö csa 
ládok is telepedtek honunkban, többnyire olaszok. A Bal 
diniak, Godiniak, Gelettiek, Rubiniak, Negroniak stb. 
Esztergamban teljes polgári jogokat nyertek és saját pe 
osétökkel éltek 2), 

Több példákat olvasunk arról is az oklevelekben, mi- Y 
ként ezen kiriílyok az áruikkal utazó kalmárokat különö 
sen ótalmok alá fogadták s biztosi’tó levelekkel ellátták. 
Ekkép parancsolá, hogy példät is hozzak elö, az épen 
Erdélyben mulató Lajos a szebeni kalmárok kérelmére, 
hogy azoknak különféle árukkal megrakott három vasas 
szekeröket а törvényes vámok leiizetése után semmineml'í 
hivatalok s törvényhatósägok utjokban feltartóztatni ne 
merészkedjenek 3). Némelly esetekben pedig s némi áruk 
az egész országban vámmenlesi’ttettek; igy az 136411151 
lány termés s az ezt követö szükség idejében azt rendelte 
Lajos, hogy mindennemi'i gabna, liszt, kenyér, akár hon 
nét s akár kitöl hozatnak be а városokba, valamint minden 
hiivelyes termékek és egyéb élelmi cikkelyek is , egy évig 
len az egész országban mentek légyenek minden vám és 
harmincadtól , me’g ott is, hol egyházi személyek volnának 

› а vámjövedelem birtokosai 2). 
A vámok és harmincadok sem valának nyomasztók. 

Az 1351~diki országgyiile's rendelkeze'se szerint minden чёт 
megszüntete'k a `szairazon ‚ 5 а folyók nientében, azontnl 
csak a hidakon, l'e’veken s a va'rosok kapuinál fizetendö s). 

‘) Belnél Not. Hung. Nov. l, 157. 
2) Pray Hisitol'.y Reg. Hung. 2, 109. 
3) Katonánál 10, 254. 
‘) U. о. 341. köv. 
ь) Derret. Ludov. art. 8. 
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A vámmennyiség most is azon а lábon a'llott, mint azt а - 
már elôadott 1295-dikì oklevél szabályozza. Az esztergamî 
polgárok sajnosan vevén, hogy a behozott áruktól saját 
városokban is vámmal rovattak meg , több évek alatt meg 
tagadák azt a birtokos káptalantól; midön'pedig 1351-ben 
attól e miatt bevádoltattak s a kìrálytól a Kún László ren 
deléseinek megtartására szoríttattak, végre mégis panaszaik 
s kérelmeik által részökre hajtäk а királyt s kieszközlék, 
hogy azontúl nem egyenként minden bevitt árutól, hanem 
általánosan évenként húsz budai markát (négyszáz nyolc 
van ftot р. pénzb.) fìzessenek vámadóul a nevezett kápta~ 
lannak 1). Az újabb vámhivataloknál fìzetendö adó hasonló 
volt az esztergamihoz. A nagy-mihályi vámháznäl minden, 
lengyel sóval terhelt szekértc'll négy sószikla; üres szekér 
töl négy bécsi dena'r; еду, portéka'val megrakott nagy sze 
kértöl egy nyolcad rész та1‘1п1; minden vásárra hajtott ló 
tól s szarvas marhától egy bécsì denár vala fìzetendö 2). 
Az ivangi- Zágráb mellett — hl’dvám a sz. mártoni szerint 
szabxílyoztaték 3). 

A pénzfolyámat Käroly alatt eleinte igen változó va 
la, s hogy költségeìt fedezhesse a pénzt rosszabb , kevert 
érchöl is vereté 4); mi a kereskedést némileg megnehezl'té. 
1338-ban ezen akadályát а 110111 kereskedésnek elhárl'tan 
dó,j0bb pénzt kezdett veretni, mig végre 112 1342-dìki 
 

‘) Katonánál 10, 188-192. 
’) Szirmay Notit. Hist. Comitat. Zemplén. l2. I. 
’) Katonánál 9, 84. — Károly alatt nem vala szokatlan ‚ hogy 

' а nemesség e’s papság saját használatára egyenesen Osztriá 
ból hozatta volt а portékákat, kivált posztót. A nyitrai püs 
pök egyéb kárvallásai közt , mellyeket Trencsényì Mátétól' 
szenvedett, azt is említì а kalocsai zsinatban, hogy hatvan 
marka. árú posztót (tehát hét vagy nyolc véget) mellyet csa 
ládja számára önemberei által hozatott, a nevezett gróf le 
foglalta le'gycn. Katonánál 8. 369. 

‘) Engel 2, 38. ` 
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adószabályozás alkalmával a pénzügyet is szilárdabb М!) 
ra állította. 1338. elött egy fl'nom ezüst markából két kö 
zönséges markányi denár-mennyiség vereték, fele't tehát 
más érc tevé; а mondott évtc'il kezdve kevesehb rezet ke 
“тесен Károly az eziist közé s egy “пот markából más 
fél markányi denárt vagy fillért parancsolt veretni. Ö ke' 
szi’tetett legelsö magyar aranyokat is, ege'szen а florenciak 
alakjára s innét annak forint nevezete is.Az országban for 
gó pénz érte'ke, vagy marke azaz súly szerint , ‘аду becs 
szerint „атомами. Egy tiszta ezüst marka budai mérték 
szerìnt tön négy magyar, vagy ehhez hasonló florenci ara 
nyat. А vegyített ezüst marka, melly fillérekre vala Ниаг 
Ve, változó értéke szerint majd ha'rom s fél aranyat, majd 
kevesebbet; súly szerint egy finom ezüst marka tön hat 
vannégy széles prágai ‘аду hatvanöt budai garast. Egy 
kevert ércl'i ezíist marka , melly négyszäz bécsi fillért fog 
lalt magában, tôn három és fél aranyat; займа olly ércl'í 
marka, melly száz hetvanhat esztergami иду kétszáz negy 
ven pécsì vagy bánáti fillérböl ált, tön három aranyat. Eg'y 
széles gafas egyenlö vala hat bécsi, vagy nyolc erdélyì fil 
lérrel; tizennyolc károly gatas egy aranynyal; egy ferting 
egy negyed markával stb 1). ' 

A városi lakosság kedvezö állapotja s még inkább а 
kereskedés élénksége , melly a szorgalmat gazdagon jutal 
mazá, hatalmas emelcsl'ije vala a mesterségeknek. А vii 
rosi mesterember mind azon jogokban részesi'ílt, mellyek 
а kereskedöknek valának tulajdonaik; a könnyl'iség pedig, 
mellyel kész müveit mind egyesen eladhatá а héti vásá 
rokon , mind sommáson messzebb is szállíttathatá a szünet 
lenül mindenfelé utazó kereskedök által, emelé kedvét, ed 
ze' kitu"rését a munkássägban, а tökéletesbl'íles utáni tö 
rekvést pedig mind ez, mind a divatos fényüzés hatalma 

') Bo'vebben (г еггб! Sohönvisner Notit. Rei Numismat. Hung. 
288. Её“. 



262 A MÜu‘An És KEREsxEDÉs TÖRTÉNETE 

san fölébreszté. A céhintézetek , mellyek már mindennemi'í 
mesterségekre s az orszäg valamennyi városìra kiterjesztet 
tek, a mesterek között a rendet s egyetértést fentartották; 
ingerlettek vetélkedésre s а müvek tökéletesbl'tésére ; s mi 
vel az ugyanazon céhbeliek akkor közönségesen egyma's 
mellett, еду tizedben laktak, vagy legalább müveiket а 
piac bìzonyos részén összecsoportozva rakták ki áruba, a 
kereskedést is megkönnyíték. Emll'tésre méltó jelene's e 
korban az erdélyì szászok céheìnek szabályozäsa. 1376-ban 
Lajosnak azon parancsára , hogy a céhintézetek megjavi't 
tassanak, a sza'sz közönség elôljárói s a hét székek köve 
tei , az erdélyi piispök s еду kìrályi biztos elölülése alatt 
összegyl'ílve'n , következô céhszabályokat alkottak: Minden 
ce'h évenként tartozzék kebeléböl két ce’hmestert választa 

nì, kik eskü által köteleztessenek a müvek eladásában az 
ország vagy város-rendelte igaz mértékkel élés fentartásá 
ra iigyelni s ат sürgetni, igazsägtalanságot céheikben sem 
mi tekintetböl sem tl'írendôk s büntetlem'íl nem hàgyandók. 
Kötelességökké téteték tovább'á a céhet évenként négyszer, 
az úgy nevezett käntorböjtök táján összehi’vni s а céhszer 
kezetnek netala'n mntatkozó hibáit vagy hiányait célszen'í 
leg megorvosolnì. А ki а Szász közönség kereskedése'ben 
részt venni akarna , tartozzék a céhek valamellyikébe Ъе 
állani, meghatározott dl'jt letenni e's a céhszabályoknak 
magát alája vetni. Csak ezen fölte’telek alatt legyen вза 
bad a céhbeli tagoknak miiveiket mind а pìacon, mind a 
háznál árúba bocsa’tani, annyi legényt s înast fogadni, 
mennyit mestersége l'ízésére szükse'gesnek látand. Egynél 
több mesterséget Ни marka bìrság alatt senki se bátorkod 
jék ů'zni stb. Azon céh pedig, melly kebelében más szabá 
lyokat alkotni , vagy meghatároz'ottaknál magának több jo 
gokat saja’ti’tni, газу valakinek a szásznép benszülötteì 
közöl а céhegyesületbe fölvételét elégséges okon kivül meg 
tagadni merészkednék, husz ezüst marka birság alá vet' 
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"тек 1). А céhadó ‚ egy tagnak abba fölvételénél fizeten 
d6, а különféle célieknél különbözö vala; а mésza'rosok 
nál tiz szcbeni arany forint; a siitôknél hat forint; ngyan 
annyi a cserzö vargák és kovácsok céheiben, melly utósóké 
hoz tartoztak a rézmíivesek, särgarézlm'iv'esek , töcsinálók, 
kerékgyártók, kardcsiszárok és lakatosak; a szi'ícs, gyap 
juszövíi , késescéheknél fizetendö vala négy forint; a kez 
tyi'is, taka’cs, kádár, fazekas és szabócéheknél két forint; 
а kalapcéhnél ha'rom; a kötelesce'hnél еду forint; ezen ki 
"(И pedig valamennyi céhnél ke’t font viaszt, két akó bort 
s еду ebédet tartoztak adni a beavatandók a céhbeli (авок 
nak. Az egyes céhek szaba'lyai közt nevezetesek ezek: а 
mészárosokna'l egy оной marlia'e'rt egy arany forintnyi bir 
sa'g s négy hétigi felfiiggesztés mestersége ú'ze'sétôl, volt а 
bíintete's. A siitöcéhben az önkényesen elmulasztott sütés 
szinte annyival biinhesztete'k. A timárokna'l s vargáknäl а 
roszul kidolgozott bört a céhmester lefoglalta. A 52110561‘: 
nél valamelly meghamisl’tott mi'i a szebeni sz. Miklos tem 
ploma hasznára fordl'ttaték. Azon kereskedôk, kik еду 
végben a törvényesnél rövidebb s keskenyebb posztót árul 
tak, azt elvesztették! а posztógyártók pedig, kik ollyan 
meghamisl'tottat készi’tettek, elveszték minden vagyono kat 2). 
Ezen céhszabályok lassanként Magyarországba is beho 
шаман. К 

А ce'hîntézetek állapotjából látható, minô mesterségek 
voltak le'gyen legterjedtebbek. A vászonszövés ez idöben 
már mind az erdélyi, mind Szepesi szász közönségekben 
olly szorgalmasan gyakoroltaték , hogy az nemcsak egyéb 
honi värosokba , hanem külföldre is szálli'ttathaték. Egye 
bek Кбит а brassóiak jelentös kereskedést Нашей а kenden* 
és lenszövetekkel keletfele’, Smyrnában, Bukarestben stba); 

') i Verfassungszustand der Sächsischen Nation in Siebenb. 42. 
lap. Ungr. Magazin 2, 281. ' 

’) Vert'assnngszustand я") 109. Ungr. Magazin eml. helyen. 
‘) Engel 2, löl. ' ‘ 
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de а gyapjúszövés még most sem vala nagyobb gyakorlat 
ban; az erdélyì vzírosokon kivi'íl, hol ezen nemú' mester~ 
emhereknek már céhök is Мишей, aligha voltak valahol 
gyapjúszövôk, s Erdélyben is csak daróc és aljasabb posz 
tó készi'ttete'k, miután a fl'nomabb szöríi juhfaj Magyaror 
szágban még a ritkaságok közé tartozott. — A brassaiak , 
Magyarországban pedig a némethiek , sz. gáliak, csepe 
liek igen ügyesek valának a légelyek, osobolyók, kulacsok 
s egyéb faedények esztergályozásäban l), mellyek jelentôs 
ágát tevék, kiváltképen az elsôk kereskedése'nek. A sze 
beniek egy része viasz-öntéssel foglalkozék 5 kiva'ltsägot is 
nyert Lajostól az nvvali kereskedésre 2). -- Az ország kü 
lön re'szein nagyobb számmal épl'tett hi'dak , hajók , dereg 
lyék , mellyeket a kereskedés nem nélkülözhetett s a mal 
lnok tökéletesítése jelenti az ács mesterségnek is mind gya 
rapodását, mind haladását. 1342-ben Andor nagy-váradi 
püspök két vi'zi malmot ajándékozott а velencei (Fehér 7211‘ 
megyében) apáca-kolostornak, mellyek, mint az oklevél 
megjegyzi, új találmányú készíileti’iek valának 3). Olly mes 
terségeket is említenek xnár ez idöben az oklevelek , mely 
lyek honunkban egészen так, 5 Károly vagy Lajos alatt 
hozattak be. Az erdélyi szászok között l375-ben találtat 
nak már töcsinálók, üstmivesek (caldarifices), sárgaréz 
mìvesek sth, kik a kovácsokkal egy céhben egyesi’íltek 2). 
Nagyobb tökélyre viteték e korban már a kocsigyártás is, 
födeles kocsìkról több oklevelekben találunk emli'tést. Ily 
lyent hagyott hat lóval és szerszámmal Kzíroly neje végin 
tézetében egy udvari asszonyának 5) Thurócz is illyenröl 
emlékezik Károly temetésì pompájának leirásában. Мёд-ш 

I) Katana 8, 601. köv. Engel 2, 151. 
2) U. o. 10, 562. 
s) U. o. 177. 245. „Duo molendina pilatoria, vulgo Korló di 

cta — -- novo ingenio — - — constructa.“ 
‘) Cornìdes Bredeczkynél Beyträge zur Topogra. Ungarns 4, 20, 
3) Katona 10, 673. 
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kiriílynö pedig három évvel Lejos halála utän aranyozott 
kocsìban ment Kis Kilrolynak elibe. Cornides vilata'sa 520 
rint pedìg illy kocsik Magyarorsza'gon kivl'íl még nem lé 
teztek egyébütt Eúrópában a tizenhatodik század elôtt '). 

А20п foglalatosságok közöl , mellyek inkább a míivé 
szetek , mint mesterségek közé szälnl'thatók, úgy látszik 
Iegkedveltebb 5 legdivatosabb volt az arany~ 5 eziistmive 
seké, mellyet, mint néhány oklevelek tudósi’tanak, még 
tisztségekben 5 méltóságokban helyezett személyek is gya 
koroltak. Így Senisì Péter, a szepesi megye alispánja s a' 
hason nevi’í vár parancsnoka egy oklevélben 2) aranymíves 
nek neveztetik. Aranyml'ves volt Rafael is , Drugeth nádor 
tärsa а budai tized haszonbérlésében. Méltó itt a nevezett 

nádor végintézményének azon helyeit kiemelni , mellyekben 
az arany 5 ezüstszerekröl rendelkezik s mellyek valamint 
az arany- 5 ezüstmívesség virágzatát bizonyítjálf,ugy azon 
kornak fényůzéséröl is tudósi'tanak: „Domicellae Marias 
Folyk --- — -relinquo — ----~- decem magnus scutellas de 
argento , XII. scyphos argenteos --- — tria angustria (angu 
sti oris amphoras) argentea , unum magnum , duo minora, 
et quartum 11115 minus al1 fundendam aquam. Item unam co 
ronam auream lapidibus pretiosis ornatam, -- --- -- octo scu 
tellas parvas argenteas ; nonaginta coclearia de argento , 
nonagìnta pannos de porphyraceis ramentis --- — tria bal 
theos, 5011 cingulos argenteos, et alia jocalia (monilia). Item 
unam crucem magnum de argento deauratam, cum bonis 
Iapìdìbus praeparatam sth з). Hason'lók ezekhez azon дубл 
dékok, mellyekkel Károly vendégét, János cseh királyt 
megtisztelte volt s mellyek között Thuróc ezeket 01111111‘): 
Remuneravit autem Rex Hungariae Regem Bohemiae di~ 
versis et pretiosis clinodiis’, vîdelicet: quinquaginta vasis 

l) Ungrisoh. Magazin l, I5. .-2, 412. kövv. sth. 
’) Katonánál 8, 657. 
') U. o. 623. 
‘) Chron. Hung. ll. Cap. 97. 

` 'röRTÉNET'rUD~ PÁLYAMUNKÁK. 11. Y 1S 
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a 

argenteis, duabus pharetris, duobus baltheis et -una tabu 
la pro scacis (sakkta'bla) mirabìli, duabus sellis inaesti 
mabilis pretii, uno bicello (fegyvernem), valente ducentas 
marcas argenti , et una concha margaritarum (gyöngykagy 
ló) mirabili opere composita. Erzsébet királynö, Lajos any 
ja is különféle arany s ezüst müvekröl intézkedik végren 
delményében 1). Egyebek között elöfordul egy arany billi 
kom , egyik oldalán sassal , másikán ней; Magyarország 
cimereivel , meg sz. László ke'pével e'kesített-mi azonban 
valószinl'ileg olasz m1'i-; aranyfésiik , láncok, kupa'k stb. 
——- Károly országlata бы; a feste’szet és nietszés is nagyobb 
dìvatba jött. Emennek azon pecsétek tanúì, mellyekkelmár 
nemesek s közönségek is éltek 2)g a pénzek is csinosb ala 
kuak s metszésr'íek voltak, mint az Árpád-ház alatt. A fes 
tészetet Károly ismertette meg bôvebben а magyarokkal 
azon címerek által, mellyeket а nemes családoknak oszto 
gatott; ezekböl aztän magát a festészetet is becsülni kez 
dék honosaink. Azonbana nevezètt címereken s némi temp 
lomi képeken s ábrázolatokon túl e korban még nem еще! 
kedett a festészet; nyomára legalább nem akadtaln; az bi 
zonyos , hogy már а tizennegyedik выйти! elején nevezetes 
volt egy bizonyos Miklós, kolozsvári lakos , а feszte'szet 
ben з’). y 

Az épl'tészet haladásänak sgyarapodäsának tanúi mär 
nem csak а szilárdabb anyagokból s ne'lni kényelemreris 
iigyelve épített magänyosok ha'zai; minôk vala’nak a f0 
lyosókkal , ereszekkel, boltozatokkal ellátott kassai kalmá 
rokéi , hanem a nyilva'nos épületek is. Emll’te'st érdemelnek 
e korból: а fehérvári templom ónfödélzete; Lajos budai fe 
jedelmilakja; sz. Adalbert ka’polna'ja , mellyet 1329-ben 
Csanády, esztergami Vérsek, négyszeg kövekbôl építtetett 
s oszlopokkal, pompás kiiplial , különféle {шеи ábrázola 

 

l) Katonánál 10, 671. köv. 
2) Fessler 3, 639. 749. 
') Scliedìus folyóirata 1804-ik évi folyam, lap 85. 
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tokkal kiékesl'ttetett. Ezen épületen fordulnak elö legelö 
ször Magyarorsza’gban üveg ablakok 1). Nevezetes továbbá 
a leleszi monostor templomának ötven röfnyi magasságlí 

` tornya, mellyet 1355-ben egy budai köfaragó kétszáz arany 
forintért épl'tett 2). Kassa városa még most is bi’r az akkori 
épi'tészetnek egy becses emlékével, s ez az Erzsébet, Kai 
roly neje'tôl emeltetett sz. Erzsébet temploma. Falai négy 
szeg kövekbôl rakvák s az ajtók, ablakok, oszlopfejek 
ékességeì , csigale'pcsöi , tornya sth. bizonyítjäk, miként e 
koi-ban mär a magyar építészet is kiszabadlílt bölcsôjéböl. 
Ezen templom a szobraíszatnak is ‘стана; néhäny emlékeit: 
az ejszakì ajtót három szobor ékesíti, niellyeket Thurócz` 
László Erzsébet királynö, férje Károly és Lajas fia (ki 
végre ezen e’pületet tökélyre vivé) szobrainak lenni tart 3). 
Е kornak leghíresebb szobrászi vala'nak honunkban Mair 
ton és György mesterek , az emll'tett kolozsva’ri festésznek, 
Miklósnak fiaì; kiva'ltképen veres rézböl öntött sznbraik 
dicsértetnek. Ök teremték azon négy re'z szobrot, mellyek 
ezelött két századdal még f6 díszei valának a nagy-váradi 
várnak. Egyik ezek közöl sz. Lászlót ábra'zolja, karddal, 
melly la'ncon függ le ny'akáról, kezében pedig harcbárd 
dal; ma'sik képezi sz. Байт, kezében a keresztes 0152158 
almát tartót s karddal, melly hüvelyében oldaláról lóg le; 
harmadik sz. Imrét, fiatal szaka'ltalan ajakkal , kezében ог 
szägpálcával, oldalán karddal gyilokkal s egy táblával, 
mellyen а kettös kereszt mutatkozik; зад-11511 mind hannek 
nak sarkantyúval fegyverzett. Az elsö szobor alatt ezen 
fölira’s vala olvasható: „anno d. MCCC40. Serenissimo 
Principe regnanteDomino Ludovico Rege hungariae ХХХХ. 
venerabilis dominus Pater Demetrius Episcopus Varadien 
sis fieri fecit has sanctorum imagines per Martinum et Ge 
orgium filios Magistri Nicolai pictoris de Colosvár.“ Ane 

l) Bredeczky Beyträge zur Topogr. 4, 35. 
’) Wagner Analect. Scepus. l, 131. 
’) Bóvebb leírások olvasható Katonánál 9, 161. МН. 

18 l' 
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gyedik egészen megaranyozott szobor sz. Lászlót lovon, 
kezében “Куб bárdját forgatva a’bra'zoló,újabb, Ja’nosnagy 
va’radi püspöktöl ke'szl'ltetett, miivök vala a пешие"; szob 
räszoknak 1). 

Azon néposzta'ly, melly a terme'szet meghódoltatásá 
val sa durva anyagok termesztésével ,foglalkodotß sem olly 
kedvezö helyzettel, sem annyi királyi kegyelemmel nem 
dicsekedlletett, mint а kereskedök és mesteremberek. Eze 
ket financiai érdeknél fogva mintegy kénytelenek valának 
ápolni n királyok. A földmi'ves Osztiilyra ellenben új s ed 
dig hnllatlan terheket rakának. De n jobluígysäg állapotja 
nem is egészen а kira'lytól függöt; ebben а földes ига’: 
megegyezése nélkiil ök semmìt sem teliettek. A póroszta'ly 
állapotjának tekintetében nevezetes vala az l342-diki ё" , 
mellyben Károly еду új ¿idózásì rendszert alkotott, némi 
részleteiben, nolm más alakkan me'g,r most is fennálló. Az 
:irpádi kirälyok Ми“ nelncsak maga a papi s nemesi ns1. 
tály s annak majorsägi javai mentek valának minden adó 
zástól, melly а nyilvános kincstárba volt volna fizetendô, 
hanem illy tei-het még jolibágyaira tétetni sem engedett; s 
a királyok, kiknek jövedelmei csak a kirailyi család -pa 
zarlás és hl'ítelen kezelés által elég csekélyekre »olvadt -- 
uradalmaiból , az ére- és sóbányákból ‘Шутник, kényte 
lenek voltak Il. Andra's idejétöl fogvn a pé'nz meghamisi' 
tászíval s évenkénti beváltásával (lucrum Camerae) segl'te 
ni pénzsziikségökön. Lätta Robert Käroly több évigi ta 
pasztalásaiból ezen segédforra'snak mind bajos, mind kzíros 
voluit: miként ez a kereskedésben okozott akaèály, a tö 
le el nem maradllató «lra’gasa'g sa szegényse'g nyomf'ísa miatt 
belsö nyugtalansagokat szl’íl s mind а mellett sem ele’gl’ti ki 
a királyi kincstár sziikse'geit. Elbata'rozta мы magát egy 
új adozási rendszer alkota'sára; s еду gyülésben, mel-lyben 
csak a föpapszíg és a zászlósak, a megyei föispánok kizár 
ta'val , vettenek részt , az egész j_obbágyi osztályra adót ve 

 

‘) Schcdìus folyóiratának 18M-dik e’vi folyamatában 85. 
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ic", minden kaputól, те11уеп egy szekér beférhetett, éven 
ként tizennyolc dena'rt, vagyis három prágai széles garast 
fizetni rendelvén, akár egy, akár több családot foglalna is 
egy illy kapus ház kebelében. Ezen adó pedig mind а пе 
messég, mind a papsa'g jobba'gyira kiterjeszteték; csak a 
nagyon szegényekben, a papság és nemesség béres szol 
gáiban 5 azokban, kik uraikat a hadba követni szokták, 
szenvedett kivételt. OllyT vidékeken pedig, hol a fa szŕike 
miatt Карп helyett sövények használtattak, az adómennyi 
'ség kìvetése az adószabályozókra bízaték , minök minden 
>megyében öten rendeltettek 1). Lajosnak ki atyját а kirá 
lyi székhen még ez évben fölváltotta, elsö királyi gondja 
volt a kapuadókat az orszäg valamennyi megyéiben erös 
lábra álli'tani. Egyébiränt a jobbägysäg állapotjiít s földes 
uraik iränti rtartoza'saikat a települési szerzôdés, vagy ап 
nak hia'nyában a szokäs hata'rozta meg. De` а 1‹арпа‹16т11 
sokkal nagyobb terhet vetett Lajos а pórosztály vállaira. 
Fényes orszäglása, a sza'mos, re’szint messzeföldön viselt 
ha'borúk s politicai bonyolodäsai a külországokkal tömér 
dek pénzt ki’väntak, s pénzzavarodásaiból sem а városokm 
vetett rendkivüli adók, sem а nem rég beliozott kapuadó 
eléggé mindig ki nem segítheté. Hogy (ем: a kirá'lyi ura 
dalmakból még több s nagyobb kamatokat hiizhasson az 
1351-dikiországgy1ilésen a jobbágyság terhe’re behozta s 
az egész orszzígra kiterjesztette a kilence'd-adót, melly sze 
rint а pórsa'g a kira'lyi s királynéì javadalmakbnn szántó 
föld 5 szölôhegyi terme'keinek kilenced részét a'tengedni 
tartozott: egyedül а kira'lyi városok, mellyek а‘ nélkül is 
elég terhet viseltek, ve'tettek ki. Nehogy pedig ekként a 
királyi javadalmak közvetlen jobbágyai egyebe'knél mosto 
hább sorsba helyeztessenek 5 е miatt azok közt a király 
elégületlenséget s nyugtalansa'got okozz‘on ‚. magára pedig 
neheztele'st halmozzon , egyszersmind azt is rendelte, hogy 
a papság s nemesség jobbxígyai is Swrŕttassanak a- kilen 

l) Вести. Caroli §. 19-21. 
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ced-allora; a papsäg kiilönösen elébb a Нигде! 1) , azután a 
kilcncedet vegye meg jobbägyain; mit ha nemes vagy pap 
elmulasztana, а kirzíly teljes joggal ван-Чай“! fogná azt be 
szedetni 2). Végre pedig a pórsäg-mi sorsát legnyomasz 
tóbbá tevé s az önkénynek egészen kìtevé — a földes urak 
törvényhatósága alá vetleték 3). Ezen törvény eleìnte csak 
Magyarorsza’gban ment teljesedésbe; késôbb pedig néhány 
erdélyi nemeseknek is adatott illy törvényhatósági jog 4); 
mig végre 1366-ban azt egész Erdélyre kiterjeszté 5). Lát 
ц; Lajos, hog)r ekkép a jobba'gyság egészen földesurai ké 
nyének van átadva s hogy még is ‘На: nyisson a pórsa’gnak 
а zsarnok uraság alól menekedhetni, a szabad költözkö~ 
désî jogot ugyanazon orszäggyiilésén megerösl'tette, mely 
lyen a kilenced-adót megállapl'totta 6). 

Egye'biránt szi’vén мы: mind Kärolynak mind La 
josnak, llogy a földmivelö nép szaporodjék s a még igen 
sok használatlanul fekvc'ì föld új lakosak által meghódol 
tnssék, mit többnyire az úgy nevezett sclutetia-k ты lé 
tesl'tettek. A szepesi tartomány Károly alatt töbl) falvak 
kal szaporodott. Így 1326~ban egy korponai polgár a sze 
pesi megyében Dobsina nevi'í helységet gyiijtött össze , er 
dô közepette, melly a birtokos Miklos, László e's Иная 
grófoktól темы évre minden adózástól fölmenteték. Szint 
azon évben a szepesi va’rnagy hasonlóke'p erdö közepett 
alkotott bizonyos Kunchmann ‘Яга! annak nevéröl Kunch 
falvának nevezett helységet 7). Így emelkedett Hei-degen 

1) A “пей azonban gabna- és bortermékeken kivül egyebekreís 
kiterjedt, bárányokra, csikókra, malacokra méhekre sth. Ka 
tona 8, 484. Erde’lyben a gabna-tized pénzül fizettetékzegy 
csomó helyett egy nehezék ‚НМ. Katana 9, 342. 

’) Decret. Ludov. art. 6. 
’) U. о. art. I8. 
‘) Katonánál 10, 360. stb. 
‘) Katonánál 10, 375. köv. 
‘) Decret. Ludov. art. 16. e's 18. 
’) Katonánál 8, 553. köv. 
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schau, ma Usz-Peklin , helyse'g is, melly sze’p szabadsá 
gokkal Миша: el 1). 135-benga savnyiki cisterci-ek apátja 
a Hernád mellett épl’ttetett falut, tizenhét-évre minden adó 
гб1тепгеъ2). 1355-ben Sáros megyében Czel család Syd 
linì János ‘Яга! gyüjtött össze а Topoly folyam mellett,er~ 
d6 közepett, lakosokat, kik gyarapodásuk tekìntetébôl 
tìzennégyévre minden машин szabadak, egyéb МИН: 
ságokkal is megajándékoztattak 3). Erdélyben а Maros és 
Aranyos folyamok melletti birtokosak, kiváltkép а kiikü 
löi megyében számos földmiveseket hl'vtanak a mogol pusz 
ti'tás óta parlagon fekvó földeikre, szabadszígot advánne 
kik , munka'jokért. за?“ számokra annyi földet foglalni el, 
mennyit munkálni bl'rnának. 

Ámba’r pedig a földmivelôk vállaira й] terhek raket 
tak , a földmivelésì ipar е korban nem csak nem sülyedett, 
hanem túl is haladá az elöbbi korét. Az adók, ha csak 
rendkiviil nem súlyosak nem szokták csökkenteni a nép 
szorgalmát; söt ìnkább emelik , ha a szükségek már 501“ 
sultak, a kereskedés рейд olly állapotban vagyon , hogy 
a feszített szorgalmat megjutalmazza s a földmivelönek а 
reá vetett adóért kärpótlást nyujt. S e tekintetben nem is 
volt Volna a Károly és Lajos által alkotutt adózási rend 
s'zer hátráltató befolyású a ‘штаммы szorgalomra , ha a 
jobbágyokat földesuraik törvényhatósa'ga alá nem vetették 
és Sorsnkat azok önkényének egészen nein tették volna ki. 
Azonban а földes urakat ezen jogokkal visszaélni e korban 
még nem engedé Károly és Lajos eröteljes orsza’glzísa 4); 
a kereskede's virágzata pedig, a szorgalmat nem megveten 
d6 nyereséggel ösztönzö, az ország minden vidékein nö 
veszté az ipart. Fölebb НИМ‘, miként a szorgalmas szász 

‘) Katonánál 9 165 
2) Wagner Anal. Scepus. 3, 154. 
‘) Katonánál 10, 143. Hasonlórul szól egy másik oklevél in: 

U. о. 244. köv. 

‘) Példát olvashatni Katonánál 10,245. 
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пешие: által u rengetcg erdôk közepett, szántól‘öldek , 516 
löliegyek , falvak alkotlattak; s mennyire tudták ezen 516 
szok becsi'ilnì müvelt földeìket 5 védenì is а jóllétöket irígy 
szemmel nézök eröszakos megtámadáâai és követelései el 
len, tamík számos oklevelek 1). De legszorgalmasabhak is 
valának 6k mind Szepesben, mind Erdélyben а földmive 
165 köriil. A lent 65 kendort már olly mennyiségben te 
nye'szték, hogy a saját termékeikböl Szövött vászonnal 11111 
földön is jelentôs kereskedést i’ízhettek. -Méltó itt meg 
emli’teni az erdélyiek szorgalmát á méhtenyésztésben is; a 
feliérvári piacon (Magyarországban) többnyire szebeni , a. 
város pecsétjével megbélyegzett viasz árultaték 2). —- Az or 
szág számos vidékein legdivatosabb volt a szölömivelés; 
bor ma'r annyì termett, hogy az а magyar kereskedés egyik 
legnevezetesb tärgya't tevé 5 Osztriában és szomszéd тапо 
mányiban , meg Lengyelországban igen kapós vala. Neve 
zetesb borok termesztettek ,mint máx' az elôbbi Szakaszban 
is említteték , Тока] , Eger , Buda , Soprony , Köszeg stb 
vidékén; a dévényi szölöhegyeken шёёг osztrìai polgárok 
is birtak némi részt 3)g a szabadszállási bor-ok jóságát 
eléggé bizonyi'tja az, hogy Lajos saját asztalára szedete’ 
ezen szölök 11ше‹161*).--А kertmivelés most me’g csekély 
vala; çsak a Szászok földén, meg a dunántúli vidéken, hol 
11161- olasz földrôl származó nemesebb fajú gyümölcsfák is 
tenyésztenek , találunk nyomära 5). Az ország alsóbb ré 
szén még sokkal csekélyebb volt а földmivelési ipar , mint 

‘) Illy buzgalommal "édte az egészl szepesi szász közönség а 
Sz. мимика: (Quintoforenses) iigyökben a király elótt 
gróf Tamás fótárnokmester ellen, ki a nevezett várostól egy 
dal-ab földet elfoglalt vala. Katonánál 9, 323. köv. 

’) Katonánál 10, 562. V 
`s) Engel 2, 6o. f 
‘) Katana. 10, 478. — Drugeth nádor véginte'zetéhelx bww hor 

dó borát legalább harmino markára 'becsül'm Kalou@ 8, 627. 
’) Koller Hist. Eppat. Quînqueeeçl. 2` 33,5` 
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egyébütt; a kertek pedig alig ismeretesek; ellenben itt a 
baromtenyésztés i'ízete’k szorgalmasabban. 

А gyarapodó földmívelés emelte а föld becsét és árát, 
melly e korban mär jóval magasabb volt, mint a múlt szá 
zadban, mind a mellett is, hogy pénz nagyobb mennyise'g 
ben forgott az országban. 1324,-ben egy udvar lakházzal s 
némi gazdasa’gi épületekkel e's egy gyümölcsös kerttel ti 
zenkét markáe'rt és negyven denáre'rt adaték el 1). Egy év 
vel késöbb kétszáz markáért adta vissza Tamás, erdélyi 
vajda Henning szäsz gróf árváinak, kik atyjok hlitlense'ge 
miatt javaiktól megfosztattak, бай birtoknkat 2). B27-ben 
hizonyos, Tyba nevl'i , nelnes Zomor földének harmad ré 
szét (Esztergam megyében) és а somogyi földbirtokát, mely 
lyeket még atyja чем vala, s mintegy négy ekényìt tön 
(egy ekényi száz ötven hold), hnsz marka'ért adta el 2). 
1330-ban еду kis szántóföld Lechnic mellett Ни markán 
kelt el 4). Öt évvel késöbb Pari János Zólyoni vármegyé 
ben Késd helység határiban fekvö majorságát huszonöt 
bánsági тип-Ми (hetvenöt aranyon adta el 5). 1366-ban а 
rozgonyiak kétszäz hetvenöt aranyban egyeztek meg а roz 
gonyi birtok leányrészi negyede fölött Anna testvérök 
kel 6) Stb. 

A bányászatnak inég nem minden re’szeire fordi’ttate’k' 
kellô figyelem; mit valószimileg az alkalmas bányászok 
hìánya okozott. Nevezetesen a sóaknák tömérdek, шаг! 
nem kimeri’thetetlen gazdagsägok mellett sem míveltettek 
olly iparral, hogy‘ а gyarapodó ország sziikségeì, meg a 
kereskedés kl’va'nati kielégi'tettek volna. Lajos alatt lengyel 
só nagy mennyiségben „шишек Kassára és Liptóba.Ha~ 

‘) Koller Hist. Eppat. Quinqueeccl. 2, 335. Еду markát huszon 
ne'gy forintba. számítva. 

2) Katona 8, 520. köv. 
‘) Katonánái s, 563. на“ 
‘) Wagner Anal. Scepus. l, 408. 
Ч Koller eml. h. 2, 465. 
°) U. о. 3, 93. 
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sonlókép kevés sz'orgalom fordi'ttaték az igen gazdag 162 
bányák mi'vele'sére ; noha а magyar réz kiilföldön igen ka 
pós s az aknáknak minden elhanyagla'sa mellett is jelentös 
tárgya volt a kereskedésnek. Szorgalmasabban munkáltat 
tak az arany, ezüst, vas, ónbänyák, mellyeket Károly 
B27-ben mind királyibirtoknak lenni nyilváni'tott; 5 azéri: 
ha új aknák fedeztettek föl , az uradalom megmaradt ugyan 
a birtokos sajálja, de az akna jövedelme kirälyi lön, egy 
harmad részt kive've, melly a földes úrnak jutott 1). Lajos 
alatt megengedé az orszägg'yiilés 2), hogy az illy birtokért 
a király másut hasonlót adhasson a tulajdonosnak. Ezen 
törvényekre pedig az adott okot, hogy néha'ny nemesi jó 
szág határiban iij aknák talältattak fel , például Zemplény 
ben az aranyos pataki, telki‘oányai, e's aranyläbúbzinyács 
kai aknák’, mellyekböl arany és ezüst hozaték föl napvi 
la'gra 3). Igy lôn szomolnok is királyi birtok, mellyet Kaf 
roly gazdag ércbányái miatt a jászói prépostsägtól elfog 
lalt, mellynek aztán Lajos kárpótlásul azt а jogot adá, hogy 
ha egyéh jósza'gniban is födözend föl ércereket, azokat 
szabadon, minden teher nélkül, sajátul birhassa 4). Bizo 
пуща ezen királyoknak a bányák szaporítfísa iránti gon 
doskodását az a rendelmény, melly szerint minden szabad 
városnak hegymestert kellett kebelében tartania , kinek kö 
telességeül tl'ízete’k ki а hegyek mivelése're ügyelni s új ere 
ket keresni. Méltó itt az 1347-ben a nagy-bányaiakhoz i'rt 
királyi levélböl 5) néhány sort közleni: „Item magistrum 
montis annualem index, jurati et communitas expertum eli 
gant, qui omnes causas in culturis montium emergentes cum 
diligentia examinent et judicent simul cum judice eivitatis 
et juratis: et quod cultura montium ab omnibus aliis gra 

I) Engel 2, 22. 
2) Decret. Ludov. art. 13. 
‘) Szirmay Notit. Topogr. Comit. Zemplén. 47. 
‘) Wagner Anal. Scep. l, 210 
3) Katona 9, 493. 495. 
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vaminibus, salvo tamen jure urburarum et urbura regali, 
libera habeatur. Item judex et jurati cives expertos scan 
sores eligant , qui continue et fìdeliter omnes foveas et cul 
turas montium visitando respiciant et diligenter lucrum са 
шегае promoveant ne proventus regius minui possit et frau 
dari.------ Similiter adjicimus, quod si urburarius ——— 
mineras, Sen metalla inventa celare, occulte et pro se et 
suis usibus fraudulenter sibi in detrimentum urburae usur 

pare, vel in cultura impedire praesumserit , in rebus et per 
sona vindìcta regia puniatur.“ 

 

Hol egy, a .többi fölött nagyobb jogokkal felruhä 
zott, kevél).T s korlátlan urasägra vágyó néposztály létezik; 
ha latir egy nag‘y fejedelem személyes ereje annak követe 
léseit 5 féktelenségét kellô korlátok közé szorl’totta s ari 
stocraticus dagályät egyéb osztályok javára elnyomta is: 
ott azon fejedelem elhunyta után ismét csak erôs kezek tart 
hatják fenn a behozott állapotot s a hon békességét. De 
Lajos шёл gyönge asszonyi kezekre jutott a korma'ny és 
tüstént fölébredt a pártszellem is, az orsza'got részekre 
szaggató, а közbékét megzavaró, és l’gy a mííipar s kerels 
kedést is nehezl'tô, csökkentö. Négy évigi hullámzások után 
Zsigmond is királyá kenetteték ugyan föl, nejével együtt 
országlandó , de az egyszer felforrntt lázzongzísokat sszét 
terjedt indulatbnzgäst ö is alig , husz évìgi hosszń vl'vás 
után nyomhatta csak el. Való идут), hogy alatta s általa 
igen sok történt, mi a mi'íipar s kereskedés gyarapodására 
s emelkedésére álda'sos hatásu vala s mi méltóvá teszi hosz 

szú, ötven e’vet túlhaladó országlását külön cikkben adni 
elö : mégis bizonyos, hogy sokkal nagyobb virágzatra еще! 
kedendik alatta mindkettô , ha a kormány fékét országlása 
elején is a Lajoséhoz hasonló erövel ragadja meg s ekként 
meggátolja a féktelen arìstocratia azon kitöréseit , mellyek 

.\ 
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az országot olly sok idöre helvillongások, cselszövények s 
erôszaktételek tanyzijävá alacsonyl'ták. Szükségesnek lá 
tom, itt néhány vonzíst adni a hon ezen polgári köriilmé 
nyeiröl,mìel6tt а ml'iipar s kereskedés állapotjáról értekez 
zem. 

Durazzói Käroly szerencsétlen elliunyta után magok 
Rz orsza'g nagyjai is e'rzették mär, hogy'a zajlonga'sok kö 
zött kifllradt honnak királyra van szüksége ; s illyenné а 
Mária pártja által Zsìgmond választaték. Nehéz föladás 
volt a pártokat lecsillapl'tani, a béke't llelyre штат. Az 
országhoz kapcsolt also tartományokban Mairizinak а fog 
ságbóli kiszabadulása ulán is folyvást díihöngött a polgá 
ri háború. Tvartkó , bosnyák király magyar védelem alatt, 
a pártosak f6 cimbOra'ja, több dalmát- s horvzitorsza'gi vá 
rosokat elfoglalván, magát a tengermellék urzínak kìáltá 
ki. Moldva és Olähország a lengyelekhez szítottak. Hedvig, 
a királynö hiiga, a lengyel koronät elfoglalván, Galliciára 
is kiterjeszté Жена‘. A törökök Едем-5221801: rabló kalandok 
kal háborgatzik. Igy az orszäg határain. Benn szakadatlan 
viszályok, törvénytelenség, eröszak; a köznép maga is 
megunta mar а béke'telenséget s baitortalanságot 1). A Zsig 
mond megkoronáztatásával egy kîssé csillapodó furrongá 
sok , a királyné halála шёл isme't fölbujtattak 2). Az a szi 
gorú, semmit sem kimélô keme'nység, mellyel Zsigmond а 
pärtokat bünteté 3) , meg az a részrehajló kedvezés , mely 
lyel néhány hatalmas családot szorosabban mag-allez csatol 
ni akart ‘), annyira nagyx’ták а zavart, hogy а pártosak 
'1399-ben magát a királyt is fogságba vetni bátorkodtak; 

‘) Engel 2, 177. 
2) Durazzói Lászlónakf, Kis Károly fiának ele'be — kit. ne'hány 

pártosak királynak kiáltának ki, alsó Magyarország több 
helyein méga papság is egyházi menettel járúltgné'g má 
sok is a király híveinek ‚Майдан pusztítgaták. 

‘) Thnróc Chron. Hung. Part. 4. Cap. 7. 
‘) Китайцы 11, .455. 451. sth. 
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az idegeneket рейд, kiket Zsigmond pártfogolt, az 015263 
ból kiú'zték 1). Kiszabadúlta után az általános megbocsá 
his; amnestia , egy idöre ismét csillapodást eszközlött; de 
Zsigmondnak azon elve , melly szerint a nemesse'get csupa 
kedveze's, engede'kenység áltnl akarta magához hódítani, 
állandó békét 5 csöndet beállani nem engedett; söt alat 
tomban mindinkább nevelé а nemesek egyma's irántì irigy 
ségét, ébren саги; а visszavonás szelleme’t, ke'söbb minden 
kedvezö alkalomkor eröszakosan kitörendôt. 

Azonban ezen vìsszás , hondúló eseinényeknek , 111615’ 
lyek Zsigmondnak majdnem egész orszäg‘läsa idcjén 61211] 
longtanak, nem egyedül ö volt az oka. Ezen körl'ílmények 
nagy re'szint az alkotmäny elfajulásából sarjaztak ki. Kä 
roly 65 Lajos orszäglása alatt tökéletesen kifejlödött 110 
nunkban az oligarchia; a föîspänok hatalmának romjaìn a 
f6 papsa'gé 65 zászlósaké emelkedék föl. Az anjouiak nem 
akarták mcgtörni azt: hizelkedett hiuságoknak, hogy f6 
papjaik 5 Ъг1г611< tekintete s fénye saját udvaruk fényét eme 
li. Kormányzási elveik az oligarchiának egyenesen ked 
veztek: 6k az egész nemesség zajos gyiiléseit megvetvén , 
csak a zäszlósak és föpapok ta'nácsában alkottak törvénye 
ket s ìntézték az ország íigyeit #- egyedl'íl ezeket tekinte'k 
trónjok támaszainak. Egyébìränt bär mennyi tekintetet s 
befolyást engedtek is nekik a köziigybe, saját személyes 
erejök, kormänytudományok 5 okos szigorusa'gok ältal 
mindig annyira fékben tarták ôket , hogy hatalmok а kirá 
lyi hatalomgyakorlásnak s tekintetnek veszedelmes nem le 
hetett. De Zsîgmond, kinek kormányát eleinte `a romai cu 
riiínak cselszövényei is megnehezíték, sokkel kevesebb 
égyóni erövel, gyöngébb uralkcdóì tulajdonokkal lépvén 
föl‘ а kirälyi székre, már nem bírt аж oligarchia hatalmxí 
val 5 azt még az ellenì vi'vása közben is , talán akaratlanul, 
zaklatva а környůletektöl , nagyította. Söt maga a királyi 

‘) Katonanál 11,489. 
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realîs hatalom gyöngesége is elkeri'ilhetlenne' (ещё azt.Mió 
ta а vármegyei katona-szerkezet szétbomlott s a kisebb ne 
messég II. Endre oklevelére támaszkodván, akülföldön 
viselendö háborúba lnenni nem akart ‘), egyedül a 2158216 
sak és föpapok segedelmével viselhetett a király а külföl 
dön háborút, mit hogy könnyen megnyerjen , még több 
kedvezésekkel volt báróì iránt. Miáltal annyira megronta 
tott a rendek közti egyensúly s annyira fôlingerelteték kö 
zöttök nz irigység s visszavonás, hogy annak erôszakos ki 
törései, az alsóbb néposzta’lyra is nem csekély kárt árasz 
tandók, elkerl'ilhetetlenek voltak. Kiváltkép mintán 251,‘; 
mond a német koron'fít is megnyerve'n s а birodalmi iigyek 
és vallásos .visszályoktól elfoglaltatva'n, Magyarorsza'gra 
kevesebb gondoskodást fordl'thatott , a zajlongás szánita 
lanszor megújult: az országkorma'nyzók elégtelenek vali-í 
nak a bárók s föpapok közt fentnl'tani a békességet; egyik 
a másikat haddal támadta meg; s a papok gyakran magok 
valának bujtogatói s fönökei a läzada'snak 2). Zsigmond 
1435-ki törve'ny cikkelyei számtalan eröszaktételnek , ön 
kényes börtönözésnek, rablásoknak s pusztításoknak ta 
núi; ezekböl láthatni, mennyit szenvedett ezen forrongások 
között a szorgalmi osztály is , kiváltkép а pórsa'g 3); a pór 
háborúra is, melly 1437-ben Erdélyben dühöngött egyediil 
a nemesek hatalombitorlása, a földmivelôk elnyomása s ki 
fosztása adott okot 4). 

Végre Zsìgmondnak а szomszéd országokkali viszo 
nyai sem valának mindig kedvezôk Magyarorsza'gnak. Ро 
liticai bonyolodásai gyakran összeszoríták газу megnehe 
zíték a szomszédokkali közlekedést, s а király miatt az 
alattvalók nem ritkán szenvedtek а határos tartományok 
ban. Így Bécsben l406-ban néhány elfogott Magyarok meg 

‘) Olvashatni решат Katonánál 11, 316. 327. atb. 
z) Engel 2, 350. 
') Katona'nál 12; 180 sth. 
‘) Thuróc P. 4. Cap. 22. Benkô Transilv. l, 153. 
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ölettek 1). Ka’rosak valának honunkra ne'zve а с5е11 Hus 
Sitäkkali harcok 15, kik, mihelyt a királynak, az egyha'zi 
viszályok miatt Ne'metorsza'gban gyakran mulatónak, s a 
magyar seregnek távolléte alkalmat nyujtott, több l'zben 
pusztítgaták а szepesi mega Garam s Va'g közötti tartomá 
nyokat 2). A Lengyelországgali villongások illyetén е1‘6 
szaktételekre nem törtek ugyan ki, de а kereskedést gyak 
ran megakaszták. P. o. M22-ben Zsigmond a lengyelekkel 
háborúba bocsátkozni késziilve'n , Nürnbergben költ paran 
csa szerint megtiltá a szepesi kalmároknak a lengyelekkeli 
közlekedést, a künn mulatókat pedig haza takarodni ren 
clelé 3). 

'Egyébira'nt Zsigmond minden módon kedvezett a mú' 
ipar 65 kereskedésnek. Kiìzdve az oligarchia hatalmával s 
megúnva azon feszültse'get és 5011520112атаг0‹16501‹а1‚1пе1у 
lyekbe kîrályì erejének mind 11111011, т1т1 а kiinn viselen 
dö háborukban csekélysége s a bárók és föpapoktóli füg 
gése által nem ritkán jutott: 1402-ben eltökélte magát, a 
közép oszta'lyt, mellytöl legtöbb segedelmet reménylett, 
valósa’gos polga'ri 5 politicai életre juttatni. A városok ed 
dig mindig h1’í ragaszkodást nyilváni’tottak iránta s tanusl' 
ták, milly bô segédforrása légyen a va’rosi szorgalom a ki 
rályi kincstárnak. Ez bi'rta ötet arra , hogy azokat az 01526 
gos rendek soräba iktassa; mit az által létesített, hogy 
nekik jogot adott, követeik által az országgyülésben meg 
jelenni, annak rendelményeiben s törve'nyliozásában részt 
venni 2). Bár utódai is hl’ivebbek lettek volna ezen elvhez , 
melly szerint a városi közönségek 516111556 emeltetett: ho 
nunkban is , mint egyebütt a trón érdeke a polgársa'g javá 
tól élválhatatlan 5 1101 ez elnyomatik , szükse’gkép szenved 

‘) Engel 2, 251. 
2) Katona 12, 715. 51Ь. Engel 2., 214. 347. 51Ь. 
3) U. o. 12, 398. köv. és 531. köv. 
4) Engel 2, 220. 222. 234. 240. 263. 299. 345. Minden 015263 

gyüle'sén azonban Zsigmond alatt sem jelentek meg. 
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amannak is java tekintete és hatalma. Kár, hogy Zsig 
mond maga sem vitte tökélyre ezen ügyet s abba a bande 
rialis szerkezet által, mellyet kormányzása végén ismét föl 
állított, önmaga is csorbát ejtett. Azonban, nem tagadhat 
ni, hogy az ő elve, melly szerint a városoknak kedvezett, 
egy kissé önséges volt; azokat- mint az oklevelek elég 
gé bizonyítják --leginkább csak financiai tekintetből párt 
(озона , és az országgyülésre is csak akkor hívta meg kö 
veteiket, midőn a királyi kincstártól és fizetésről volt a 
szó váltandó. De bár mi volt is az indító ok , több közön 
ségek dicsekedhetnek, hogy ez időben nyerték jogaikat, 
vagy azoknak bővítését s megerősítését. Így Privigye l) 
hasonló jogokat nyert a Budaéihoz. Kőszeg 1385-ben két 
királyi levél ereje által kiváltságot nyert a kamarai adótól, 
és a saját szükségeire szolgáló fa, deszka, kőszén stb szál 
lításának vámjától 2). 1402-ben Pozsonynak árumegállító 
jogot adott 3). A sz. Lőrinc és Laetare napi vásárokon pe 
dig marhavásárt is engedett tartatni, ámbár egyebütt a 
marha kivitelét megtiltotta. Egyszersmind pedig a vásárok 
tartásáta határnap után még két hétre terjeszté ‘). 1404-ben 
Eperjes 5) e's Késmárk в) tizenkét évre fölmenteték minden 
adótól. Új jogokat nyert Szeben 7) 14~O5-ben és ismét 1410 
ben. A következő évben Eperjesnek, hogy a város falait 
minél előbb fölépíthesse , azt a jogot adá, hogy évenként 
két ezer forint értékü királyi sóval szabadon, adó nélkül 

, kereskedhessék- 8). Podolinnak 1412-ben királyi városi jo 
got adott szabados vásárral s az oda viendő áruktól a har 

') Katonánál ll, 27. 33. 
’) U. 0.100. köv. _ 
s) Be]. Notit. Hung. Nov. Hist. Geogr. l, 149. 
‘) Bel. eml. h. 1, 157. 
s) U. o. 596. 
6) U. о. 607. és 12. 41. 
7) U. o. ll, 661. 666. és l2, 30. köv. 
s) U. o. 12, 42. 
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mincad fele'nek elengedésével 1). Hasonló kivältsäggal birt 
a harmincad tekintetében Sopron és Köszeg 2). Ujbänyá 
nak pedig 143/l-ben esztendös väsárokat engedett tartani з). 
Pozsony iränt kitíinö volt Zsigmondnak kegyessége : több 
rendbelì leveleiben lnegnagyítá a város határait , adott ne 
ki árumegállító jogot, pénzvere'si szabadalmat a camerae 
lucrum felényi hasznával 4), saját värosi cl'mereket; föl 
menté kalmárait némi va’m- s harmincad-adótól, nagyobbi’ 
ta а hétì e's esztenclös va'szírok joga't stb. lllyetén vászirijo 
gokat több közönségek is nyertek Zsigmondtól. Így 1406 
bnn Eger värosának azon része , melly а káptalan birtoká 
ban vala és Almagyarinak nevezteték 5). Buda, Pest, Ig 
ló, Ke'smárk, Újbánya va'sárai megszaporíttattak s mint a 
Pozsonyéi négy héti idöre terjesztettek ki s). Késmárknak 
külônösen snja't me'rtékkel éle'si jogot is engedett 7). 

Azon törvénykönyv, melly Zsigmondéi között a má 
sodik нет‘: viseli 5 те11у а föpapok, zászlósak e's városi 

.követek gyüle'se'ben 1405-ben alkottate'k , nyilván bizonyi't-A 
ja nem csak Zsigmondnak a városok java iránti gondosko 
dását, hanem azt is, hogy azoknak szerkezetébe s foglal 
kozzísaik szabxilyoza'sába mtir törvényhozásunk is betekin 
tett 5 kellö részt шт légyen. Említésre méltóbbak ezen 
gyülés hata'rozatai közôl következök: 

1. A városok szerkezetét s polgári jogait illetôk. 
 

‘) Katonánál 109. köv. 
’) U. o. 177. 
‘) U. о. 653. 
‘) E pénzen ezen két betii: L. l’. olvasható, mi „Liga Poso 

niensis“t jelent. L. Bel. Not. Hung. Nov. l, 153. 
5) Katonánál 1l, 704. köv. Most külön fulut ke’pez. 
‘) Timon Enìtome stb. 56. Wagner Anal. 1, 55. 219. Katana 

12. 653. 

’) Katona 12` 715. КБ‘. Városaik javát elômozdi’tó királyile 
velekkel dicsekedhetnek még a szebeniek. Katonánál 1l, 
700. köv. kôszegiek, eperjesiek. U. o. 723. köv. atb stb. 

TÖRTÉNETTUD. PÁLYAMUNKÁK. u. 19 



282 A mülPAli És KERESKEDÉS 'röR'rÉNETß 

u) Minden kìrályi szabad városnak legyen saját 
utörvényhatósa'ga, mellynek egyediil tartozzanak а polgá 
rok engedelmeskedni. Megtìltatik a városi polgár ellen 11165 
113168118 61611 törvénykezni polga'rt 11165 polgártászínak ki 
rugásai miatt börtönözni, megsérteni; a blînös polga’rtól is 
egyedül saja't tanácsa elött kívántathassék ele'gtétel; mi ha 
elmaradna,szabad legyen a felpörösnek afölebbvitekmelly 
szerint az iigy, az egészen magánálló városoknál a 1611101: 
mesterhez , azon va'rosoknál pedig; mellyek egy másìkhoz 
kapcsolvák , ezen anyaváros t-anácsához , ettôl pedig a 161‘ 
nokmesterhez , s végre a királyhoz legyen viendö. Art. 4. 
7. 8. 

b) Az 5-dik 65 12-dik cìkkben olly biinhesztô-tör 
vényi jog sajáti’ttate'k a városoknnk , minövel azelött csak 
а 1161101’ vagy fôispán a megyei gyüléseken , vagy az ujabb 
intézkedés szerint а birtokos nemesség uriszéke bírt а j0b~ 
ba'gyok fölött; egyedül а kegyelem tartate'k fön a ki 
rálynak. 

c) Mivel а városban lakó‘nemesség magát az adó 
2651 terhek alól kihúzta, rendelteték , hogy azontúl minden 
lakos , semmi kìváltságra nem tekintve, osztozzék a va'ros 
terheiben. Art. 10. ’ 

d) А városok ne'pesi'tése te'kìntetéb'öl rendelteték, 
hogy minden egyházi szintúgy, mint vìlági urak jobbágyai, 
tartozásaikat leróván, szabadon , minden akadály 5 1161161 
1а165 nélkül telepl'ilhessenek le a värosokban. Art. 6. _ 
Ezen törvényt megerôsi'tôleg késôbb nehány városoknak 
különös szabadalmakat is adott Zsigmond, kebelökbe job 
ba'gyokat befogadnì; példaúl MOG-ban Bartfának. 

e) Végre megállapi’ttattak аж adózások; s 110701919 
sen, а királyi adón (lucrum camerae) kivül minden város 
kötelezteték ujévi ajánde’kul bizonyos mennyise’gü pénzt, 
aránylag kiváltságaihoz s gazdagsa'gához а kincstárnak, 
az ajtónálló mesternek pedig hasonló tisztelet-díjul hat ara? 
nyat lizetni. А kira'ly vagy kìrályné átútazásakor a fejedel 
mi asztalt 611611115211116 а va'rosok tartozaísa vala;ezenkiviil 
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рейд а fö-lova'szmestert minden céh köteles volt illyenkor 
némi ajándékokkal megtisztelni 1). Art. 13. 

2. A kereskedést s mesterségeket tárgyazólag rendel 
teték: 

а) А mértékek mindeniitt а budaiakhoz szabattas 
sanak 2). 

b) A külföldi nagykereskedöknek, kik a magyar 
va'sárokra utazandanak, megtiltaték , posztót s egyéb szö 
veteket réfenként, vagy végenként eladni; a kiskereske 
döknek, kik hat ve'gnél többet magokkal nem hozának, 
megengedteték avégenkénti eladás; amazoknak legalább 
is hat végenként kellett eladni portékáikat. 

c) Megtiltaték a durva arany' s eziist kivitele; s 
rendelteték: llogy mind а honi aknákból szärmazó, mind 
a kiilföldrôl behozott illy neml'i ércek a királyi kamaránál 
váltassanak be; és csak зачёт használatra, arany s eziist 
edényekre, ékítményekre fordi'tandó mennyise’g hagyaték 
kereskedési tárgyul. A külföldre kiildendö áruk két eskütt 
által vizsgáltassanak meg, ha ninos-e közöttök arany vagy 
ezl'ist elrejtve? Azután pedig ennek bizonyításaul az a’ruk 
az eskiidtek pecse'tével jeleltessenek meg. 

d) Csak magyar pénz folyjon a kereskedésben; az 
и] pénzszabályozás szerint száz eziist denárt számi’tva'n eg 
aranyba. i - 

е) Megismervén a gyiilés , hogy „nagy balgatagsäg 
mástól venni azt, mìben ki maga is b6velkedik“: megtil 
taték idegen sónak behozatala. 

f) A väm és harmincad akként szabx-ílyoztaték, hogy 
a „мышцы, harmincad részének érte'kével csak kiilkeres 
kedök adózzanak. Ответ pedig az ebben elkövethetö 
csalárdságok nleggátlásál‘a rendelteték, hogy egy honi kal 

') P. о. а szůcs céh egy be'llelt ültönyt (pelliscum), а szíj.. 
gyártók zablát, nyerget adtak stb. Katonánál 1l, 664. 

’) Ezen törvény sükeretlen шагам; s már akkor is шашек 
a hegyvámi s lizedi mérte'kek. 

19* 
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11161‘ se merészkedjék külkereskedö áruit magáéi gyanánt 
kiadni 5 eziránt vele szövetségbe lépni. 

g) Nehogy а budai árumegálli'tó-jog egyéb belföldi 
kereskedöknek kárára váljék , rendelteték, hogy a megal 
li'tási' tehertöl , minden honi kereskedôk mentek legyenek, 
áruikat Bndán keresztül is akárhova szabadon 526111616 
tandók; 5 а város ezen jogát csak а kiilföldi kalmárokra 
nézve tartsa meg. 

A királynak 5 törvényhozásunknak ezen kedvezése а 
városi közönségek s azoknak foglalkozäsai ira'nt igen al 
kalmas idöben történt a müipar s kereskedés virágzata'nak 
fentartására 5 gyarapodiísára: ez okozta azt, hogy amagyar 
kereskedés azon zajlongások , békétlenségek között, mely 
lyek Zsigmond uralkodása alatt eleinte majdnem sziinetle 
nek, késöbb pedig többször meg'ujultak, sem hanyatlott 
azon tetöpontjáról, mellyet Lajos alatt elért vala. Igaz 
ugyan, hogy miután az ábrándos törökök, a keleti 526 
razföldi kereskedésnek, annak liasznait még nem ismervén, 
sok akadályokat vetettek, s a föltalált jóreme'nyfoki 111 a 
sziirazföldi iitat nélkülezhetöbbé tette, a magyarorszägi 
transito-kereskedés valamennyire megcsökkent; de annál 
élénkehb 1611 а2 olaszokkal , németekkel és csehekkel , ki 
váltkép pedig а velencei, florenci 5 ragusai, meg a prá 
gai, boroszlói és nürnbergi kereskedökkeli közlekedés. A 
boroszlóiak Lajostól nyert kereskedési szabadalmaikat Zsig 
mond is megerösi'té , melly szerint nekik is megengedteték 
Velencébe mindcnnemi’í árukat szálli'tani s viszont 1102111 

~ Yolnsz portékákat Magyarorszz-ígon keresztül 1); onnét (ik a 
magyar värosokba leginkäbb selymet s egyéb szöveteket , 
hazúlról pedig dra'ga böröket, posztót stb hoztak. Zsig 
mond országlatának utósó évében nehány boroszlói kalmá 
rok a budai vásárra ezer hatszáz huszonhárom ve'g posz 

 

l) Kamnánái 12, 347. 
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tót 1) szälll'tottak; e's nyolcvnnhat strigaui, meg sza'zkét 
görlici posztó darabot szäz negyvenhárom тайна re'zzel cse 
réltek föl; ötszáz nyolcvannyolc véget kész pénze'rt adtak 
el; négysza'z ötvenke't görlici posztó végen pedig hatvan 
mázsa borsot váltottak be. Ugyanezen kalmároknak Ma 
gyarországban több adósaik valának: egy pozsonyi kalmzír 
tizenkét vég ärával,ötvenegy aranynyal; esztergamiak het~ 
venöt végért kétszáz negyvenkét aranynyal 2). Innét км 
nik , hogy a belföldi réz s a keletrôl hozott bors legjelen 
tösb tárgya volt a magyar kereskedésnek; a gya'rmüvek pe 
dig külföldröl hozattak be. А vzíszonkereskedés azonban a 
szepesi s erde'lyi szászok részéröl , valamint az esztergályo 
топ faedényekkeli is , még most is igen élénk vala. Az all 
só „мы városok 'legjelentósb kereskedést barmokkal 
l'íztek. E tárgyban, valamìnt llonunk egyéb belkörl'ílmé 
nyeiben is nagy „надо: adnak Bertrandon de la Brocquié 
re, francia útazónak iroma'nyai ‚ mellyekben egyebek kö 
zött ezt olvassuk: „Szeged egy nagy, nyilt va'ros — —— -— 
s mindennemü növényekkel gazdag vidéken feks`zik. Sok 
дата s vad ka'csa fogatik ott; egy nagy piacot töltve láttam 
velökg- — ----. Nagy sza'mban találtatnak itt eladó szìlaj lo 
vak,mellyeknek szelidítése'hez s idomításához jól értenek. 
Mondatik, hogy а ki három vagy négy ezer illy lovat ven 
ni akarna, Szegeden találandana. Olly csekély árúak,l1ogy 
На magyar forintért (агапу) igen sze'p liti ló kapllató. 
-- -Szegedröl Pestre érkeztem.----Szegedtöl Мёд; а föld 
róna e's termékeny. Számtalan nyájakat talälllatni az úton 
igás állatokból állókat s „даны“: szabadon legelöket; 
innét van, Воду а szegedi piacon olly nagy számmalßta 
láltatnak. Pestnek is igen sok ló-kereskedöi vannak ; a ki két 

 

l) Egy hoszabb vég negyven réfet, a rövidebb harminchár 
mat foglalt magában. Wagner Anal. Scep. l, 424. 

’) Documentirte Gesch. v. Breslau ll ., 2, 354. Fesslernél 47 
1244. 

a) Engelnél 2, 374? ..- —.——..-.——.————.._.—_ . 
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ezer jó lovat kl'vánna , i'tt vehetne. Iställókként adatnak el, 
egy ista'lló, tl'z lóval kétszäz forintért. Több lovakat lát 
tam, mellyeknek ketteje vagy hzírma megérì azon árat.“ 
AzOnban, nem minden vidéken volt illy csekély áru a 16: 
egy 1404-ki oklevélben l) egy lovat ötven arany forintra 
(kassai becs szerint) olvasunk becsiiltetni. 

A lengyelekkeli kereskede's Zsìgmond alatt annyiban 
vesztett éle'nkségéböl, hogy a lengyel sónak behozása a 1611 
nebh említett törve'nycik ereje által megtiltaték. Ez idötôl 
fogva gyérebben látogatták honunkat a lengyelek; de ami 
kalmáraìnktól kivitt bor, vászon, bors, réz 5 egyéb 61-11 
nemüek kapósak valának a lengyel városokban, hova ìllye 
tén anyagokkal kiváltkép a bártfaîak útaztanak. Azonban 
uma visza'lyok, mellyek Zsigmond ésalengyel udvar között 
több l’zben föléledtek, ezen közlekedést néha megakaszták, 
s királyi parancs által többször kényszeríttettek kalmáraìnk 
áruikkal haza takarodni 2). 

Hasonlókép akaszták meg néha а velenceiekkeli köz 
lekedést azon ellenséges viszonyok, mellyek Zsigmond s а 
köztársaság között Dalma'tország birtoka miatt közben köz 
Ъеп véres harcokká fejlödtek ki. 1431-ben,n11'g a magyarok 
a köztársasa’g hadaival F rianlban közös elkeserede’ssel csa 
táztak , azalatt Z‘sigmond a köztársasägot egy kereskedési 
tilalom-parancscsal biintete', mellyben megtiltatván а ma 
gyar- s németországi kalmároknak а köztársaságiakkali 
minden kereskedési közlekedése, egyszersmind az is pa 
rancsoltate'k, hogy Németország azon árukat, mellyeket 
eddig Velence'töl ‘ген: vagy cserélt, például: a keleti 1115213 
reket , selyemszöveteket , ezentul Genuától, vagy evvel 
összeszövetkezve egyenesen keletröl vegye; Magyarország 
pedig és Osztria Byzanton 65 Caffa'n keresztül szállítsa ke 
belébe. A nélneteknek Velencében létezö kereskedési 1135’ 

') Kutonánál 1l, 595. 
2) U. a. l2, 398. КБ". és 535. köv. 
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viselô-hivatalaik (F actorei) Genuába tétessenck й! ’). Ezen. 
parancsoknak tartós sükcrök nem lehetett ugyan, miut'fín а 
kereskedés folyamának hoszabb ìdöre semmìnemú liatalom 
nem parancsolhat; de bizonyos ideig mégis megakadályo 
zák a közlekedést. Hasonló volt ezen tilalom-parancshoz 
Velencének iS azon tilkos szerzödése a friauli közönségek 
kel i385-ben , melly szerint ezek kötelezik magokat elzár 
ni kikötôiket а magyar korona hajói elôtt 2). 

А szomszéd Osztriával élénk volt kalmáraink ЮНЕ 

kedése. Zsigmond a bécsi kalmárok iigyében több intézke 
d6 levelet bocsátott а magyar városokhoz. Nevezetesen 
l388-ban megtiltá az óváriak s gyôrieknek a bécsî s egyéb 
osztriai kereskedôk elfogata’sát s áruik lefoglalá‘sát azon sé 
relmek fejében, mellyeket ezen városok ne'hány kalmá‘rai 
Ósztriábanr szenvedtek 3). 1Némi kìvältsägokat ad Идёт-от! 
а nevezett kereskedöknek azen oklevélben is , mellyben а 
esehországi visz-ályos íigyeket rendbe hozandó, távolléte 
idejére Albertet, Osztria fejedelmét Magyarországban- llely 
tartójaúl печей ki ‘). A soproniak és köszegiek most is 
folyvást vete'lkedének boraiknak Osztria'ba szálll'ta'sxíban , 
miböl az utóbbiakra nem rìtkán sérelmek is háramlottakf‘). 
-- A külföldeli közlekedésben , `valamint’a belkereskedés 
élénkségében most is még - miként sza'mos oklevelek bi 
zonyítják- а szepesi és erdélyi szászok tnrták az elsŕí 
séget. 

А kereskedési tárgyak a'ra ez idöben is majdnem 
ugyanazon lábon állott, mellyben Lajos a|att.Egy hoszabb, 
negyven réfes, vég csehposztó héttöl tizenhat arany [erin- 

’) Engel 2, 333. _Már- a heringhal is ösmeretes volt honunk 
ban. Zsigmond l4l2-ben a szepesi-Vöröskolostornak еду 
tonnát ajáude'kozott. Engel 2, 313. 

’) Tudománytár 9, 226. 
’) Katonánál 1l, 226. 
‘) U. o. 546. 
s) U. o. 1l, 725. 
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tig kelt e1 ’). Zsigmondnak 1427-diki hadszabályozásában 
illy árjegyzék fordnl elö: egy me'rö zab, árpa, rozs , drá 
ga idóben harmincegy, olcsóban huszonöt denár; egy na 
pi szénaadag egy lóra, egy dena'r; két adag kenyér szinte 
annyi; egy malac б! denár; egy bára'ny nyolc denár; egy 
tyúk három; csibe, kettô; egy akó bor ti'z denár; egy má 
zsa só egy arany forint 2). 

A pénzfolyamat még mindig va’ltozó 5 ìngatag volt ; de 
az ércnek, mellyböl vereték, meghamisítása miatt nem is 
maradhatott mindig ugyan egy e'rtékíí. A tìzenegyedik és 
tìzenkettedik században egy eziist marka tón négy aranyat 
s egy arany negyven denárt foglalt magában. A tizenhar 
тайн: században az egy markányi lillérek száma sza'z hat 
vanról ke'tszázra emelteték , a nélkül, hogy egyes fillérek 
becse megkisebbítletett volna, 5 i'gy ötven fillér tön egy 
aranyat. Károly alatt egy Шах-Ка, budai becs szerint, három 
száz husz Íillért szán|lált,mellyekb6l nyolcvan ért egy ara 
nyat. Késöbb az egy marka'nyi fillérek száma háromszáz 
harminchatra, azután meg ha'romszáz hatvanra emelteték; 
Zsigmond alatt pedig egy markányi ezüstbôl négyszáz fil 
lér vereték 3) , s'ekkor száz fillér vagy denär=egy arany. 
Szinte Zsigmond alatt jöttek folyamatba azon babkák , 
mellyekböl négy (бы egy dena'rt 5 quai' tion es nevel: vi 
selnek az Oklevelekben: azelött apró, váltó-pénz nemében 
más, дней: nevx'í pénz forgott, melly az и] babkák vere 
te'se után tìzével va’ltatott be egy denárért 4). 

A kereskedésnek azon hatásánál fogva, mellyet a 
ml'iiparra olly ébresztöleg gyakorol , szükségkép gyarapo‘d 
ni 5 tökéletesedni kellett a mesterségeknek, annál is in 
käbb , minthogy а mesteremberek is ugyanazon királyi s 

 

') “Wagner Analect. Scepus. 1, 424. 
’) Koller Hist. Episcopat. Quinqueeccl. 3, 374. --- Kovnchich 

Suplem. ad Vest. Comit. 1, 334. — 
l Ezen új pénz koronásnak nevezteték. Katana l1, 60. 

‘) U. o, l2, 540. 750. — Fessler 4, 932. КБ". 
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törvényhozási kedvezésekben, hasonló värosi s polgári jo 
gokban részesültek a kereskedôkkel. Azonban, aránylag 
a honi durva, elsö kézi termesztmények mennyiségéhez és 
soknemíiségéhez, Magyarországban még most is jóval alan 
tabb fokon állott a mi'iipar a kereskedési szorgalomnál. Sok 
féle kézmüvek hiányoztak még.;1nellyeknek a magyar föld 
szolgáltathatott volna földolgozandó anyagokat s mellye 
ket e miatt külföldre kellett szälli'tani, ott szövetekké s 
egyéb a'rukká alaki'tandókat. A mesterségek azonban Шта 
lábnn véve nemcsak szaporodtak , hanem tökéletesbi'íltek 
is. Ez i116 ta'ja'n honosiiltak meg nálunk az iivegesek ; iiveg 
ablakok már közdivatuakká “так: Pozsonyban a tizen 
ötödik század elején már a poroszlók lakjai is {Не}; abla 
kokkal valának ellátva l). A bártfai vásznosok nevezetesek 
valának a kallózásban s fehéri'te'sben; kiknek уйдёт, az 
ezen foglalkozásból eredô haszontól ösztönöztetve , nem 
sokára követék az eperjesiek is , mitôl azonban a bártfaiak 
panaszaira az 1446-111111 orsza'ggyiilésen eltiltattak 2). Ber 
trandan de la Brocquiére , az emli'tettem francia útazó ,kü 
lönösen dicséri a magyar kocsìkat is: „Magyarországon 
keresztiil útaza'som alatt, ligymond , gyakran Штат kocsi 
kat, lnellyekre hat, nyolc személy fölrakodott, egyetlen 
lótól vonatva. Tartomänyi szokás , nagy napi útakra egy 
lovat fogni be. A kocsik ha'tulsó kerekei sokkal nagyobbak 
az elsöknél. Találtatnak itt kocsik , mellyek vidéki szokás 
szerint födöttek, igen szépek s olly könnyi'iek, hogy, mint 
látszik, egy embertöl vállán kerekestöl elvitethetnek.“ A 
lmssai vargák , a brassói és csepel-szìgeti esztergályosak , 
meg a budai és szentfalvi kardcsiszárok miivei kiilföldön is 
igen kelendök valának 3).A tizenötödik идти! elsö negye 
dében honunkban is találunk már nyomára a lôpornak , ta 

’) Bredeczky Beyträge z. Topogr. 4, 35. 
2) Kovachich Suplem. ad Vest. Comit. 2,47. 
3) U. a. Form. Solenn._Styli 434. 439. 
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rackoknak és lôcsöveknek 1). А Zsigmond halálát követô 
évben pedig, miként a pozsonyi-kìadásjegyzékböl világos, 
a tarackok , löpor és csövek , álgyúk és tüzgolyók ke’szíté 
sével Pozsonyban hat müvész foglalatoskodék 2). 

Az építészetben honi származäsuak között még cse 
kély volt a haladäs. Való, hogy a nagyok már többnyire 
fényes palotákban laktak , s Buda --- miként több oklevelek 
tudósítanak - szämos pompa's lakokkal, fürdókkel stb d1' 
szelgett 3); de ezek többnyire külföldi miivészek s master 
emberek teremtményei vala'nnk. Zsigmond egy fényes 111111 
1у1.ра1ои1г *) s а Dunán keresztíil Pest és Buda között álló 
hidat 5) épi’tendô, Párisban mulatása alkalmakor (1416 
Ъап) francia kômiveseket fogadott meg s küldött Magyar 
országba 6). А többször említett francia utazó 1433-ban még 
hat ‘аду nyolc francia családot t'alált Pesten s egy kömi' 
vést azokból szolgálatába is fogadott. Említ ö is Pesten 
egy torony alakú köép‘l'tményt, mellyet Zsigmond a budai 
királyi laknak шитье“ kezdett építtetni, de melly a 
müvesek nagy részének kihalta utän dugába dölt. Ö azon 
ban ezen épl'tmény rendeltetése iränt Bonfinnal, ki Zsìg 
mondnak hídépítési szándékot tulajdonít, ellenkezik. Ber 
trandon de la Brocquiére i'rja, mikép az volt volna ezen 
toruny építésében-melly ma’r ha'rom ölnyi magasságra. vi 
teték föl _, a királynak célzata, hogy а bourgognei zár 
hasonlatosságára, а Dunät egy, ezen tornyon megerösl'ten 
d6 lzinczczal elzárhassa. Egy másik jeles épület, mellyet 
még LajoS anyja kezdett emeltetni ,‚ de Zsigmond zíltal vi 
teték csak tökélyre , volt а kassai anya-templom,l négyszeg 

l) Cornides Bredeczkynél Beyträge z. Topogr. 4, 99. 
‘) U. о. 4, 101. 109. 
') Katonánál 12, 810. 
‘) Ennek leírását adja Vindek. Katonánál 12, 720. kör 
5) Katona 12, 810. 
‘) Engel 2, 287. 



A vEGYEs HÁzAKBELI KmÁLYoK ALATT. 291 

kövekböl, kereszt-alakban, kiviil s belül oszlopokkal, 
szobrokkal s különféle metszésekkel díszelgö. 

Az említett francia kömíveseken kìvül még más neml'i Y 
mesteremberek is voltak. azon kétszáz között, kiket Zsig 
mond Párisból Bnda-Pestre kíildött. Ezekben olly ágäval 
gazdagítá 6 а magyar mú'ipart , melly itt még vagy nem 
létezett, ‘югу csekély kiterjedésben; voltak t. i. köztök 
hímezök , aranyozók , szönyegsz'övök 1), s egyéb divatáru 
müvesek, а 526р izletét Magyarorszägban is elterjeszten 
dök 2). 

Az e korbeli ce'hszabályok, mellyek a dere'k Kova 
chiclmak köszönik партнёра jöttöket 3) 5 mellyek közt 
már nem egyediil a mu"vitelt, hanem а közrendtarta'st tair 
gyazók is találtatnak, tanúsi'tják , hngy a mesterségeknek 
561 ml'ivészeteknek is igen kevés a'gai valának már honunk 
ban ismeretlenek. A szabók, „так, szi'icsök, timárok,4 
ácsok, kövágók, asztalosak, koväcsok, nyergesek, 521] 
gyártók, fegyvercsisza'rok stb illyetén mindennapibb kéz 
mivesek céhei mellett említtetnek a mondott helyen íivege 
sek, dra'ga-kömívesek, aranyfüstverök , festészek és szob 
rászok stb céhei. Ezen utósók ügyességét bizonyítjäk azon 
dicséretek, mellyekkel Vindek, Zsigmond korabeli törté 
netész, a budai kirälyi lak szépségeit s jelességeit illeti; 
meg azon ke'pszobor, melly a Zsigmondtól e'pl'ttetett kolos 
va'rî , 52. Mihály templomának homlokfalán sz.Mihály arch 
angyalt az általa legyözött (Эх-(1633131 ábrázolja 4). A fösté 
szi müvekrôl alig találunk egyéb emll'tést, azon nemesi c1' 
mereken kivi'íl, mellyekkel Zsigmond több családot meg 

l)` Engel 2, 376. 
’) Ekként fejezi ki magát Mad. de Lussan, kíildete'sök célját 

érintôleg: „Pour y porter le bon gout.“ Engelnél 2, 287. 
’) Form. Solenn. Styli 206. 433. 437. 474. stb. ‘ 
‘) Katonánál l2. 812. 
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-ajándékozott 1); de kétséget sem szenved, hogy amár (бы) 
helyeken létezö jeles mivú' t'emplomok jeles olta'rke'pekkel 
s egyéb festvényekkel is díszeskedtek. A céhegyesületbe 
avatandó festésznek négy arasznyì magassa'gú , emberi ala 
kot ábrázoló festvénynyel kellett mesteri iigyességét tami 
sítnia 2). 

A földmivelök és földmivelés állapotja Zsigmond alatt 
.kevés változást szenvedett. A földmivelök költözködési jo 
gát mind maga a király egyes esetekben, mind а törvény 
hoza's megerôsi’te'. A földesurak és jobbágyak каши vi 
szonyok tekintetében fontosak az MO5-ki törve'nykönyv 
6,dik és S-dik , meg az ugyanazon évi második (rendszerint 
a Corpus-Jurisban harmadik) törvénykönyv 10-dik, 14-dik 
és 16-dik cikkelyei ‚ mellyekben megállapi'ttatik, hogy а 
jobbágyak elsö folyamodási , közvetlen törvényszékek a föl 
desurak hatósága legyen , honnét а fölebbvitel a va'rmegyei 
tisztviselökhöz, al- és föispánhoz útasíttatik; kiknek kö 
telességökke' tétetik az illy pöröket rövid úton minden pe 
reskedésì zaj nélkül eldönteni. А pórsäg költözködési joga 
_megerösíttetik ugyan , de azon toldale'kkal, hogy csak min 
den jobbágyi tartoza'saik lefizetése után mehessenek вза 
baden. Hogy pedîg a földesurak önkényének a költözköd 
ni akaró jobbágyakon netalán teendö követelésekben kel 
16 korlátok vettessenek, meghatároztaték: hogy minden 
adózás, mellyet a földesur johbágya fölött követel, egy 
hónapnyi határidö alatt beszedessék; а mik pedîg méga 
második hónap feléig sem szedettek volna be , megsemmi 
sülteknek tekìntessenek. Tagadhatatlan, hogy ezen fölté 
telek s az uriszékek által, mellyek ezen föltételek teljesí 
tésére íìgyeltek, a Pórsäg egészen a földesurak hatalma alá 
vetteték, miböl késöbb- számtalan visszaélések származta- _ 
пай. E volt oka nemcsak annak , hogy számos törvénysza 

‘) Thurócz P. 4. C. 8. s több oklevelek Katonánál 11, 520.669. ‚ 
— 12, 213. 236. 245. Stb. 

2) Kovachich eml. h. 



A vEGYEs HAzAKBELi KmÁLYox ALATT. 293 

bälyok, mellyek késôbb a pórsa’g java'ra alkottattak, a ke 
gyetlenebb s féktelenebb földesurak javadalmaiban süke 
retlenek maradtak, hanem annak is , hogy a rabszolgaság 
bélyege pórosztályunkról olly sokäig nem törúltethete'k le 
tökéletesen. Nem példátlan esemény, hogy a birtokosak 
jobbägyaikat tobzóda'saik pärtolása, alaptalan követelések, 
pörök , kölcsönzések által annyira adóssa'gba meríték, mi 
képen (ik , a helyett, hogy állapotjokatjavítandók, költöz 
ködésröl csak gondolkodhattak volna is, valódi szolgaság 
Ьа sülyedvén, vagyon, birtok 5 életöröm nélkiil napi ke 
nyerökért ke'nytelem'ttettek robotolni. 

Zsigmond a jobba'gysäg adózási tei-heit is megsznpo 
ri'totta. Negyedik törvénykönyve'nek mäsodik cikkelyében 
a Карп-11661, mellynek fejében Robert Károly idejétöl fog 
va tizennyolc eziist fillc'r vala iizetendô , harmincra emel 
te. Ezen feliil egy másìk adót is hozott be , a kisebb , egy 

_ szärnyas ajtótól tizenöt fillérrel fizetendöt. Melly 111121111 
1уе11 mind a két nemi'i kapu létezett, attól a mondott har 
minc pénz kívántaték. Fölmentettek azonban ezen adótól 
(hogy a beszedési nehézségek megkisebbl'ttessenek) a hely 
se'gek birái, a házatlan napsza'mosak, zsellérek és a földes 
urak szolgäi. 

A földmi'vele'sben Károly és Lajos idejétöl fogvn je 
lentös душ-111106115 vagy haladás nem történt. A szôlönn've 
les a dunamelléki megye'kben, meg Osztria határai felé 
gyakoroltaték legszorgalmasabban; innét vitettek ki leg 
több borok a szomszéd Németországba. A Duna e's Tisza 
közötti tartomäny baromtenyésztés hazája vala; akertek 
és szölök itt még ritkaságok közé tartoztanak ;a fenneln 
Шаг: francia utas állítja, hogy Na'ndor-Fejérvártól Szege 
dig két erdôcskén kivül egy fát sem lätott utjában. Szege 
det pedig, valamint az egész Szeged 5 Pest közötti vidéket, 
a föld mindenneml’í gyümölcseivel gazdagnak mondja. 

A bányászat, ligy látszik, még mindig kevesebb ke 
zeket foglalatoskodtatott, mint az aknák gazdagsága kíván; 
ta volna; vagy csak a növekedö fényl'izés, melly а házi 
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szerek egy re's‘zét nemes e’rcböl szereté készi'ttetni , meg а 
nagyobb mennyiségben veretett pénz vitte гей az Моё-(БЫ 
országgyüle'st, hogy az arany s ezüst kivitelét szigorii tör 
vényekkel tiltsa meg. A sóaknák, miutän а lengyel sónak 
behozása megtiltaték , nagyobb szorgalommal miveltettek. 
A rézbányák is olly szorgalommal munkáltattak, hogy 
azoknak ásványa könnyen legjelentôsebb tárgyát tevéa 
magyar kereskedésnek. A beszterceiknek valamint выдад 
ságát, úgy szorgalmát is igen emelé azon e korbeli fölfe 
dezés, hogy aknáik reze sok eziist-részeket is foglal ma 
gában. Ezen körülményt ök Zsigmondnak egész uralkodá 
sa alatt titokban tudák tartani , egyetértvén a krakói és 
breslói rézolvasztókkal, kiknek koliaiban ‘знаний: el az 
eziistöt a nemtelenebb rézásványtól 1). 

Albert rövid országlása utän mindinkább lankadni 
kezd a mi'iipar s kereskedés élénksége; s Mátyás alatt, 
mint utósó szikráiban a hamvadó Щи, föléledvén , korn si'r- - 
ja felé sietett. Igaz , hogy a mesterségek száma ezen i116 
szakban nem apadott, söt némellyektöl a gyarapodást sem 
tagadhatni meg, e's а Кегезйедёдйз folyt az eddig megtört 
utakon. De az az élénkség, az a fiatal életerö, melly а 
Magyarhont Robert Ka'roly , Lajos s részint Zsigmond kor 
mányzata alatt bélyegzé, mindinkább enyészni készi'ilt s 
pedig nem egyesek s ezekkel együtt az ege'sz nemzeti test 
tespedése, hanem nélni mostoha körülmények miatt, mely 
lyek az ország politicai állaclalmät megzavarták- Mi volt 
legyen gyökeres oka ezen vältoza'snak sannak, hogy némi 
kedvezö körülmények megszünése s fordulata tüstint szem 
beszökö „тот: okozott akereskede's ällapotjában,alább, 
az akadályok között adandom elö, itt most csak azokat a 
körülményeket érìntvén, mellyek Zsigmond után a mi'iipar 
ra s kereskedésre hatottak. 

Albert hirtelen s kora halála ìsmét kitevé a hont azon 

 

‘) Fessler 6, 180. 
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zajlongásoknak s nyomorúságoknak, mellyeket egy fékte 
len nemesség között a. fejetlenség подо“: nemzeni. „Az 
egész magyar nép- úgymond Thnrócz 1) _partokra вза 
kad., s akölcsönösrszeretet elhamvadvän, egyik a másik 
veszedelmére rohan, ---- _ a pannon föld nrai s veze'rei az 
orsza'got , az elhunyt királyok alatt béke malasztival bizto 
si'totta°t, -- -böséggel töltözôt, pusztító csatákkal sanyar 
gatzík. —- -- -- Mit a belsö háború megnem elnészthetett, azt 
idegen ke'z orzá el. А pórság sulyos adóval terhelteték ; de 
а rendkivüli adók gya-kori fizetése sem szerzé meg neki a 
békét; s életét védelmezendö, pusztákba, barlangokba s 
erdök rejtekeibe kénytelenítteték vonulni. Égtenek a va'ro 
sok és falvak, mellyek több l'zben fölgynjtattak s emelke 
d6 fiist maszlagl'ta' a léget. Egész Magyarorszägon kegyet 
len , vaskori évek folyának le s a parlag földeket az urak 
és'jobbágyok vére ncdvesi’té“ stb. A cseh Сына nem rit 
kán túzzel-vassal puszti’tá az — egész 1453-ig elfoglalva tar 
tott-felsö vidéket 2), föleg Szepest 3). Egy kis csillapodás 
után , 1441-ben , midön Ulászl'ó, az özvegy királynét egye 
ze'sre nem bìrhatván , fegyveres kézzel akarta elfojtani a 
villonga’sokat s megaläzni а királyné _pártját, ismét egész 
felsô vidéken eláradának a 11013111111ъ11эоп1запуап1зйёа1.Кёз 
márk, Rosnyó stb ostrommal ve'tettek be; Pozsony külvá 
rosaì fölgyujtattak. Giskra рейд‘ az Erzsébet-párti neme 
sekkel egyesl'ilve, kegyetlenül pusztl’tá Ulászló s pártja bir 
tokait s annyira sanyargatá a pór és polgári osztályt, hogy 
sokan vagyonukat odahagyván, erdök rengetegeiben ke 
restek a háború dühe elött életöknek menede'ket s bátorsá 
got 4). A következö év tavaszán ismét megujultak a for 
rongások. Selmec fölgyujtaték s а templomokat kive've, 
egészen kiraboltaték. Osztozott ezen nyomorúsa'gban nein 

') Chron. P. 4. Cap. 3l. ós 34. 
’) Thurócz Chron. P. 4. C. 34. 
3) Engel 3, 4l. köv. 
‘) Thurócz eml. h.--Engel 3, 48. 
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sokära Eperjes is 1). De unalmas lennék, ha azon kor vé 
res jelene'seìt egyenként akarnäm elsza'mliilni , miuta'n az 
egész hon mindaddig, mig lnagát Mátyás a királyi széken 
megerösite', az oligarchák viszályaìnak 5 egyma's elleni har 
caiknak, rablásoknak és pusztr'tásoknak volt zomorú pia 
ca. Hunyady, а kormányzó, kinek minden figyelmét 5 ere 
jét a fenyegetö ozmán-veszély fo'glalta el, elégtele'n volt 
azokat lecsillapl’tani. A szorgalmì osztály mind ezek között 
legtöbbet szenvedett, mellyet nemcsak a polgári viszályok, 
hanem a számtalan rablók` is nyugtalanitottak. Perényi Ist 
ván , zemplényi fôispán , bìzonyosan nem egyetlen vala, ki 
rablóváriiból a gyöngébb földesurakat 5 azoknak jobbágyait 
fosztogatá 2). 111уе16п rablóvárak milly számosak voltak, 
kivila’glik azon törvényszabályokból, mellyek azoknak 1e 
rontásät sürgetik 3). 

Mátyás is minden eröfeszftése és szigorsa'ga mellett 
mìlly nehezen szorl'thatá össze az eláradott féktelenséget, 
tanlisítja azon folytonos vivas, melly majdnem egész or 
sza'glását bélyegzi. Ezen erövel teljes király számtalan pél 
dáît `adá ugyanannak, mikép A6 a szorgallni osztály érde‘ 
meìt kellöleg ismeré 5 annak javát és emelkedését 61611102 
dítani törekvék; de országlása körülme'nyei me'g sem valá 
nak legkedvezöbbek a nn'íipar 65 kereskedésre 116226- Azon, 
majdnem folytonos háborúk, mellyeket 6 épen azon szcm 
széd ne’pekkel viselt, mellyekkel legnagyobb s legjövedel~ 
mesb vala a magyarok kereskedése, a közlekedést gyak~. ' 
ran megakadályozák. Ma'S részröl pedig,mig 6 akiilben 16 
horozott , az ország kehelében hatalmas rablók nem ritkán 
büntetleniil fosztogata’k a békes polgárokat 4). Mátyásnak 

') Engel 3, 60 
’) Szirmay Notit- Hist. Comit. Zemplén. 38. 
l) Thurócz P. 4. C. 49.- Katona 13, 573. 668. 790._ 907. 1145. 

stb. Engel 3, 142. 147. 162. 175. 69. 89. Stb. 
‘) Engel 3, 239. 262.-Katona. I4, 115. köv. 294. stb. 15, 124. 

stb. 
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a szebeniekhez inte'zett saját leveléböl olvassuk, miképen 
Perényi Miklós váraiból nyilvános rabla'sokat l'ízött s az 
orsza'gútakon honi s külföldi kereskedôket egyiránt foszto 
gatott 1). Azta'n meg az oligarchák is7 hatalnlokat M'fityás 
szigorsaíga által megkorlátoltatni sajnosan érzök, a kîrály 
távolléte'ben többször zajlongani 2), és 1470. táján Káz 
mérral, a lengyel királylyal egyezkedni is kezde'nek, Má 
tyás megbuktatäsával ezt emelendöka magyar királyi szék 
re 3). Maítyás keme'uy rendszabzílyai elfojták ugyan а lá 
zongást;de a bl'ínösök mellett sza'mtalan ártatlanok is szen 
vedtek: az esztergami érsek uradalmai maga а király pa 
rancsa szerint kifosztattak s pusztítattak 4). Hasonló ká 
rokat szenvedtck azon vidékek is , mellyeken Kázmér ha 
da átvonult 5). _ 

Így a felsö "Мыши. Az alsókat pedîg és Erdélyt Ко; 
ronként törökök háborgaták. Mär MBS-ban egy kalandjok 
alkalmakor hetven ezer embert hajtottak el szolgasa'gras). 
Szebent ugyan siiker nélkül ostromlották , de Brassó kül 
városait fölgyujtották. Hasonló , többször ismételt betöre' 
sök alatt sok szorgalmas szász családok hurcoltattak el, 
török rabigába szorítandók ; sokan az Ozmanok elöl Íutván, 
а vármegyékbe vonúltak s а nemesektöl , re'szint eröszako 
san is , letartóztatottak új falvakat épl'tének; de régi Sza 
badságaìkat idövel valamennyien elvesztették. 1473-ban а 
Dráva és Száva folyamok melletti vide'ket érte az а sanya 
rú csapás. A következô évben, mfg Mátyás Morvaország 
ban táborozott, egy török csapat egész Nagy-Varadig be 
nyomúlt, s ezen, akkoron igen jeles és népes várost Töl 
gyujtván, nagy martalékkal e’s számos foglyokkal tért visz 

‘) Katona 167 527. 
2) Katonánál l5, 224--233. 
s) U. o. 495. 
‘) Engel 3, 220. 
s) U. о. 322. 331. 
6) Katonánál l2, 854. 
TÖRTÉNETTUD. PÁLYAMUNKÁK u. 20 
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па '); 1479-11е11 pedig Tótorszägon keresztül Zala és Vas 
vármegyékböl nagy haräcsot szedvén, húsz ezer embernél 
többet flizött rabláncokra 2). 

Ezen néhány vonásból is kiviláglik, miképen ezen 
idôszak nem volt а ml'íipar 5 kereskede's gyarapodäsära 
kedvezöleg ható ; ámbár,nem tagadhatni , hogy a kirälyok, 
még az egyébira'nt hanyag Ulászló is, kegyesen gondos 
kodtak volt a szorgalmi osztályról , kiváltképen a “110501: 
1‘61. Hasonlók valának törvényhozásuk intézkede'sei is. Al 
bert törvénykönyvének 9~dik cikkelye megerösíte' mind 
azon värosoknak árúmegälli'tó jogait, mellyek ollyant az 
elhunyt királyoktól nyertenek. Azon szaba’lyok, mellyek 
ezen jog tekintetében Zsigmond alatt nlkottattak,ezen kor 
ban 15 megtarták erejöket. Illy jogot adott Ulászló a még 
Zsigmondtól királyi várossá emelt Podolinnak is 3). V. 
László Bar'tfät e's Eperiest új ci'merekkel la'tta el 520191111 
taik jutalmául 4); az erdélyi sza'szok jogait pedig megerö 
si'té 2). Ugyan 6 pozsonynak azon III. Andrástól 12W-ben 
nyert kìváltsägát, miszerint a határäban fekvö Dunán az 
áruk vi'zi sza'llitása egyediil e városbeli hajósak joga volt, 
megerösíti. Im ezek okleveléne'k szavai: „На valaki áruit 
Bécsbe, vagy innét Magyarorszägba viendi , azon hajósok 

.által, kik eddig Németorsza'gból kalmárokat hozva’n, lla 
jóikkal Pozsonyba jöttek, ezután azokat nem fogja 5261111 
hatni, hanem egyedül a mi polgáraink hajósai által, kik 
Németországban leendenek 6). Ugyanazon évben erösi'tet 
te meg V. Läszló Pozsonynak Zsigmondtól 1402-ben nyert 

a 

') Katonánál l5, 725. kôv. 
’) U. a. 16, 223. köv. Hasonlú pusztításokról emlvfkezìk En 

gel 3. 13. 331. 334. 363. stb. 
‘) U. o. 13, 213. 
‘) U. о. 912. 915. 
ь) U. o. 1050. 
‘) Bel Nom. Hung. Nov. Hist.- Gcographica 1, 137. 
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u'rúmegälli’tó jogát; s mivel az erröl szóló oklevél ‘) keres-- 
kede’siinknek a nyugat és e'jszakfelé kiterjede'sét is meg 
jegyzi , méltó, hogy belöle e töredéket közöljiik: „Rendel 
jiik. . . hogy .. . . az idegen kalmárok , kik eladnndó vagy 
kicserélendö a'ruikat , bármi nemú'ek s anyagúak nzok , or 
szägunkból ki, Német-, Osztra'k-, Cseh-, vagy Magyaror 
szágba, ‘аду ezekböl orsza'gunkba szálli'tandják: azok 
minden áruikat s porte’käikat ott -Pozsonyban -~ tegyék 
le s onnét el ne vigyék; hanem ott felbontanî, megméretni, 
eladni vagy fölcsere'lni s végke'p elintézni tartozzanak , va 
lamint minden egyéb szokásokat is megtartani, mik огнё 

‘ gunk egyéb helyein s va'rosaiban а kereskedési tzírgyak le 
rakzísa körül divatoznak. Akarjuk továbbá: hogy огнё 
gunk mindennemi'i kalma’rai , kiváltképen pedig e viírosunk 
polga'rai a külföldiekkel akármineml'í kereskedési társulat 
ba vagy egyesületbe álll1assanak.“--- Midôn azonban a po 
zsonyiak az árumegállító joggal , mit csak a külföldi kal 
márokra nézve nyertenek, visszaélve’n, a nagy-szombathi és 
sopronyi kalmárokat is szori’tana’k áruik leraka'sára, La’sz 
ló me'g ugyanazon évben egy „так oklevelet z) is bocsáta 
ki, az emli'tett, rövidséget szenvedö värosiak kérelme're, 
mellyben rendeli, hogy a nagy-szombathi és sopronyi kal 
ma'rok Pozsonyban ne szori’ttassanak äruik lerakaisa'ra, va 
lamint viszont a pozsonyiak se , midön Nagy-Szombathba 
vagy Sopronyba типа!‘ a’ruikkal. Ezen oklevél is érinti 
némelly hellyeket, hova kalmáraink útazni „так, mi 
dôn folytatja: „Megengedjük azonfelül, hogy Soprony és 
Nagy-Szombath va'rosaink lakosai szabadon mehessenek 
mindennemi'í a'ruilakal valamennyi orsza'gainkba, a Bosnyák 
orsza'gon túli részekre segniäba, a tengermelle'kre, ‘аду 
aka'rhová csak nkarnak, és mentek legyenek mindenült 
a'ruik megálll'ta'sa'tól és leraka'si terbélöl.“ Mzítyn's buzgal 

l) Bel. Notit. Hung. Nov. Hist. — Geographica 1, 149. 
l-') U. a. 2, 86. 

20" 
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111111 а 111111ра1‘ s kereskede's emelése iränt mind személyes 
intézlnényei , mind az 6 korában alkotott törvényszabályok 
eléggé tanúsl'tják. Mindjárt orszn'glzísa elején, még nagy 
bátyja', Szilägyì ellen is, sükel‘esen védelmezé a szäszok 
jogait 1). Buda hatära't a visegrädi va'rlloz tartozó sassadi 
javadalommal megnagyobbl'tä s (111 letelepl'ilni minden föl 
desurak ь10111111Ёуа1па1( szabadsa’got adott 2)- Megerösl'té 

.Pozsonynak azon V. Lászlótól nyert `108111, miszerint a vá 
ros az elengedett harmincadot közszükségeinek pótla'sa'ra 
beszedheti s e végre minden harlnincad hivatalnál biztosa 
kat tartliat,kikaväros kallmíraitól ezen adót megvegyék3). 
1470-11еп a hét bányava'rost: Körmöcöt, Beszterce't, Selme 
cet, Uj~, Baka-, Libct- és Fehérbänyät minden adózäslól 
örökre (in perpetuum) fölmenté 4). Szinte nzon évben $20 
mos városka'nak vásári jogot adott 5). Sza'mosak azon ok 
levelek, mellyekben Mátyás külön va’rosok‘nak különféle 
kegyelmeket osztogat 6) ; 5 mondhatni minden szabadéko 
kat, vásärokat , árumegállító- lerakó jogokat, stb. miket a 
városok az elöbbi királyoktól nyertenek, új oklevelekkel 
megerösi'tett; tôbb városok orszägos "a’sárait pedig , mely 
lyek eddig csak két vagy három napig tartottak a határna 
pon túl két hétre terjesztette ’). Ha valamelly város hadi 
pusztítás, vagy 111115 szerencsétlenség által tetemes károkat 
vallott, 6 azt bizonyos idöre fò‘lmenteni szoká az 111162115 
tól stb. Milly hatalmasok, mìlly nagy tekintetüek voltak e 
korban már a värosok, kitünik а lkìrályolvmak hozza'jok 
útasl'tott leveleiböl; minôk p. o. mellyeket Ma'tyás a Bärt 

') Engel 3, 224. kör 
’) Kovachìch Formulae Solen. 531. 
l) Bel emi. h. 1, 155. köv. 
‘) Katonánál l5, 445. 
5) U. о. 15, 459. 
‘) Többek között illyenek: Katonánál 14, 148. köv. 221. 2231 

293. 297. 452. 453. 457. stl). l5, 728- Bfb. 16, 595. köv- stb. 
’) Bel Notit. Hung. Nov. l, 157. 164. stb. 
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faiakhoz l'rt 1475 1); 1511161 mellyeket neje , Beatrix ugyan 
azoklloz intézett Mailytís halála után 2); Maximilian cszíszzír 
pedig me'g vadászta 15 a bartfai polgríl‘ok hajlandószígtít 65 
segedelme't a magyar korona megnyerhetése okáért 3). Ma' 
tyás orszäglása alatt a törvényhozás is több ízhen figye 
lembe vette a mú'ipar 5 kereskedés 5 az ezekkel foglalko 
zók ügyét. Így, megtìltaték а va'sárokon 5 piacokon föl 
fegyverkezve lnegjelennì 1); a hitelezöknek utazó adósai 
kat, kiva'ltképen kereskellöket útfélen letartóztatni S tör 
ve'nyszék elibe ide'zni 5). А kîséret-adó, mellyet eddig uta 
zó siitök 65 52111161: negyven fille’rrel fizettclc, a közönsé 
gesre, 111152 fìllérnyire szálll’ttate'k le 6). 

De mind ezen királyi 5 törvényhozási kedvezéseks 
intézmények sem hozliatták helyre azon károkat, mellye 
ket a belsö zajlongások, meg a csehek, lengyelek 65 törö 
kök puszlitasai lnagok ntán lniztanak. Söt Mzityzís, sokszor 
kényúr, néha a värosok szabadszígait 5 jogait sem vevé fi 
gyelexnbe. Nem említem azon rendkivüli adókat, mellye 
ket а városokra önkényesen vetett, (р. о. 1462-Ь811 Bärt 
fára két ezer , Kassára a következô évben öt ezer arany ` 
forintot). Ennél 6 érzékenyebb sérelmet is ejtett a szziszok 
jogain: 11’2 52611651 va'rost, mellyek azelött az egyesr'ilt hu 
szonnégy szabad Avárosok testiiletéhez tartoztak,neln tekint 
vén törvényszerü kiváltságaikat; а Za’polyáknak csalzídi 
birtokul ajzínde’kozá. Ezen városok, Albert kirz-íly halála 
61а a csehek által elnyomottak , ìnse'gbe sülyedtek, elfele 
dek régi, de soha 61 nem avnlható szabadsagaikat, mely 
lyekne'l fogva lnagányosak urasa'ga ala törvényszerl'ileg so 
ha nem vettethettek, sùkerescn védenì; egyedl'il Keslnzírk 

‘) Kovachich Vest. Comit. 394. 
1) U. o. 408. 
n) U. о. 
‘) Deer. Math. Anni 1486 art. 6G. 
3 Decr. anni 6111511. arl. ‘29. 

‘) U. o. art. 36. 
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lön szerencsés magät a földesurak akkor elég nyomasztó 
igája alól kivl'vnì; а többi kilenc helység most is magá 
nyosokat ural. 

Ennyi háborgások , egyéb mostoha külkörnyezetekkel 
egyesülvén, nem csoda, ha a kereskedés emelkedését hät 
ráltatták. A keleti kereskedés szäraz litjät, melly Magyar 
s Erdélyországon kereszti'íl Constantinapoly és Caffa felé 
vonlilt, a török csoportok rabló kalandjai egészen elza'rták, 
kiváltképen miutaín Byzant is meghódolt az ozman hata 
lomnak. Az erdélyi szzíszok, kereskedésöket azelött egész 
Ãzsìáig íízök , most legfölebb а szomszéd Moldva't s 011111 
országot lzítogatlaík; toväbb utazni ritkán 'oátorkodtak ’). 
Hasonló akadályok nehezíték а felsö vidéki vál‘osok ke 
reskede'sét, mi'g nem Mátyás a cseheket legyözvén, az 
útak bálorsägát helyrea'llította. 

Ezen körülmények azonban а kereskedésben csak csök 
kenést, nem a'ltalános fölakadást okoztak. A fcun emll’tett 
német-, olasz-, cseh e’s lengyel kereskedôk most is, 111111111 
kép Mátyás alatt elég sl'iri'ien látogattäk honnnkat. Az ози 
trìai kalmärok iigyében a kormányzó Hunyady Ja'nostól is 
bl'runk okleveleket, а beke helyre állítása utánfazoknak ke 
reskede'si szabadságaikat megerösi'töket 2)- A boroszlóîkal 
márok kiváltszígaikat Uläszló is megiîjl'tá 3), Ma'tyás pedîg 
azokat több kedvezésekkel szapori'tá ‘). Azon alkalommal , 
mirlön Maityzís а florencî köztársasa'ggal frigykötésre lé 
реп, ennek kalmárai is nyertek ne’mi kereskedési 51111111 

') Találunk azonban még n_vomára а kelettel közlekedô ma 
душ-110111 knlmároknak: l453-l1an a keleten mulató bártl‘ai 
és szebcni kereskedök tudósíták а királyt, hogy Amurat a 
Irövetkezô évben ладу lmddal каши megtámndni Magyar 
országot. Engel 3, 179. 

') Katonánál 13, 543. 553. 
’) U. a. 13, 158. 
‘) U. 11. 16, 50i. 
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dalmakat Magyarország határai között l). Bndán , Eszter 
gamban , Kassán рейд több olasz kalmár családok telepii 
le'nek le. ` 

Városaink közôl а külfölddel legsi'irůebb közlekedés 
ben valának Pest 2) , Pozsony 3) ‚ Mosony, Kassa, Eszter 
galli, Szeben és Brassó. 1484-ben a köszegieknek ismét 
megengedteték, boraikat, mellyeknek Osztriába kivitele 
azelött bizonyos idöre megtiltaték , (ke'tségen túl a csa'szár 
ral viselt háboriik miatt) , Németorsza'gba szállítani 4). Ezen 
borkereskedés élénkségét eléggé tanúsítja az , hogy az osz 
triaì i'endek az 1449-diki kremsi orsza'ggyiilésen a magyar 
boroknak tartományukba be- s azon keresztiil szällítása el 
len lievesen kikeltek 5)` A szebeni e's brassói kalmäruk a 
szomszéd Moldva és Oláhországgal, valamint az örmények 
kel is ez idöben is még nem csekély haszonnal l'izték ke 
reskcdésöket, de gyakran megfordúltak ezen szász kalmá 
rok Német- és Olaszllonban is. Nevezetes kereskedést l’izölt 
rezével, melly ezüstöt is foglalt magában, Beszterce; ё: 
kalmárai , ШИН: Tllurzó János, Mlihlstein Vitus, Kuhlmann 
Miklós , Königsberger Mihály és Gloknicer Ferenc híresek 
vnlának gazdagsa'gokról °). 

A belkereskedésnek legkeresettebb tárgyaì „так n 
ruhanenn’iekké nlakl’landó gyapjn, vas-zon és selyem szöve 
tek és a füszerek ; а fényl'ízés , melly Maityás korában ma'r 

') Katonánál 15, 431. 
2) A pestiek Mátyástól is nycrtek némi татары. Kova 

chich Form. Solen. Styli 418` 
l) Mike'nt fönebb megjegyzém, a pozsonyiak танцам be és 

ki V. László levelének ereje вишни, a német kallnárokat 
a Dunán. Az említett oklevélbôl kitůnili, hogy ezeknek 
számos hajóik árnszállításra rendeltettck, tartozkodának 
Bécsben l. |32. " 

‘) Katonńnál I6. 563. 
à) Engel 3, 148. ") та“. 
‘) Bcl Кот. Hung. Nov. 2, 417. 
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egész keleti puhasággá гады: el, а selymet, bársonyt s 
egyéb fi’nom anyagokat is közdivatba hozott; а fi'íszerek 
pedig már elmaradhatlan'ok valának a magyar asztaltól 1). 
Legélénkebb väsárokat , számos külföldiektöl is megkere 
setteket, tartott Pest- Buda, Pozsony, Késmárk , Kassa, 
Bartfa e's Igló; nevezetes vala a váci virágvasárnapi vas 
va'sár is 2). _- Mi a sókereskedést illeti, nemcsak idege 
neknek megtiltaték annak behoza'sa, hanem honi kalmá 
roknak is az- avvali kiskereskede’s 3); mindenki а ha'zánál 

kfölemésztemlt'i mennyiséget a királyi sótárakból venni kö 
telezteték 4). 

Mennyire kezdék mzír a józnnnbb gondolkodäsu ne 
mesek is becsi'ilni és védeni а kereskede'st,kitünik Hnnya 
dy Lászlónak azon leveléböl 5), mellyben a tokai várna 
gyot keményen megfeddi, mivel ez а bártfai kereskedöket 
kiváltságaik ellenére vámfizetésre szorl’totta s а vonakodók 
t‘ól annak fejében némi szöveteket foglalt le. Érdemes ezen 
levél néhány kifejezéseit kiemelni: „Ha pedig ti--- u. m. 
az illy szabad városokat mindig i'gy akarjátok liáborgatni: 
tiistént egy kalmár se jöveml be Magyarorszägba; s mivel 
a kegyes emlékezeti’i Aty'fink is mindig békéhen Ávolt velök 
s védte öket tehetsége szerint“ 51Ь. 

Nagy világot vet hazánk ez idöbeli belkereskede'sére a 
budai városi tanács codexe 6) , mellyböl is itt azért némelly 
—————‹.———. 

') Galeoti Murlii: De dictis et faclis Mutliine Schwandner l, 
548. 

2) Corp. Jur. Hung. 1, 220. C) alatt. 
3) Nagyobb mennyise'gben szálli'thatlák а szonlszéd tartoniá 

nyokba. 
‘) Kovachich Suplem. ad Vest. Comit. 2, 221. 
ь) Katonánál 13, 1145. 
3) Ezen kézirat eredetije Frank lgŕiác úrnak, a рев“ kir.egye 

temnél honi törve'nyek tanitójának birtnkában vagyon. Ко 
rát , mivel elül e'rszámot nem visel, pontosan nem hata'rez 
hatnì meg; egy toldalél. cikkbôl azonban, melly 1500 веду 
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cikkeket közlendiink: Minden polgár csak egy mestersé 
get vagy kereskedést l'izhet, s mások mesterségébe vagy 
kereskede'sébe avatkozni tilalmas. Csak a tana'cs tudtn s a 

kalmzírsa'g engedménye mellett telepedhelett le а városhan 
kereskedö, s elöbb polgári jogot nyernie e's 112 ezüst markát 
kellett fizetnie. Az áruk lerakásáról szóló cikkben rendelte 
tik, llngy minden kalmár , ki Budára jölt , köteles vala itt 
rakhelyet bérleni s áruit eladni; azokat tovább vinni megtil 
tatott. Ki e szabály megszegésen rajtkapatott, elveszté áruit, 
mellyeket tova vinni akart. Szintúgyminden feliilröl salul 
ról jövö llajók is tartoztak itt megállani. Továbbaí a 2515 
mond királytól nyert szabadék szerint , minden , aka'rmelly 
tartományból Német- s Oláhországba Budán keresztülszál 
lítandó áruk elöbb itt lelétessenek s bizonyos ideig áruba 
bocsättassanak. Emll'ttetik e helyen , hogy а portékák leg~ 
inkább Bécsböl 5 egyéb németországi városokból, Cseh- és 
Lengyel», Urosz- és Poroszországból, Velencéböl és mxís 
011152 városokból szoktak ide szälll'ttatni. Ha valaki а toväbb 
utazni sza'ndékló kalmárok közôl а városon kivl'il menvén 
а kirakodást elkerülné, szabndság adate'k а városiaknak 
öket kifosztanì. Az iflegen kalmároknak tiz marka bünle 
tés alatt tilos vala а vaírosban, mint mondani szoktuk, sa 
jzít táskájokból élni; hanem kötelesek valának a nyilvános 
vendéglökbôl venni eleségöket. Szintúgy csak värosi ré 
felikel s mérlegekkel élhettek az eladäsban. 

Tovzíbbá: idegen kalmärnak tilalmas volt 1111111 más 
szinte idegennek eladni; azokat egyedül budai kalmár ve 
hette 111. А2011 ärnk рейд, mellyeket itt az idegenek vettek 

másìkból, melly alább közlendo' s 1502 e’s 1503. évszámot 
visel homlokán s 112 elôbbitöl különbözö kéznek irása, nyil 
ván kitünik hogy 1500 elött kellett iratnia. Tartalmát e kéz 
iratnak teszìk némelly municipalis és külön városi jogok , 
kivultszigok , szabadékok , városi rendszabályok e's inte'zmé 
пуск a kereskedés, kézmůvesek, s ezek céhei sth 11115311 
han. 
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vagy becseréltek , nz országban többe' el nem adathattak ; 
elvesztés hiintete’se alatt ki kellett azokat vinni. Az ország 
vidékeìröl beliozott tárgyakat idegen kalmár csak azutän 
veheté meg, ha azokat budai ‘аду más belföldi kalmárok 
le nem foglalta'k; s midôn ollyant idegen vett, esküttnek 
kelle jelen lenni. Belföldì kalmárnak idegennel kereskedé 
si társasa’gba lépni tilos vala ;l szintúgy tìlos idegennek zsi 
dóval l'izni kereskedést. Ha az idegen árui a budai vásáron 
el nem keltek, nem engedteték neki egye'b belföldi väsá 
rokat is meglátogatni seul a maradékot más idegennek e1 
adni, hanem avval Györ felé kellett utazni. ldegennek árui 
elvesztése alatt tìltaték, azokat az alkudozó (Unterkauffel) 
tudta nélkül eladni. 

Az zii-uk nemei lnellyeket ezen idegenek a budai vá 
stirokra sza'llr'tottak, több cikkek alatt furdúlnak elö, s 
illyenfélék: bécsi, kölni, bri'ini„ passaui, herrnthali, len 
gyel , prnhlitschi, kawmari, pntzpahi, lundischi, neuhausi, 
frankfurti magdeburgi, ìglóì, plossi , strignici, erdélyi stb. 
mindössze harminckét lielyröl való posztó; továbbá: se 
lyem, bársony, poszomán , ruha neml'iek, наш-115, föveg 
sth. damask , különféle vásznak , viasz, olaj , cnkor s cu 
korliszt, börök, himmenye't, nyest stb. fagyú, hering, cin, 
réz , vas , ón , kénesö, deszka , zárak, ollók, fésůk ‚ bok 
réták , de’lszaki gyümölcsök , szappan , ezüst s arany éksze 
rek, sa'frány, bors, s egyéb fl'iszerek Stb. stb. 

Az idegenek áruikat csak nagyobb lnennyiségben ad 
llatták el. A legfl'nomabb posztóból egy végen, a közép 
вин-111161 három, nz aljasabból öt és tiz végen alul nem ad 
hattak. Szintúgy nem adhatták el a selymet tiz réf, bár 
sonyt, damask'ot egy darab, vzíszon e's egyéb szöveteket 
egylöl hatig, cukrot tiz font, cint egy ma'zsa , borsot har 

’ mine , sáfránt Ни font, nyers böröket negyed lmízsa, papirt 
б: kötet, rullanenn'íeket tizenkét darab alatt stb. — Ezen 
s hasonló va'rosi e's va’sári szabályokról minden „меди 
köteles volt az idegen kalmárokat mîndjárt megérkeztök 
kor értesíteni; az alkudozó ‘аду alkár (Unterkauffel) pedig 
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érkcztöket a birónak megjelentenl , s a városhan közhìrré 
tenni, 'firnik eladását pedîg elôsegíteni; s ezeknek kyözbe 
jötte nélkül nem is adhatta el portékáit az idegen kalmár‘). 

‘) Talán nem foglaland itt haszon s érdek nélkíil helyet а 116 
vetkezô cikk , melly a ke'zirathoz toldalékul van kapcsolva 
s amattól különbözô kéznek írása: 

Wie die freinet :allen u'tzen zu Tarnakrechl. 
Bew/trieben Im 1500 Jar. 

Vorerst die von Offen , die von Kascha , die Presburger, 
die von Twrna, die von Edenburg, die von “Чипы! (Bart 
fa), die von Eprìes , die vonà Pesth macht Kunìg Matgiesch 
zu ayner Freìstat. 

Item 1502 Jar. Da waren die von Presla (Boroszló)mit 
ire ungelandenen wagen oben pey Gran übergefahren und 
auf dem enhalbìgen(dunánìnnen) Land gen Pesth wieder un 
ser Freiheit komen , Nach dem und die Niederlag hie zn 0f 
fen und nindertz anders in Ungerland seyn sol. Da wir das 
ynen (inne) wurden gieng wir zu der kuniglichen МН. und 
klagten wir das wieder unser Stat freyheìt wer. Da lieffen 
die von Pesth vyl, für die kgnn. М". wo sy die НИМ‘ 
lag so wol enhalb hielten, als wir hie zu Offen. Also ver 
lies die kgn. Mtt. durch den Tarnakmeister und Schatzmei 
ster, sìe solten beschawen, wie yede Statt gefraiet wer. 
Da zeigten wir ettlich prieff, und die von Pesth auch. Da 
die шпон Herren mit andern paysitzern sahen, das solche 
sach inen zn schwer ‘тает schueffen' sie die sache für das 

Landt Rechtt. Da ward verlassen beyden Stelen ,' was yede 
Statt prieff hiett auf die Niederlag, „не“ sie viirpringen 
Da legten wyr ein bey 18 prieffen: und die Pesther we 
nig, und lieffen iiberal zu den Landrichtern und andern Ed 
lingen und schenkten vyl darunter. Und daf sy sahen, das 
ir nach gegen uns nit wol stuend, da baten sy das die sach 
do nicht ward ausgesprochen. ln der weyl schyken sie im 
Land überal nmb , auf alle Capitel, Aptayen und Probstay 
auch zu etlichen Stelen im Lant , und vertzerten "у! dar 
auf: und kundten da kayn prief nyndertz finden. Damit ny 
sich wiedeluns hietten mugen pehelfen. Inn dem warden 
wyr gon-arnet , wie unser pl‘ief ayner, den wir fast für denn 
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A nn'iiparra, iigy látszik, nem hatott olly rontólag nz 
ìdôk mostohasága. А‘ szerfölötti fényíizés, melly már nem 

pesten hielten, nicht gerecht wer. Da suchten wir mer prief, 
und fanden eynen da, mit zwaien sigel, den hett uns ge 
ben Khunig Karell. Derselbig prief bestätigett uns alle frey 
heit der Niederlag. Auch den prief, den man vor für un 
recht по!‘ verkent haben. — -- Also ward uns das recht zu 

Hof von der Кап. Mtt. und geystlichen und welthlichen Her 
ren der Niderlag halben ausgesprochen. Das wir die byss 
heer rechtlich het pesessen, Und hìnfuer pesitzen sollen 
evvigklick unwidersprechentlich und ward ausgesprochen im 
Faschang lm 1503. Jar. 

1503. 

Da wir das Recht wie do stehet gewonnen hietten, lu 
den uns die unweissen Pesther in das Landrecht auf Geor 
gy. Und klagten uns an: wie die gulden Bull, so wir ha 
ben, vom Kunig Bela, ier wer, und alle freyhait, so wir 
hietten, alle ier weren , und in entpfremtt weren ‚ als die 
Zeit, da wyr in von hynnen alleweg und alle Jar ein Rich 
ter hatten gebenn, als ob sy wollen -sprechen, dieselbing 
Richter hiettenV yess gestolen. Denn vor langen Jharen ha 
ben in_ (ihnen) die von Offen alle iar ein Richter hinüber 

Y gehen hiss auf kayser Sigmund zaytenn. .. . .Derselbig kay 
ser Sigmund hett hie von der Statt offen wollen haben l-u 
fl. (|000 ft) lechens weyss. Wolten im die von Offen nicht 
leichen. Also hab ichs von den alten hie gehoret. Da wur 
den die von Pesth des ynnen , das die von Offen solch де"! 
denrKayser nit ‘пепел leichen , und brachten solch l-u fl. 
(1000 fl. auff und giengen zu dem Kayser, und schenkten 
ym solch geltt, und bathen den Kayser umb die freyheit 
das sy in selber mechten ein Richter erwelen , 'und sechs 
purger. Denn vor hietten sy nurtt zwen purger gehabtt. Da 
gab yn der Kayser die frayhait. Und man hat ynen die also 
gelassen bis auff Kunig Matgìesch zeitten. Den baton sy, 
damit sy ein gantzen Ratt mûchten haben. Ward inen auch 
von im gegeben. Macht sie auch zu eyner Freystatt zu den 
sybcn freystethen Папа sy bysheer nit vyl haben konnen, 
und bysheer seltenn nyn Recht vor den sieben freystetens 
bey ierem Rechtspruch bliebenn ist. 
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csak nemesek, hanem gazdagabb polgärok közt is elára 
dott, hatalmas emelöje volt a mesterségi szorgalomnak. 
Zárhatni némikëp az akkor divatozó fényüzésre azon pa 
zar böse'gböl és pompából , mellyel Mátyäs a második ne 
jéveli menyegzését iinneplé 1). Emll'tetnek ennek leira'sában 
a fényüzésnek legritkább tárgyai: aranynya-l , drága gyön 
gyökkel s kövekkel himzett s kirakott ruha'k, nyergek, 
lótakarók, szerszámok, szoba-bntorok , szônyegek stb. A 
castellai püspök s Ma'tyás alatt pa'pai követ, annyî draga 
sägokat mond általa látottaknak a bndai kirälyi lakban, 
hogy ötven társzeke'ren nein fértek volna meg; minök : nagy 
fiirdôkád ezüstböl, sza'mtalan keresztek, lámpzísok, majdnem 
ezer arany s ezüst billikom stb. Egy dra'ga kövekkel Юга 
kott keresztnek a'ra negyvenöt ezer aranyra tétetik. Azon 
egyhäzi di'szruhák pedig, mellyeket Corvin János az езж 
tergami templomnak ajánde'kozott , hetvenöt ezerre becsül 
lettek 2). Az a sótartó, mellyet Mátyás a nápolyi király. 
nak ajzíndékul küldött, ha belföldi készi’tmény, szép tami 
ja a magyar müvészetnek. Ez domb'orú alnpzaton állott fa 
árnya alatt, mellynek gyiiniölcseit ki'ilönféle szinezeu'i drai 
gakövek ke'pezék. Alant egy vi'zmeder volt alkalmazva, 
mellynek nyilásánál egy sárkany` elöre nyiíló’ fôvel, szét 
Мг: toro’kkal tünt szembe, arany farka't többszörösen Буй 
riibe csavaró. Teste ennek a legritkäbb kagylókból össze 
rakott; többi részei 4peìiig a'z ’eg'ész mú'nek ‘tiszta aranyból 
készi'tvék; pompás talapja'val mintegy hiírom lábnyi magas 
sa'gra emelkedék 3). A Минус ezen fényüzésben a -fönemes 
ség hive.. követé. ók közönségesen hi'mmenyé., nyest, 
coboly, bársony, skárla't, selyem, kamuka, aranynyal, 
ezüsttel s driíga kövekkel hi’mzett mezekben je‘lentek meg 
nyilvänosan. Zápolya István egy ara'ny Насос hordott nya 

') L. „Mátyás menyegzôjének lei'rását Schwandternál 1, 519 
köv, 

2) Ezeket részletesebben leirva olvashatni Fesslernél 5, 649. 
3) Fesslerne'l 5, 652. 
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kában , melly halála után egy századdal hetvenezer forin 
{оп kelt el Velencében ’). плащ Miklósnak egy [шина 
hatvanezer aranyra becsülteték stb. Szóval, a fényl’izés, 
mondhatni , а népi élet valamennyi részleteibe eläradott ;- 
mi által a miivészetek s nlesterse'gek halnda'sa s gyarapodä 
sa hatalmasan elösegl'tteték. Nem tanúsi'thatjuk ugyan, hogy 
az elszámlált s hasonló fényüzési tárgyak mind honunkban 
készl'ttettek-(az emli'tett fínomabb szövetek gyártása itt 
még egészen ismeretlen vala), de egy részt biztosan älli’t 
hatunk honi készl'lménynek. Mär Zsigmond is hozott be 
Franciaorsza'gból fényúzési tárgyakkal foglalkozó kézmii 
veseket; Mátyäs рейд‘ azoknak számát igen megszaporí 
МПа. „Kiilönféle jeles míiveket-x'rja Bonfin 2)_minök 
itt azelôtt nem léteztek és müvészeket nagy költségg’el ho 
шип: Ье Olaszországból. .. festök , szobra’szok ‚ zománco 
zók arany s ezüstmivesek, asztalosak, kôfaragók, épl'té 
szek hoznttak ki Olaszhonból ,--a kira'lyi lak Francia 
és Németországból behl’vott énekesekkel dl'szeskedett; söt 
még kerte'szek , ‘штаммы mesterek is hozattak Olaszor 
szágból, meg ollyanok , kik a sajtót olasz, sicìliai és fran 
cia módra készi'tenék“ stb. Azon nagyszerl’í luüvek, mely 
lyeket Mátyás ke'szíttetett`,' mind az Olaszorsza’gban isme’t 
fölébredett müvészet tanitva’nyinak teremtményei valänak. 
Ezen müvészeket Ma'tyás többnyire udvara'ban tartotta. Ne 
vezetes volt egyebek közt egy carmelita szerzetes, F ra Fi 
lippo Lippi, föstész, késöhb ennek törvénytelen ágyhóli 
fla , Filippino, szinte azon ägában a müvészetnek. A szob 
rászatban Trawi Jakab volt kitünö, kinck remekjei köze' 
tartoztanak azon szobrok is, mellyek a királyi lak hom 
lokzatán kevélykedtek. Ezeknek egyike Mátya'st sisakkal 
födözve, dsîdára s vértre támaszkodva, gondolkodó hely 
zetben; másika jobbról, ту]!!! а höst; harmadika pedig 

l) Timon Epitome sth. 94. 
’) Katonánál 16, 719. 
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lialról, testvére't, a szerencsétlen Lászlót, ábrázolá. Ezen 
müvésznek egyéb teremtményei közôl jelesek még 11116 
rom , oriási nagyságú, Hercnlest, Dianát 65 Ар0111 ábrá 
zoló, bronzból öntött szobrai 1); mellyeket Snliman a mo 
hácsi vérnap utän egyéh müvekkel 5 drágaságokkal együtt 
elrablott. Emli'te'sre 1116116 még egy Dalmata János nevt'i 
520111652 15 , kit egy évkönyviró 2) kora hires szobrászának 
nevez. 

Az épl'tészet milly foka'n ällott а tökéletességnek , ki 
tú'nik azon részletes lei’rásból , mellyet Bonfin a kiujítotts 
fölékesi'tett budai királyi lakról acl 3). Érdekessége bi'r rá, 
hogy annak egy részét közöljem: „A könyvtár е1611(те11у 
emeletes épület vala, földszinti részével papi intézetiil 5201 
gáló 4), egy terem all , boltozatra domborúló , mellyen az 
egész e'g ábrázolva lätható. Déli része'rôl palolákat emelt 
(Ma'tyás), a római fényl'izéstöl semmiben el nein téröket, 
1101 tägas ebédlôk, büszke csarnokok 65 teremek, külön 
féle 5 aranyozott, a cl'merek sokaszígával jeles boltozatok: 
ábrázolatokkal ékl'tett ajtók, sze’p fölira’sokkal, mellyek 
fölött négy lovas kocsik 65 sza'mos római cl’nlerek metsz 
vék : alul butorok 65 dra'gasaígok. Keletröl kíilönféle tere 
mek és szoba'k n'llanak, mellyekbe lépcsökön 5 folyosón 
juthatni. Itt a tanäcs 65 orszzíggyiilés tereme. Ha tovább 
haladsz: különféle hajle'kok, magas boltozatokra domború 
16k: téli és nyári lakok számosak! meg naplók (116110011 
mini, nynghelyek, a napsugärînak kite’tettek) s aranyozott 
pamlagok: ezüst nyoszolyäk 65 karszékek. Nyugatról áll а 
régi, me'g ki nem javl'tott épület: közepett egy tér , régi 
folyosóval környezett, mellyet kettös csarnok övez: ezek 

') Fesslernél 5, 654. 
’) Lud. Tubero. De suis Tempor- Comment. L. 3. Schwand 

nernál 11. 163. 

1) Decad. 1V. L. 7. p. 654. Katonánál 16, 7354116". 
‘) U. a. Katonána'l 16, 727. 
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nek legbelsöbbike s az и] palotának azon szárnyához nyú 
ló , mellyböl a felsö ebédlökhöz juthatni, a tizenkét égì je 
gyekkel dl'szeskedô , bámulatra ragad. Mindenütt rakott 
kockás padolat terül el, mellyek közôl nem kevés mazos: 
meleg- és hideg-fürdöteremek elszórva’k: a szobák bntorai 
SZÖnYßgekkel fedvék , mellyek nemcsak a szinezet szépsé 
gével, hanem kiilönfe'le állatok ábrázolatival is di'szlenek. 
Az erkelyek homlokfalának tetején három gyalog, fegyve 
res szobor ötlik a bemenök szemébe (а már fönebb leirot 
tak)- Közepett Mátyás sisakosan stb. — -— А csarnokok 
1‘дбтРёп rézböl készült klit emelkedìk, márvány-medencé 
töl környezett , mellynek közelében Pallas sisakosan s fegy 
verzetten all. Ezen tér elején az elsö csarnok‘on, melly a 
többinél sokkal tágasabb, kétfelöl par meztelen képszobor 
van helyezve ‚ paizzsal , bárddal és karddal fenyegetök: az 
alapzatokon pedîg diadalmi jelek vannak körül metszve. 
Ezen négyszeg udvarban, melly a lZsigmond épiileteinek 
Pitvarai elôtt й“, kezdé az egyik szárnyát kìujittatni az 
Ó palotának, mit ha véghez viendhet, а régise'g büszkesé 
gét visszaidézi vala. Elneltetett itt két l'épcsôt veres márväny 
ból s réz alapzatokkal jeleseket. Ugyanazon köböl két ka 
Pu‘t építtetett reá,mellyeket mesterse'ges, herculesi miivök 
kel bámnlatos, hátulról nem kevesbbé, mint elölrôl szép 
tekintetü rézszárnyak ékesítenek , mellyekbe lMátyás) Bon 
fill Antal ezen epigrammjait metszette: 

Atria cum statuìs , ductis aere , foresque 
Corvini referunt principis ingeninm 

‚ Mathiam , partos tot post ex hoste triumphos, 
Virtus , aes , marmer, scrip‘ta -perire vetant. 

Ehhez töménytelen költséggel emeletet kapcsolt, mellynek 
boltozatai az égen repülö planetákat s azoknak bolyongó 
flltását bámulatos magosságban tüntetik elö. A homlokfal 
ereszeì alá oszlopfejezeteket tétetni s az egész miivet, mi 
l(ént csak lehet , jelessé tenni szándékozott. A kìrälyi lak 
kútjába nyolc stadiumnyi távolságból óncsö’veken sza’rma'l. 
tïßltá а vizet.“ Azután a várat környezö pompás sétányt és 
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kerteket s azokban a szép rézalapú oszlopokkal e'keskedö 
márvány hajlékokat, kiilönféle tömkelegeket, mndär ka 
litkákat, halas tavakat sth. l'rja le. 

Remekje leend vala az akkOri épl’te'szetnek azon mii 
is, mellyet Mátyás Budán, а magyar ifjuság tudományos 
nevelése’t elömozdi'tandó, kezdett emeltetni; de tökélyre 
vinni sorsa nem engedé. A terv egy he'temeletl'i, számtalan 
hajlékokra s teremekre osztott palota volt, negyvenezer, 
királyì költségen nevelendö Щи: kebelébe fogadható: alul 
kereskedö boltokkal, rakhelyekkel , csarnokokkal. Mátyás 
nagy lelkének s kora't túlhaladó miveltségnek legdicsöbb 
emléke kétségkivl'il а budai királyi Мыши létezô könyvtár, 
melly két ta’gas teremet foglalt el s körül-belöl ötvenezer, 
nagy részint bársonybn , aranyba s ezíistbe kötött, irott s 
nyomatott könyvböl ällott. Mätyäs a'llítatta fel honunkban 
az elsö könyvnyomó inte'zetet is Geréb Läszló, budai pré 
post felügyelése nlatt. De ennek rövid életet engedett az 
idö mostohasa’ga; egyéhként Fehér Theobald budai könyv 
kereskedö alighajött volna arra a gondolatra, hogy Thu 
róc évkönyveit 1490-ben Velencében nyomattassa 1) 

A királyiak után nevezetesek vala'nak Vite'z érseknek 
Esztergamban töme’rdek költségekkel emelt építményei. 
Bonfin egyebek között egy nagy ebe'dlô teremet dieser 2), 
melly a várban állott; ezen épületet az elötte veres már 
ványból emelt csarnokok,se'tänyok sth. meg a homlokának 
a'tellenben di'szelgö Sybilla'k temploma —- шеИуЬеп ezen 
bálványok ábrázolatai fillottak -- bámulandónak tevék. Az 
ebédlö {Май belül a magyar királyok s veze'rek képei éke 
síték. Kertje hasonlókép, mint а kira'lyiak márvány folyo 
sókkal, fürdöteremekkel stb di'szelegtek. 

') Ungrisch. Magazin 4, 443. 
2) Dec. IV. L. 3. p. 593. Katonánál l5, 560. 
TÖRTÉNETTUD. PALYAMUNKAK n. ` 21 
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Ámbár a városok , kiváltkép felsö vidékiek (1101 ami'i 
iparlegvirágzóbb vala) bátorsa'ga és a polgárok szorgalmas 
foglalkozása az emll'tett villonga’sok között nem ritka'u meg 
hábori'ttaték , a már egyszer fölébredett fe'nyüze'si szellem , 
és a városi kereskedés élénkse'ge a többi mesterségeket 
sem hagyá alább siilyedni. Az 1444-diki, 1446-diki és 1482 
diki évekröl számos céhintézetheli szabályokat fürkészett 
ki a fáradhatatlan Kovachich, mellyek a mesterségek vi 
rágzatát nyilván tanúsi’rják. A tima'rok, szl'ícsök , vargák , 
szabńk, ácsok , asztalosak, kôvágók ,y kovácsok, fegyver 
gya'rtók, nyergesek, szi'jgyártók, üvegesek, aranymi've 
sek , képfaragók stb. céheinek nevezetesebb szaba'lyai kö 
vetkezök 1). Minden céh évenként egy céhmestert “Наза 
tott, kinek ügyelete alatt hónaponként kétszer összegyi'ilt, 
a mesterség üze'sérôl, a müvek áráról s egyéb köri'ilmé 
nyekrôl tanäcskozandó. A céhböl Найти“: s mesteri jo 
gait elveszté: ki mestertársának legényeit elcsábi'tá; ki le 
gényeivel közôs haszonra dolgozott; ki a munkabér fölötti 
tanácskozásokat legényeinek fölfedezte; ki tolvajságra s 
egye'b kirugásokra vetemi'ilt; ki a városi tanács rendelései 
nek nem engedelmeskedék s egyéb illy bl'inösök a közrend 
tartás ellen. A vándor legény tartozott maga’t a céhmester 
nél minden városban, ha csak keresztül utazott is bejelen 
teni, e's ez intézte el, hol nyerend munkát vagy szállást. 
A mesteri’jogot megnyerni akaró , valamelly remekmi'i й! 
tal tartozott ügyességét tanúsi'tani s azon kiviil a céhbeli 
tagokat megvendégelni. P. 0. az üveges sok apró, elibe 

l) Kovachich Form. Solen- Styli 206, 433, 437, 441, 446, 51Ь. 
Ezen s több, más tárgyakkal foglalkodó Itézmüveseket el 
számlálja Cornides is Bredeckyne'l Topogr. Beytr. 4, 14. 
и“, _- Üvegesek, az 1439-111 pozsonyi számadó könyv ta 
núsága szerint mar ez évben voltak машин. Szinte elo'for 
dulnak ezen s egyéb specialisabb cóh szabályok a fenemlí 
tett budai tanács codexében. 
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adott iiveg daraboknak еду hét alatti mesterséges elrcnde 
zésére szon'ttatott; ake'pfaragó egy réfnyi magosságú szob 
rot Маты: valnmelly szilárd anyagból; az aranymives 
bizonyos arany vagy eziist mennyiségbôl meghatározott 
hosszuságú sodronyt; a festö ne'gy arasznyi nagysa'gú meg 
aranyozott deszkán valamelly emberi ábrázolatot stb. Sen 
М sem tiltathaték el a céhbe -le'pést61, ki tlldományát, ügyes 
ségét és jó erkölcseit eléggé bebizonyíthatá. De a Котё 
rok a városból kìtiltattak, s a lakosaknak nyilva’nosan 
meghagyaték, illyenek által semmit se készíttetni. Еду 
mesternek sem volt szabad, készx'tményeit egyébkor, mint 
a nyilvános vásárok idején áruba bocsátani. Szinte egy 
polgárnak sem volt szabad а megrendelt munkät valami 
alaptalan iirügy alatt a mestertöl elvenni s másiknak adni; 
azon mester, ki Еду munkát vállalt föl, elveszté mesteri 
jogait; ha рейд а rendelö a szolgáltatott müvel meg nem 
elégedék, a céhmester elött javi'tást, ‘аду kárpótla'st ki 
vánhatott. A külön céhek specialis szabályai közöl emli' 
tésre méltó a kovácsoknak azon törvénye,miszerint ezek, 
ha patkola's közben a lovat niegsértették, Катюша]: azt sa 
jzít költse'gökön meggyógyítani, azalatt élelemmel ellátni 
s gazdája’nak, ha ki'va'nta, lovat is kölcsönözni 1). 

А honunkbeli mú'ipar új találmányai közöl említendö 
ekorhól a függô, ruganyos s a maiakhoz hasonló kocsi 
vagy hintó; illyent Mátyás köszvénykoros állapotja'ban leg 
elsô készi’tte'tett 2), Harmad nappal halála elött is illyetén 
kocsin viteték a templomba. A szebeniek Erdélyben, Ma 
gyarországban pedìg mindenek fölött a pozsonyiak szor 
galmatosak valának а löpor, csövek s egyéb hadi szerek 
gyártásában 3) az utósók l456~l1an kétszáz aranynyi adójo- I 

') Az említett budaì tanács ke'zikönyve. 
2) „Currus Kochy rex primus inventor fuit.“ Kovachìchnál 

Scriptt. Minor. Rerr. Hung. l, 336. 
‘l Fesslernél 5, 643. 

21" 
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kat illyetén szerek szolgáltatásával rótták le 1). De több 
ször is ki'va'ntak kira’lyaink a városoktól adó fejében kész 
miiveket; l'gy az erdélyì szászok 1454-ben asztali ezüst 
edényekben ñzették le adójokat 2). -- Hajók készi'ttettek 
ugyan már honnnkban; de Mátyásnak egy, 1476-ban költ 
okleveléböl з)--- mellyben a ne'met császártól némi hadi 
szerek , fegyverek , hajók fölött vámmentességet kér “1:1 
világlik, hogy a hajó, valamint a fegyvergyártásban sem 
tudott honunk elegendô ügyes mestereket elôálli'tani; egyéb 
ként azokat Ratisbonäban bizonyosan nem készl'ttette vol 
na. Említésre méltó a harangönte’s gyarapodása is , s an 
nak egyik remekje, a besztercei, ez idôben öntött 5262 het 

Yven öt mäzsa snlyú harang 1). A mt'iiparban valószinl'ileg 
az erdélyi szäszok a'lltak legelül; Ranzan Péter , Mátyás 
sal egykoni története'sz, illy dicséretet lnonds) rólok :„Ho 
minum ingenia magna, excellentiaque, ad ea praesertim 
aptissima, maximeqne versatilìa, quae manu Íiunt- — — 
Brevibus multa complectar quidquid est in regno Hungarìae 
laude dignum , atque excellens, quod attineat ad nobiles, 
et honora'ta appellati'one artifices, atque ad eas artes, quas 
appellant mechanicas :id totnm apud Transilvanos habetur.“ 

Miután az emll'tett zajlonga'sok 5 azoknak következ 
ményei: a pusztítás, pórsäg elnyomása meg a törökök be 
csapásai épen azon vidékeket sanyargaták leginkábl), mely 
lyeken a földmivelés legelöbbre haladott , nem kis csorbtit 
szenvedett a földlnìvelés állapotja, annál is inkább , mint 
hogy illy neml'i pusztílások a szorgalom selnrnìneml'i a'gára 
olly kártékonyak nem lehettek, mint a földmivelésre 

A földmivelôk polgári állapotja ezen korban kevés 
vältozást szenvedett. A törve'nyhozás majdnem minden 0r 

‘) _ Katonánál 13, 1060. 
2) U. а. 13. 979. 
l) U. а. 10. 17. 
‘1) lìel. Notit. Hung. Nov. 2, 419. l 
3) l‘lprtome llerr. Hung. 1nd. 32. Sohwandtnernál 1, 398. 
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sza'ggyiilésen méltatá ugyan figyelmére a pórságot, de й] 
jogokat nem adott neki, legfölebb a szabad költözködési 
jogät erösi'té meg s szabályozä adózásait. Mi az elsôt ille 
ti: az 1458-diki gyüle'sen tizenkét markányi birság alá vet 
teték мы földes úr, ki jobbägyát törvényes ok nélkül le 
tartóztatä ‘)- Ezen jog 1468-ban kiterjeszteték а kirälyi s 
koronai jobbágyokra is 2). 1474~ben azonban háborús kö 
l'ůlmények miatt egy évre megtiltaték a költözködés 3). 

Az adózások e kerban а környületek minösége sze 
rint majd nagyobbak , majd kisebbek valának. A kapn-adó 
a Zsigmond alatt szokfísos harminc fìllérröl, a hadi кви 
lségek fedezésére , többször egy aranyra emelteték; l'gy 
1456-ban V. Läszó alatt ‘); Mátyäs alatt pedîg nemcsak 
(бы) i'zben egyes évekre, hanem 1478-ban folytonos б! év 
re. Az 1467~ki orsza'ggyülésen az állandó adózás új szabá 
lyozása szerint б: кармы egy arany, vagyis minden kapu 
tól husz fillér — az új,jobb pénzben-vala fizetendö.Alá- 
ja vettettek pedîg ezen adónak minden kive'tel s tekintet 
nélkül az eddigì kiváltsägokra valamennyi királyi, едут‘ 
zi s nemesi Itelkes jobbágyok (tehát а изе11ёге|‹ és mes 
teremberek, kik földet nem miveltek, ettöl mentek Voltak); 
továbbá minden , az adózástól eddig szabad testületek : já 
szok, kúnok, rŕicok és oláhok. Ke't, egy Карп alatt lakó 
földml'ves család harminc fillért, vagyis denárt; négy pedîg 
negyven denärt tartozott Íizetni. Az 1464-diki törvénykönyv 
2li-dik cikke, meg az 14S6-dikjnak 40-45-diki cikkei sze 
rint а pórszíg a шва-даёшь“ minden eröszak és csalzis 
ellen biztosi'ttaték. ' 

Mennyire becsl'ílte s ápolta Mátyás а földmivelô ози 
tályt, tanú egy szeszélyes te'teménye: egykor Gömör Уйт 

 

') Art. l5. Hasonlók ezen törvények is: Decr. 1471:16. — 
1486239. ‘ 

z) Decr. 1468: ll. 
‘) Decr. 1474 . 14. 
‘) Engel 3, l-te Abth. 194. l. 
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megyében ebéd utän a megvendéglett zászlós urakat 52616 
be vezette s példája e's parancsa által kapálásra szori’totta; 
а karcsú , fiirge király játékként, dalolva végzé a munkát, 
mig mnnkatársai közöl töbhen eltikkadva , elfulladva a ka 
pálást kevés idôre abba hagyák. A király ezt észrevevén, 
komolyan inté öket, hogy soha el ne feledjék , mennyi ve 
ri'te'kbe kerül a pórnak megterineszteni azt , mit ök könny 
elmi'íen eltékozolnak. 

A Dunántúl, Szerémben és Erdélyben már а kertmi 
velés is sze'pen gyarapult Rauzan Péter igen dicséri az 
erdélyi borokat és gyümölcsöket. „Erdély- úgymond 
gazdag mindennemi'i termékekben, hires boráról és sokfé 
le gyümölcseiröl; minök: szilva, mellyet damaskinak ne 
veznek, alma, cseresznye, körte, melly többnyire jeles 
nagysa'gú. Termeszt lent, sáfránt“ stb 1). Hasonló diese'. 
retet mond Mátyás király némi tetteinek s inondatinak föl 
jegyzöje 2) a szerémi borokról és körtékröl, mellyek izes 
ségükön s szamatosságukon. kiviil olly jeles nagyságuak is, 
hogy egyet két kézzel is alig foghatni at. A kertek míve 
lésében példa'ul maga Mátyás ment elö, s azon kertek, 
mellyeket a budai királyi lak körül e’s Visegrádon olaszok 
által készi'ttetett, azon korban nevezetesek, s a kertmi’ve 
lésbeni szebb izlésnek példányaul szolga'lhattak. A király 
leghi'vebb követôre valamint az épületek fényében , úgy a 
kertmivelésben is Vitéz .lános , esztergami érsekben talált 
kinek kertjeit lugasokkal , csvarnokokkal, fürdökkel stb dí 
szelgöket, már fönebb is e'rintém. Említe'sre méltó az is a 

/ 

') Indice 32. Schwandnernál eml. h. 
2) Galeotus Mart. Cap. 27. Schwandnernál 1, 557. „Et ut de 

vino Sirmii montis taceamus, cum tanta sit svavitate, ut 
par, aut simile in toto terrarum orbe difficile sit reperire; 
nec de cucurbitinorum pirorum magnitudine et iucunditate 
loquamur, quae tam grandia sunt, ut ex iis unum vix utra 
que manu ambiri possit“ stb. 
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kertek i'igyében, hogy a városi törvények szerint, azon 
orvnak, ki kertböl élôfát lopott, keze va'gatott el 1). 

A növekedö pénzszükség és fényiizés, melly mtir а 
középszeri'íbb birtokú csalädok köréhen is ezüst edényeket 
ytön divatosakkii , elég élénk ösztönül szolga'lt ez ércbányák 
szorgalmas mivelésére. V. László alatt egy német kamera 
gróf olly iparral és sükerrel mivelteté a felsö magyarorszá 
gi bánya'kat, hogy alig találtaték elegendö ón, melly a 
nemesebb ércek olvasztiísi kezele'sénél szükséges; mi ok 
ból meg is tiltaték az ónnali kereskedés 2). De a'ltalában 
egészcn IV. Bélätól kezdve szorgalmasan munka'ltattak az 
arany s ezüst bányák a szäsz gyarmatok, kivältképen pe 
dig a beszterceiek által. A rézbányák azonban, ámbár leg 
gazdagabbak voltak, majdnem egészen elhanyagoltattak 
mind addig, mi'g а besztercei bányászok azon fölfedezésre 
jutván, hogy aknáik reze sok ezüst részeket is foglal ma 
gában , azoknak mivelésére több szorgalmat fordi’tottak. Ne 
hogy pedig ezen fölfedezések haszna’ból kìzárattassanak, 
a boroszlói és krakói kohokba „штык ezt az ezüst tar 

talmú rezet, azokban választandók el a két nemii ércet egy 
mástól. Ezen kezelés titokban tartva , sokáig nevelé aBesz 
terceiek gazdagsa’gát, ml’g végre egy viszälkodäs, melly а 
bányászok között a kiolvasztott ezüst eloszta'sa fölött tá 
madott, a titkot Mátya'snak tudományul adá ,ki aztän ezen 
rézaknákat s rézkereskedést saját Sza'mäm foglalta el, ke' 
söbb örökségül Corvin Jánosra bocsätandókat 3). ---- Emli' 
tésre méltó az is, mit Galeotus Martins a szerémi hegyek 
röl följegyzett 4) : hogy t. i. a szôlôkben a venyìgék gyöké 
nél gyakran találtatik tiszta, igen kevés idegen érclcel ke 
чет} агапу, legtöbbnyire ke't lábnyi hosszusa'gú vesszöalak 
ban, hasonló a spárga növényhez. Erdélyben az arany , 

‘) Kovachich Cod. Jur. Tavern. Мотив. 17. 209. lap. 
2) Fesslernél 4, 1239. 
3) Fesslernél 6, 180. 
‘) De Dictis et Faotis Mathiae R. Cap, 27. от‘. h. 
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eziìst , réz, ón és sóaknákon НИЦ szämos köbányák is mun- — 
kzíltattak, mellyekbôl ma'rvány, veres és fehér, meg ala 
bastrom és jeles krista'ly hozaték napvilágra 1). A sóaknák 
szorgnlmas mívelését,miután az idegen sónuk behozását Щ 
tó törvények Maítya's alatt új eröt nyertek, ezen fl'iszer ál 
tala'nos kelendösége ‚ s6! sziiksége elmulaszthatlanná tette. 

мать halála után sebes léptekkel sietett a nlár tö 
ke'letesen diadalmaskodó oligarchia'nak féktelensége ‘Яга! 
szélyel впадает“ haza, veszedelme felé. Azon belsö vil 
longások, fondorlatok, cselszövények, mellyek egy kevély 
s hatnlmas oligarchia'nak termószetéböl szoktak Шах-задай, 
annál nyilvánosabban és veszélyesebben törtek ki akirály 
választás ìdöközében , mennél erôszakosabban elnyomva 
valának Mátya's eröteljes s nem ritkán önkényes kormány 
za'sa alatt. De az új kìrály sem тьме“ gátot azoknak. 
Ulászló, kit ezen hatalmasok fortélyai emeltek a királyi 
székre, gyönge , hanyag, mondhatni, gyáva király lôn s 
egy koronás báb а hatalmas zászlósak kezéhen. Kîrälyaink 
llosszu sorában Вами egy sem volt, ki a jelen köru"lmé‘ 
nyekben alkalmatlanabb volt volna .kormányra, mint Ulász 
ló 2). Alatta a nemesi dagály, hatalombitorlás, törvényte 
lenség szabadon l'izték honsülyeztö játékokat-~s a szerte» 
dúl't haza sl'rja szélére jutott. Hosszas volnék, ha elszäm 
lálni акт-нём „мы а magyar koronára va'gyó kíilfejedel 
mek betöréseit s pusztíta'sait, azokat a fondorlatokat,erór` 
szaktételeket, a gyöngébbek elnyomását s kifosztását, mely 
lyek ezen ńrnyékkirály s utódja, az egy ideig kiskorú, de 
nevelése elhanyaglásänak következetében , atyjához hason 
ló Lajos alatt а hout sanyargaták s a hatalmát mindinkább 

') Ranzan 1nd, 32. eml. h. 
2) Katonánál 18, Q50. köv. 
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kifejtö töröknek a haza szivébe ‘На! nyitottak 1). A városi 
polgárok,ámbár egész erejökböl védelmezék magokat,még 
is gyakran kénytelenek vala'nak а trilsulyú hntalomnak en 
gednis jogaik büntetlen csonkítása't, városaik fölgyujtá 
ай: s pusztítását szemle’lni; az utazó kalmárok s mester 
emberek is nem egyszer lönek a rablóvárakból reäjok kar 
valyként lecsapó nemesek martalékai. 

De legsulyosabban a védelem nélküli pórságra nehe 
zedett a nyoniorúság. Mìdön Bakács Tamás, esztergami 
érsek, a zászlósak gyülésében fölolvastatná apápátólnyert 
bullát, melly a török ellen hirdetendö keresztes hadat ‘61’ 
gyazta , Telegdi István , a kinostárnok nyilván roszalta az 
érseknek ezen szándékát , egyenesen kimondván , hogy a 
Mátyás hala'la ìdejétôl fogva az urak féktelensége és zsar 
noksága által elnyomatott s kifosztogatott pórság fegyverre 
kelése a hon veszedelme't siettetendô volna. A történetiga 
zolta jóslatát. Miután. a kereszt- а józanabb tana'csot fél 
re vetvén-~- az országban kihirdetteték, a gyülevész pór 
sa’g , sokasa'gának erejét érezvén, elnyomói és zsarnokai , 
a nemesek ellen fordi'tá fegyverét, visszatorlandó a szenve 

y dett méltatlanságokat 2). De a tudatlan had végre szélyel 
szóraték, s hetvenezer földml'ves lön a lázzadásnak $160 
zatja. A felböszült nelnesség most boszút leheltt nem elé 
gedvén meg а bi’inösök fölkoncolásáv'al, az egész pórosz 
osztályt századokra nyomorúsägba dönté, sza'zadokra el 
fojta', pedig önkárára, a földmivelési szorgalmat. Az 1514- 
diki országgyülésnek, melly а lzízzadás tökéletes elnyomá 
sa s okozatainak megorvoslása mìatt hívaték össze, ezek 
valának a pórosztályt illetö törvénycikkei: 

1) A jobbágyok költözködési joga örökre eltöri'ílte 
tik. (art. 25.) 

1) Néhány jelenést olvashatnì Engelnél 3, 2-te Abth. lap 25. 
27, 32. 51. 60. stb. majdnem minden lapon. 

1) Stephani Taurini Stavromachia-Engelné1 Monumenta Ungar. 
1l9--184. Istvánfy Histor. R. Hung. L. 5. 40. lap. köv. 
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2) Új terhek вы vettetnek: minden házzal biró job 
bágy, füldes ura'nak évenként egy arany forintnyi fejadót 
iizetend; a héti robotolás egy nappal megszaporíttatik, a 
kilenced-adó minden termékekre kitel‘jesztetik (azelôtt tisz 
ta buzától és hüvelyes növényektôl illy adó nem fìzette 
ték 1) , s ne'mi egyebekkel: csibe-, lúd-, sertés- stb adóval 
megszapori'ttatik. (art. 15-20) Ezen s több hasonló, а pór 
sa'g szabadságát korlátoló szabályok által az ismét vissza 
vetteték a rabszolgasäg ällapotába , mellybôl nem rég Ro 
hert Károly és n. Lajos emberiséges buzgalma által kisza 
badìnarék. 

De ezen belsô häborgäsok nem egyedüli nyomorúsá 
ga volt a veszendö hazának. A törökök martalékva'gytól 
ingereltetvék, több i’zhen iszonyú pnsztítäsokat tônek Er 
délyben és az alsó magyar tartományokhan, s nemcsak 
gyujtogattak , fosztogattak és mészárlottak, hanem mindig 
ezrenke'nt hurcolták is magokkal a lakosokat , legkegyetle 
nebb szolgasa'g járma ala vetendôket. Tetôzte végre ezen 
nyomorúságokat az ozmanokkali érintkezésböl honosaink 
ra is átragadó s az orszäg majdnem minden vidékein több 
l'zben dühösködö dögmirigy; kártékonymind a mu”iparra, 
mind a kereskedési közlekedésre. 

Mennyire elhanyagoltaték e korban a földlnivelés, 
tanúsítja a termékeknek az elöbbihez aránylag mód fölött 
magas ára 2): egy mérö zab ötven и] 3), vagy huszanöt ré 
gi jó denár; egy hordó jó bor (р. o. pozsonyi termék, minô 
a kira'lyi asztalra adaték) , huszonöt, huszonhét , meg har` 
mine arany forint; Ulászló alatt egy hordó még ‘(я-(Этн 
öt forinton vala vehetö. — Az élelem nemi'íekével emelke 

‘) Engel 3, 2, lap 97. 
2) Elszórva olvashatók ezek in Frag. Lib. ration. super erogat. 

Aulae R. H. Ludov. ll. de Anno 1526. Engel Monum. Ung. 
187-236. 

‘) A pénz is megrontaték, и“ régi denár e'rtékében kétszáz 
veretett. 
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detta kézmíivek ára is; egy vég (pecia) bársony hat-_ki 
lenc arany, szinte annyi egy vég selejtes, sätorépi’tésre 
szolgáló, nürnbergì posztó; a fl’nomabb (de panno Proka 
nes) husz arany; egy posztóval béllelt zabla hetven jó de 
na'r, megaranyozott négy arany; egy réf selyem (Thafotha 
roseacea) harminc jó denár; egy vég szôrszövet (Camelot) 
Ulászló alatt tizenkilenc arany; két vég durva vászon , 
mellyen Jakab föstész a királyi zászlóaljat lefesté, öt arany. 
A fi'nomabb väszon rôfe Ulászló alatt 4-5 denár, Lajos 
alatt már 6-7. Egy kötet papiros harmadfél arany. Egy 
mázsa álgyulöpor tizennégy arany; löcsôbe hasznzilandó 
huszonöt-harminc arany; egy tarack (pixis barbata) há 
rom; egy löcsö hat; ezer Vas golyó szinte hat; egy ma'zsa 
óngolyó tiz arany stb. 

Azon kedvezés, mellyel Ulászló néha'ny városok iränt 
viseltetett s mellybôl Budának 1), Pozsonynak, Soprony 
nak, Nagyszombathnak , Esztergamnak és Kassának 2) Ей 
lönös árumegálli'tó jogokat adott vagy а régieket , a váro 
soknak kedvezc'ileg, jobban kiterjesztette , nem hasznára, 
hanem kárára volt a kereskedésnek. Csökkenték a keres 

kedést azon egyedárusa'gi jogok is, minöket mind Ulászló, 
mind Lajos egyes kalmiíroknak adtanak. A besztercei gaz 
dag aknákból kiásott rézzeli kereskedést, melly alìgha leg# 
jelentösebb a'ga nem volt n magyar activ kereskede'snek ‚ 
Zsigmond Erneszt, pécsi piispök — ki azt Corvin Jánostól 
nyeré -Thurzó Jánosnak és Fugger Jakabnak ada ki ha 
szonbérbe. Azelött ezen érc -- miként fönebb is emli'tteték, 

l) A Registrum Proventuum Aulae “Ь. Budán e következô 
kereskedöket említi: belföldieket: Alexius, Szabó, Nyirok, 
Peterdorf, Arnold, Piller, Haller , Posztómethô , Konesch 
stb. Külföldieket: Frank, Octavìano, Francesco, Marsup 
pino , Felice , Athaniano , Rason , Martincottn , Battista, Ber 
nardino sth. Melly nevekból világos, hogy legterjedtebb 
kereskedést Olaszok ůztek honunkban. 

’) Ungr. Мадам. 1, 475. 
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nlagában sok ezüst részeket foglaló, a boroszlói és krakói 
olvasztókba szálll'ttaték mind az, eleinte avval titokban ke 
reskedô beszterceiektôl, mind pedig Matyás s örököse Cor 
vin .ÍánostóL Az и] haszonbérlôk Besztercén álll'ttattak ko 
hokat, olvasztó és választó kemencéket, mellyre Ulászló 
tól kiva’ltsa'got s Майн-6 jogokat nyertek. Késôbb, a pécsi 
püspök haläla uta'n, annak testvére, Hampo .Iános ôrökö 
sl'ilt ezen rézbányäk s kereskedés birtokában, ki bátyja 
példája utän szinte Thurzónak e's a Fuggereknek adá ki azt 
haszonbérbe , együgyüségében ugyanazon csekély a’ron, 
mellyen amaz, t. i. kétszáz ötvenkét aranyon. Ezen ravasz 
kereskedök Uläszlót még arra is гей bìrták, hogy a körmö 
ci pénzverést is nekik adja ki haszonbérbe. Hampo után 
az említett aknák a királyi fiscusra „атак ät s 11. Lajos 
1526-ban azokat a kiásandó rézzeli kereskedéssel egyiitt 
tizenöt évre ìsmét egy Fuggernek bérlé ki évenke'nt husz 
ezer aranyért. Mennyi kärt okoztak ezen Fuggerek a ma 
gyar kereskedésnek mellyet nagy részben magokhoz ragad 
tak, s az ege'sz honnak, kitünik azon törve'nyekböl„mely- 
llyek a Fukarok vagyis F uggerek ellen hozattak. Igy az 
'1524-diki kisasszonynapi gyülés törvénykönyve'nek 4-dìk 
cikkelyében határoztatik: „Hogya fukarok e's minden ide 
genek, kik a kira'lyi kincseket nyilvänosan kimeri'tik és 
kiviszik, az orsz'fígból t1'istént számüzessenek 1). Milly szi'ik 
fogalmok volt azonban az orszäg rendeinek is a kereske 
désröl, tamii az 1525-ki rákosi és hatvani törvénycìkkek, 
mellyeknek egyike a barmokat az országból kivinni, má 
sika az idegen pénzt behozni tilalmazza , ez utóbbikat pe 
dig tüzhalál büntetése alatt 2). 

Mennyire megcsökkent volt a kereskedés általában 

l) Quod Fukari, et omnes natìones exterae, qui Thesaurus 
Regm. palam ezhaurìunt et educunt , de hoc regno statim 
ablegentur.“ Kovachich Vestig. Comitior. 576. 

2) Supplemente ad Vestig. Comit. 3, 29, 38. 
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véve Lajos alatt, ele’ggé bizonyi'tja az 1525-diki törvény 
könyv 20-dik e's következô cikkelye , mellyek ezen sülye 
dést a pénzhamisi'tásnak tulajdonl'tván, a pénzügyet szabá 
lyozzák 1). Azonban, bär mennyi akadályok nehezl'ték is 
а kereskede’st, ez, melly a nyereségva'gytól ösztönöztetvén, 
nem könnyen enged s retten el а terhektôl s „шашек 
töl , fennällott még mindig ezen eröszak s törvénytelenség 
korszakában is, habár elsilányultan, ba'gyadtan is; ml'g 
végre а török hódoltatás azt csak néhány felsô vidéki vá 
rosokba szori’totta. Mikép a marhakereskedés még most is 
jelentös volt légyen , kiderül az 1523-diki budai országgyíi 
lésén alkotott törve’nycikkek 58~dikából 2),те1|у1)еп meg- 
tiltatik ökröket és juhokat nyájanként llajtani a külföldre ; 
hanem az orsza’g külön vidékein jelöltetnek ki helyek; hol 
a tartandó marhavásárokon az idegenek ollyanokat vehes 
senek. A lovakat pedig külfüldre vinni, miutän háborús 
körl'ilmények miatt honn is nagyobb számmal valának 52111: 
ségesek , egyáltalában megtiltaték. 

 

A mi'íipar és kereskedés nagyobb emelkedésének azon 
akadályait, mellyek csak bizonyos korszakra hatottak, s 
mellyek az orsmígnak a szomszéd népekkeli viszonyaiból 
és belsö polgári s politicai ällapotából származtanak, na 
gyobb vila'gosság miatt s röviden, mint lehetett szakaszon 
kent adtam elö. Lättuk, miként maga a polgári szerkezet, 
melly mind inkäbb egy féktelen s kfírtékony oligarchiává 
fajult el, egyike volt , a nn'iipar s kereskedés emelkedését 
-hátráltató legáltalánosabb s legbehatóbb akadályainak. 

’) Kovachich Vestig. Comtior. 583....penuria et caristia re 
rum vendihilìum et mercimoniorum, quae modo regnum is 
tud oppressit“ в“). 

2) Supplementa ad Vestig. Comit. 2, 554. 
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Azon körülme'ny, hogy a nemzet legalsóbb, legnagyobb 
osztályának valódi polgári jogok s (Не: nem adattak , olly 
akadály volt, melly a nemzet ezen oldali emelkedésének 
sziikse'gkép szük hata'rokat ti'izött ki. Magyarhon azon or 
szägok sorában áll, mellyekben a kereskedés csak úgy 
emelkedhetik jelentöségre, csak úgy kecsegtethet állandó 
sa'ga fölött alapos remény, ha talpkövét a földmivelési szor 
galom teszi. Maga ezen orsza'g anyagi természete ez útra 
итак igazl'tani s vezetni lakosait: földének a legkereset 
tebb , legszükségesebb cikkek termesztésére alkalmas vol 
ta s termékenysége bizonyr'tja ezt. Honunkban a kereske 
dés ezen egész kérde'ses idöszakon at soha sem volt egyen 
sulyban a földmiveléssel; ez aránylag mindig sokkal cse 
kélyebb volt amannál; s innét fejthetni meg, miérta ke 
reskedés állapotja is mindig ingatag volt: habár nélla né 
mi szerencsés környületek által segíttetve , magosabb fokrn 
vergödött is , állandóságot „падать“ s hal‘adást emelke 
désében épen aze'rt nem igérhetett biztosan , mivel ezen ál 
lapotja csak tör'té nete s volt s azt, nem a földmivelés 
„нага alapjän emelkedöt ,csak némi szerencsés, de köny 
nyen változható kön’ílmények hozták elö. Ez oka annak is, 
hogy magánálló, activ kereskedésiink mindig csekély volt; 
mert azon tárgyak , mellyek által illyetén kereskedés egye 
důl emelkedhetett volna jelentöségre , p. o. marhák ésgab 
na< nemi’iek , aránylag csekély mennyiségben tenye'sztettek 
s termesztettek. 

Ezen szempontból indulva ki, vìlágosan láthatjuk, 
miképen а magyar kereskedésnek s ezáltal a mi'íiparnak is 
mindig legnagyobb, s magát annak eleme't nyomó akadá 
lya volt a pórne'p politicai helyzete, lnellynél fogva még 
azuta'n is, miutän nyakáról, a szabad költözködési jog ál 
tal, a rabszolgasäg igája levéteték, tulajdonképen mégis 
félig meddig szolgaságban (виден, birtoksajátság, alkot 
mányos szabadság és képviselôi jog nélkül , alávettetve 
mindenképen földesura ke'nyének s törvényhatóságának. A 
legnagyobb következetlensëggel még ura elleni vétségei, 
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vagy panaszai s követelései is ennek itélőszéke előtt for 
dultanak meg. Valóban, nem csoda, ha a jobbágy majd-` 
nem mindenütt elnyomattatott: nem csoda, hogy a zakla 
tott, sohnjtások s könyek közt: mivelé nem ritkán földét , s 
ez mostohán jutalmazá a munkát, mellyre kényszerítés, 
nem pedig kedv ösztönözte. A szabad költözködési jog, 
melly a pórnak egyetlen menedéke volt a zaklatás alól, 
majdnem minden országgyülésen megújittaték ugyan, de 
semmiféle törvény többször s gyalázatosabban egyiránt a 
fő , mint alnemességtől meg nem sértetett , el nem csavar 
tatott , mint ez. 

Igaz ugyan, Robert Károly, n. Lajos és Zsigmond 
alatt aránylag jelentős fokra hágott: a magyar műipar és 
kereskedés , mind a mellett is, hogy a pórosztály állapot 
ja , s evvel együtt a főldmivelés amazokkal egy arányban 
nem javult. De egy tekintet azon időszak történetére , vi 
lágossá teszi, hogy az említett királyok alatt a haladó mű 
és kereskedési ipar igen bizonytalan s mulékony alapon 
emelkedett. Ezen királyok különös buzgósága, mellyel a. 
honi városokat, s a városiak foglalatosságait egyéb mivel 
(вы) nemzetekéillez hasonlókká tenni törekvének és sze 

mélyes erejök, mellyel az aristocratiát kellő határok közé 
szorl'ták, а földmivelőnek pedig, kivált egyes esetekben , 
mindig sűkeres védelmet nyujtottak; mindenek fölött pedig 
azon körülmény, hogy а levantei kereskedés akkor nagy 
részint honunkon keresztül vette utját, szükségkép előse 
gíté a mű és kereskedési ipart; de magánállásra ez sem 
emelheté honunk kereskedését; kiterjedése pedig soha sem 
lőn akkora , mekkorára illy kedvező helyzetben juthatott 
volna. A műtudomány és ügyesség s a mesterek száma is 
sokkal csekélyebb volt, semhogy keresettebb müveket s 
jelentős mennyiségben külföldre szállíthatott volna a ma 
gyar kalmárság; ezt egyedül az első kézi, nyers anyagok 
kal s termesztményekkel volt volna tenni képes; de mivel 
a föld- s bányamivelés is csak gyermekkorában létezett, 
kereskedésének egyedül passiv,transito-kereskedésnek kel 
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lett maradnia. Nein tagadhatni ngyan, hogy némelly varo 
saink, például: Szeben: Bresso, Kassa, Esztergam kal 
márai néha messze-tartoma'nyokba is útaztak ; de ezen köz 
lekedésök sem olly folytonos, sem olly élénk nem volt, hogy 
az a'ltalok behozott a'rukat, az idegenek ältal beszálli’tot 
takkal hasonlatba lehetne álli’tani. Azutän pedig, midön 
a nyugntiak honunkat gyérebben választották keleti ke 
reskedésök utjául, kereskedésünk épen csak a szomszéd 
orsza'gokra terjedt ki. Honunk a két legnevezetesebb kö 
ri'ilményt,melly kereskede’sét nagyszeri'ívé, ищите hi’ 
ressé emelhette volna, a dalmatiai tengerpartok, s Enrópa 
legnagyobb tengerbe szakadó folyamának bìrtokát re’szint 
némi egyéb okok, részint saját productumainak csekély 
mennyìsége miatt, síikeresen soha sem használhatta. 

Kira'lyaink kiilönféle szabadalmakkal e'desgeték be a 
külföldì kereskedöket, de a mennyit haszna'ltak evvel a 
kereskedésnek, annyit ártottak azon árumegálli’tó jogokkal, 
minökkel n. Lajos példája után több honi városokat fölru 
háztak , ezen fona'k kedvezés által emelendôk azoknak gaz 
dagodását. Illyetén egyoldalú kedvezések ellenkeznek a 
kereskedés szabadságával s valódi hasznaival; s nem csak 
a külkereskedöket keskenyebb korla'tok közé szon’tották, 
hanem, ml'g néhány va'rosokat fölemeltek a többiek elöme 
„еще: is hätráltanák. 

Továbbzí a mi'iipar s kereskedés emelkedésének azon 
akadálya , mellyet az Ãrpád-ház alatt a népiség kiilönbözö 
elemeiböl s az innét eredö kölcsönös bizodalmatlanságból 
emll'ték származnì, egészen még most sem szú'nt meg hät 
ráltatni az országnak e tekintetbeni emelkedését. Ritkáb 
bak ugyan mar a viszonlagos idegenkedés s gyülölség kitö 
rései, sem nem olly általá'nosak , mind a régiebb idökben; 
de azon néhäny adatok is, mellyeket e tárgyról az évköny 
vekben talälunk , meggyózhetnek benniinket , miképen va' 
rosaìnkban a magyar és német шёр1зё5г még nem olvadott 
egygyé s` hogy a németek sajátsa'gos erkölcseik ,_'szokásaik 
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és nyelvök , mellyekhez még olly helyeken is konokul ra 
gaszkodtanak, hol а magyarokkal egyenlő , vagy ezeknél 
csekélyebb számban, ugyanazon város kebelében laktak , 
a kölcsönös bizodalmat, minő egy nemzetbeliek között по‘ 
kott létezni, még nem engedték beállani, mikép s mi ok 
ból történhetett ez, olly sokáigi együtt-lakás után is hosz 
szasnn fejtegetni ezen értekezés körén ш! vagyon. Bizo 
nyos , hogy ezen okozatban, nem csekély részt vőn azon 
lényeges különbség, melly a keleti magyar és nyugati né 
met népiség elemei között létezik. Táplálta pedig ezt s a 
két népet egymáshoz simúlni gátolta az a sajátságos büsz 
keség, melly mind a két rész tagjainak tulajdona volt, s 
egyik részen az értelmi s gazdagsági felsőbbségből, mási 
kon pedig a nemzetiségből származott. De, bár mi volt lé 
gyen oka ezen két fel közötti viszonynak, létezését már az 
is tanusítja, hogy a magyar és német mesteremberek, ke 
vés kivétellel, mindenütt s a kézmüvek minden ágában kü 
lőn céheket alkottak. —— Ez az idegenkedés Albert király 
sa'ga alatt véres jelenésekben tőrt ki a budai polgárok kö 
zött. Thurócz elbeszélése 1) szerint, a budai német polgá 
rok kevélyek a rokon ajku s származásu királykegyeiben, 
а magyarokat elnyomni, hol alkalom adaték, sértegetni és 
a város kormányától kizárni kezdék, végre pedig Ötvös 
Jánost, egy előkelő polgárt, ki magyar polgártársainak 
ügyét: leginkább s legsükeresebben védelmezte, meggyil 
kelták. Mire a magyarok boszút lehelve csoportosan ütöt 
tek a németek házaira s rablás, pusztítás, gyilkolás által 
lohaszta'k le haragjokat,s torlák meg sérelmek. Bel is meg 
jegyzi Pozsony történetében 2), hogy itt a magyar s német 
polgárok közt majdnem szünetlenek voltak a villongások, 
s okát a németek characterének állhatatatlanságában s nye 
rekedéseikben keresi, minél fogva a magyarok műtndat 
lanságával vissza éltenek. „Megjegyzi - u. m. tovább - 

') Chron. P, 4. Cap. 25. 
2) Notitia Hung. Nov. “ist-Georg. l, 647. 
TÖRTÉNETTUD. PÁLYAMUNKÁK. п. 22 



330 A MÜIPAR És KERESKEDÉS TÖRTÉNETE 

ezen mngyarok és ne'metek közti gyülölse'gnek okát Aeneas 
Silvius is , (in Tractam: de ritu, situ , moribus et conditio 
ne Germaniae f. 15) így irván: Egy népet sem találandsz, 
melly országából az aranyat könnyen kivitetni engedje. Kö 
zös e nyavalya s lninden tartományokra eläradó. Mert va. 
lamint gyülölse'ggel viseltetnek ez okból a németek az ola 
szok ellen , úgy a magyarok a németek ellen. Mert valljon 
miért boszankodnak inkább Pannonia népei, minthogy or 
мамы)“ а németek kereskednekl E gyülölse'g okai ki 
vált Pozsonyban Мышей, miután minden portéka, mitNé 
metország а Dunán sza'llíthatott, itt, minlegy arra rendelt 
tárba letéteték.“ De hozzá teszi aztán, hogy a közlekede's 
hosszas gyakorlatu s a folytonos surlódás, a ke't nemzet 
helieket némikép csak mégis összebékültette. Mi pedig az 
or‘kszäg külön vidékein elszórt egyéb nemzeteket illeti, ezek 
most is kevéssel örvendetesb jelenetet adnak annál , minöt 
az elsö szakaszban lefestettünk; a поп-дающий, eröfeszl' 
téstöl még most is idegenek, csak annyira gyakorolták a 
földmi'vele'st, s némi szükségesebb mesterségeket, mennyi 
re „от az élet tengete'se elkerl'ílhetlenekké tette. А Ti 
szán t`uli sErde’lylyel határos megyéket lakó oláhok 1111141‘: 
képen, most is még henye munka’tlanságban s félvadság 
ban tölték életöket. _ 

Ezen akada'lyokat Szaporl'tá a pénz meghamisl'tása s 
folyamatának változékonysága. F önebb láttuk , miként az 
ezüst pe'nz közé mindig több s több réz vegyítteték s az 
egy markányi denárok száma mindig szaporíttaték a nél 
kül, hogy becsök alább szálll’ttatott volna. II. Lajos alatt 
az eziist pénz már "Ас rész rezet foglalt magában 1). Hasz 
talan iparkodék nztán а király'a meghamisított pénz hitelét 
fentartani: a közite'letnek nem parancsolhatott; s ezen tör 
ve'nyeknek 2), mellyek a rosz pénzt keme'ny büntetések 

‘) Wagner Anal. Scepus. 2, 145. 
2) l525-diki törvénykönyv 20-dik cìkk. Kovachichnál vestigia 

Comit. 583 és ismét 619. 
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alatt a jónak folyamatába és becsébe álh'tandók , alkottat 
tak, csak az lön következése, hogy az ezüst a kereskedés 
cikkelyei közöl kimaradt; s kinek jó pénze volt, azt, a 
közönség ka'rára, ki nem adta. A pénzkamera a régi pénz 
nek az újjal fölcseréle’sében szzíz régi denärért száz tizet 
adott az и] roszakból. Eza'ltal a nép között azon hiedelmet 
akarta elterjeszteni, hogy az 11j pénz csak tized re’szével 
roszabb a réginél; de a belátóbb nép nem azt машет; 
hogy minö a pe'nz, mint az árnk értékének jegye, hanem 
minô annak arányszeres értéke, mint az áruk ziilogáé. 
Megtiltaték ugyan а mesterembereknek és kereskedöknek 
müveiket s áruikat az и] pénz miatt fölebb arra> emelnì 1); 
de ennek ismét az lön következménye, hogy vagy megtar 
и; а kereskedö-portékáit s a mesterember megtagadá a mi'i. 
készi’te'st, vagy a машут nyomatott vevö kénytelen volt, 
mi kivántaték megfizetni, sohajtva talán a kormäny s tör 
vényhozás rövìd látása fölött. Ezen, nem- egyedül akirály 
tól, hanem maga’nyosaktól is gyakorlott pénzhamisl’tás sa 
hitelnek ebböl ered-6 csökkenése okozta I1. Lajos alatt leg 
`inkább a mr'iipar s kereskedés süllyedését, mike’nt az 1525 
diki törve'nykönyv 21-dik , és ismét ugyanazon ё"! hatvani 
gyülés 22-dik cikkelyéböl vila'gosan kitiinik 2). Valahány 
szor meŕgrontatott a pénz, kötelessége volt ugyan mindig a 
királynak az nj pénz elvállalása’t a szomszéd országokban 
kieszközleni, de ha ez honn sem törte’nt, m'ennyivel keves 
bé vala várható s történhetô külországbanl 

Nein csekély nehe'zségeket okoztak az adás-vevésben 
s akadályt а kereskedés emelkedésében azon csaläsok is, 
mellyek a me’rtékek különfélesége'böl származtak , s mely 
lyek arra birták az 1525-diki hatvani orszäggyülést , hogy 
az egész orsza'gban egyenlö mértékkeli élést rendelne 3); 

l) Wagner Diplom. Sáross. 197,-Supplemcnta ad Vest. 3,51. 
2) Kovachich Vestig. Comit. 583, 605. 
'i U. o. 605. Supplemento. ad Vest. 3, 39. 

22 'i 
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mìnek azonban , mint akármelly egyéb e korì íidves {мёд 
ménynek csekély, vagy semmì sükere sem lön. ` 

А közrendtartás hiánya, az útak ba'tortalansága s a 
bìrtok biztosítatlansága szinte nem kevéssé hátráltata'k a 
mll'íîpart s kereskedést emelkede'sében. Szakaszonként lát 
tuk, milly féktelen volt а gyöngébb kormányok alatt a ne 
messég s mìként annak eröszaktételei s fosztogatäsai, meg 
az ìgazsägszolgáltatás lassusäga , а bìrák könnyú' megront 
hatása , csalfa fogäsok sálnok mesterségek a per "itelében, 
szóval, a meggyöngült királyi hatalom megvetésének s а 
nemesse'g hatalombitorlásának valamennyì ka’rtékony kö 
vetkezései a birtokot bìzonytalanná tevék sa szorgalmi fog 
lalatosságokat akadälyoztaták. Magok а tisztviselôk, a tör 
vény ve'grehajtói többször "ädoltattak a békes Маты: s 
kalmárok kifoszta'sáról 1). А rablóvárak, mellyekböl a пе 
mes fosztogatók, mint karvaly az apróbb szárnyasokra, 
úgy íitöttek le a szomszéd jobbágyaira s utazó kereskedôk 
re, igen nagy számmal voltanak, s a törvények, mellyek 
azoknak lerontását (бы) izben sürgették , többnyire süke 
retlenek. Alberttöl kezdve legtermékenyebb volt ugyan e 
kol' a bìrtok bîztosl'tását tárgyazó törvények alkotásäban 2); 
de épen ez , azon dìcséretes törekvésen ШИН , mellyet a ‚ 
törvényhoza's a birtok biztosítäsa iigyében nyilvánl'tott, 
emlékezetünkbe hozza Tacitusnak ama mondäsát is: „Cor 
ruptìssima republica, plurimae leges“ 3). А kalmárok még 
a чёт és harmincad hìvataloknál is számtalanszor zsarlá 
soknak és fosztogatásoknak valának kitéve; az oklevelek 
majdnem minden Нину korából hallatnak illyetén pana 
szokat. 

1) P. о. Kamnánál 13, 1145. '- Fesslernél 3, 733. ì 
’) lllyenek: Decret. anni 1458: l. 3. (ì. 54. — anni 1468:2. 3. 

9. -anni 1471 : l0. 20. 21. 23. ‘29.--1- anni 1472: 1.2.- anni 
1474: 15.--anni l475:8. 10.-ánni 1478:6.--anni 1486:19. 
25. 39. atb. sth. 

l) Anual. Ill, 27. 
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Végre, ámbar az európai polgärisodás már honunkban 
is erös gyökereket vert, de azon lelkületi saj'fitságot, melly 
nél fogva a magyar köznép a hosszas erôfeszítéstöl, folyto 
nos munkától idegenkedô, (mi most is hélyegzi me'g az al 
sóbb vidéki, kiváltképen a Duna s Tisza közötti pórjain 
kat) egészen el nem töri'ilheté. A keleti népiség f6 bélyege, 
a munkátlan idözés és a nomad életre hajlandóság, ezen 
idöszakban világosan kiti'int a magyarok magány életébôl: 
a magyar alsó vidékeken s Erdélynek kelet-éjszaki része’n, 
hol a magyarság legkevertelenebb :illapotban maradt meg, 
divatozó fd foglalatossäg, a baromtenye'sztés , meg a varo 
soktól s falvaktól távol tanyai s pusztai e'let , ennek csal 
hatatlan taniija. Innét fejthetni meg, miért ezen vidékeken 
a városok még sokkal gyérebbek és a mi'íipar s kereske 
dés, ezekkel együtt pedig a miveltség is, csekélyebb volt, 
mint egyéb , nagy részìnt német lakosokkal népesl’tett me 
gyékben. 

Az ember értelme s erkölcse csak társaságban 105164 
het ki és simulhat meg; s pedig csak olly társasägban 161’ 
ténhetìk ez célszeri'ileg, mellyben a tagok egymás iránti 
viszonyaik sokfélesége és foglalkozásaik kiilönnemi'ise'ge 
mellett is valamennyien egy közös cél felé törekednek. Mi 
ezen társaságot javi'tja , s abban a tagok surlódását növesz 
ti, sokasi’tja, az egyszersmind az erkölcsi és értelmi kifej 
lödést, a szl'v s ész mivelôdését is elösegi’ti. Ezen eszmé 
ket egész nemzetre általtéve , vila’gosan tiinik elö, hogy 
nemzetben а józan s közhasznií ismeretek terjedését, az 
erkölcsök csinosulásät semmi olly gyorsan és célszerüleg 
nem eszközli, nem segi'ti elö, mint a mi'iipar és kereske 
dés. Ezen foglalatosságok egyenesen atarsas élet elemei 
böl sarjadnak ki, az általános természeti és önkényesen 
csìnált s fölvett szükségeken alapszanak s a viszonyos köz 
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lekedésben ta’madnak, melly nélkül miveltség- nemzetben 
soha meg nem foganhat, nem tenyészhet. Minden elölépés 
tehát, mellyet surlódás és közlekedés а nemzet értelmì és 
erkölcsi kifejtése'ben типы, kiváltképen a ml'íipar és ke 
reskedésnek tulajdom'tandó, ennek okozata nagy részint 
az, mit európai polgárisndásnak nevezünk. 

De nehezebb megfejtésü kérdés már az, hogy azon 
míveltségì állapotból, mellyben nemzet értelmi s erkölcsi 
tekintetben létezik, mekkora részt sajátl'thatnì okozatul ki 
zárólag a mú'ìpar s kereskedésnek? Mert bìzonyos, hogy a 
nemzeti ml'veltségnek, mellyet értelmì s erkölcsi kìfejtö 
dés teszen , okai, forräsai slnámtalanok, nagy részint egy 
mást kölcsönösen föltevök, s egymásra visszahatók, úgy 
annyìra, hogy gyakran ugyan еду állapot, egy körülmény 
ok és okozat egyszersmìnd. 

А můipar és kereskedésnek legközvetlenebb következ 
ménye, valamint mindìg és mindenütt, úgy nálunk is a 
kérdéses ìdöben , volt a jóllét és gazdagodás. Ennek érze 
te pedig lassanként fölébreszté s kìfejté a józan тьмы; 
és igazság érzetét s szeretete't, melly aztán a nép egyetemi 
állapotjára jótékònyan hatott vìssza. De lássuk ezen oko 
zatokat s eredme'nyeket részleteikben. A jólle’t és gazdag 
ság , melly a szorgalomtól elmaradhatlan , már maga is je 
lentös forrása az erkölcsi nemesbl'ílésnek; s mint fönebb is 
megjegyzém egy alacsony szegénységnek többnyire hů tér 
за az erkölcsi aljasság. A gazdagsäg az egyébiránt el nem 
korcsúlt szívben bizonyos illendöség érzetét Кем föl, melly 
nem ritkán magának az {зап erénynek hìányát is kipótol 
hatja a vìlág elŕîtt; söt a gondosabb nevelés által , mellyet 
а gazdagsäg legjobban eszközölhet , való erénynek is szìnt 
úgy, mint értelmi kifejtözésnek könnyebb útat nyit. 

Továbbá, a jóllét és gazdagság érzetéböl fejlik ki 
lassanként a józan Szabadság szeretete, az ad ösztöntsmó 
dot is ennek mind megszerzésére , mind fentartására. Vá 
rosaìnk történeteibôl nyilván kiderül, Воду ezek, mihelyt 
а ml'îìpar s kereskedés által gazdagsághoz ужина!‘ , semmì 
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egyébre inkább s buzgóbban nem törekedtek, mint valódi 
polgäri jogokra s a már kieszközlöttek biztosítására. Fog 
lalkozäsaik, a mesterségek és kereskedés egyedül szabad 
sa'gban gyarapodhatnak. Mennél inkább emelkedett pedig 
nemzetünk kereskedése, annál több városok lettenek sza 
badokká. Honi va'rosaink , szabadsägaikat majdnem mind 
Robert Kärolytól, n. Lajostól és Zsigmondtól nyerték; épen 
azon korban, mellyben kereskedésölc legvirágzóbb ‘Шара! 
Ъап vala. Ezen városi polgárokban nyert a király is igazi 
alattvalókat. De érzették is azt fejedelmeink; s azért pár 
tolta'k annyira a va'rosokat, azért szaporították számokat. 
Még azon korszakban is, midön a gyönge kirälyok alatt az 
oligarchia féktelensége az országot sanyargatä, egyedül 6k, 
а városiak valáríak а polgäri szabadsäg védfalai. Ök еду 
rendszeres hadat alkottak városuk kebele'ben; gyakorlák 
magokat а fegyverforgatásban olly vezérek alatt, kiket 
önmagokból választa'nak , szükség esetében a harczte'ren is 
bátran lépendök fel; városukat pedig mindig önmagok vé 
delmezték. Mert mi a szabadság szelleme, ha vele együtt 
а katonai szellem is föl nem ébred? -- S ekkép а mú'ipar 
és kereskedés szabad polgárokat képzett, kik szabadsa’gai~ 
kat védelmezni is мышь. 

A városok falai között a polgári józan szabadsa'ggal 
egyszersmind a nemesebb erkölcsise'gis fölserdl’ílt. Az igaz 
sag érzetét maga a polga'rok foglalkozása a’polta: mind a 
mesterségek , mind а kereskedés csak hìtelen emelkedhet 
nek s ennek fentartása legföbb érdeke kalmárnak, mint 
mesterembernek. A céhintézetek , mellyekbe а kereskedök 
is beszövödtek (kiváltkép Erde'lyben, hol törvény vala, 
hogy ki a szász nemzet kereskedésében részt venni nkar , 
valamelly céh tagjának valja magát; késöbb pedig a kal 
mároknak saját céhforma egyesületök is létezett), az er 
kölcstelen , igazságtalanságra , orzásra,részegségre s egyéb 
kirugásokra veteml'ílt polgárt kebelökben meg nem szi've 
lék , valamint, azt sem , ki városi elöljáróságänak paran 
csait megvetni, vagy egyéb közrendtartás elleni vétkeket 
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elkövetni merészkedett. Be sem léphetett а mesterember, 
bärmìlly iigycs volt is egyébiránt, a ce’hegyesületbe, ha 
csak erkölcsiségéröl bizonyitva'nyt elömirtatni nem tudott; 
belépte шёл pedig egy év alatt nöszú'lni tartozott 1). Ezen 
céhszabályok tehát a mr’iipar virágzata mellett azt is nyil 
vainosan tanusítják, hogy ezen foglalkozások az erkölcSi 
érzetet hatalmasan kifejtette'k és ápolták. A mindennapi 
komoly foglalkozäs lelkůletöket szila’rddá tevé és а пиш 
kátlanszig szl'ilte puhaság S kicsapongá'sokra hajlamtól illeg 
örzé. Bizonyos, hogy a történetirás a vzírosiakat, Миш 
ke'p mesterembereket és kalmárokat rosz erkölcsökröl leg 
kevesebbé vádolja; illyeneket maga ezen osztäly sem tl'irt 
kebelében. Nem leszen helyén kivíil ezen tzirgyban рам: 
hozni elô. Mátyás uralkodása korában Csiszár Ma'rton, 
pesti kardgyártó neje gyanussa' tevé magát a házasságtö 
résröl. Miután a rosz hír a közönségben elterje'dett, a céh 
kényszeri’té a mestert: vagy nejét eltaszi’tni magzítól, vagy 
a vzírosból kìköltözni; mivel pedîg Csiszár egyikre sem ál 
lott reá, a céh mt’ihelye't bezáratá S kebeléböl számlizvén, 
a pesti határok között megtiltá mestersége L’izését. És csak 
a király kegyelem-levele, mell yet a gyanris nö esdeklései 
által eszközlött ki, vala képes а bl'ín mocskát letörleni és 
Mártonnak mesterijogait visszaadni 3). Illy élénk "olt a 
värosi polgárságban az erkölcsiség érzete, illy szigorúan 
megkíva'nta az élet fedhetetlenségét. 

De nem csak tiszták, hanem simák is valának a mes 
teremberek és kalmzirok erkölcsei 5 а mi'veltebb külföldi 
kalmárokkali közlekedésök egy fínomabb társalkoda'si tó 
nust, melly a feszült s keresettöl szintúgy, mint а dara 
bostól igen különbözik , tön közöttök divatossá. A türelem 
és kimélle's a társalkodäsban nem különben eredménye a 
kalmári foglalkoza'snak, mint а mú'iparinak az igazság sze 

‘) L. fönebb 143. lap. 
2) Kovachich Form- Solenn. 492. 
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retete. Az а sok oldalú surlódás, mellyet kalmárainknak 
honiakkal s idegenekkeli közlekedése vont maga után , er 
>kölcseìkröl, штаммы módjaikról, szokäsaikról a dara 
bossa'got letörlé S egy silnasa'got llozott elö, minöt az ak 
kori nemességben is hasztalan keresünk. Aztán meg а cél , 
melly ezen foglalkozäs körében férñnak , mint nônek any 
nyira közös volt, hogy ez amannak személyét is viselheté 
s nem ritkán viselé , a két nem érdekeit egygyé olvasztá, 
a bizodalmat, bensôséget egymás iránti viszonyaikban nö 
veszté; minek aztän szükséges köyetkezménye lön, hogy 
anönem tiszteletes helyzetét, mellyre rendeltetett, mind 
inkább visszanyerte, s gondosabb nevele'sben részesülvén , 
értelmesebb s erényesebb, szóval miveltebb lôn. Milly Й‘! 
VÖS befolya'sa van pedig az illy szelleml'í nônemnek az egész 
nemzet erkölcseire , sokäig vitatnì szükségtelen , miután a 
tapasztalás mindenkit meggyözhet акт-61, hogy az erényes 
nök és anya'k erkölcsi bélyegeìk észrevehetlenül, de biz 
tosan kinyomntnak a férfiak lelkületében. 

Mind ezt рейд olly idöben hozta elô a mú'ipar és ke 
reskedés, mellyet általánosan véve erkölcsi nemesség és sí 
maság épen nem bélyegez. А nemesi osztäly, melytöl ma 
gasabb polgäri helyzeténél fogva több erkölcsi érzetet,több 
miveltséget, mint mennyi a köznép sajátja, a legigazabb jog 
gal várhatni, ezen korban aligha legelkorcsultabb nem volt. 
Az önzés elvei soha tala’n közönségesebbek nem “Итак, 
az igazsäg idegen személy és birtok általok soha többet 
nem szenvedett , mint ezen -~ hogy Thurócz szavnival él 
jek-féktelenség vas kora’ban. Nem sziikség isme’telnem 
azon rablásokat , mellyekkel a nemesség cl'mét megfertör 
teté ‚ kigúnyolä; az igazsa'g érzetének kihunytát, magok 
a jobb tŕirvényszabályok is, mellyek а személy s' birtok 
jogait olly gondosan, mondhatni aggodalmasan töreked 
nek védeni , ele'ggé tanúsítják. Mi tevé Mátyás uralkodá 
sát is a közne’p elött olly elfeledhetlenné’!l Mi tevé ат, llogy 
а városok , az általa reájok vetett rendkivüli adókat is olly 
kézséggel lefizették? Nem az-e , hogy a végkép elnyoma 
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tott, számiizött ignzságot s törvényességet a nemesi hata 
lombitorla's, féktelense'g és zsarnoksäg ellen hatnlmasan 
pártfogolta s szent jogaiba visszaálli'totta ’l Ennek az aköz 
mondás is csalhatntlan, minden egyéb próbát sziikségte 
lenné tevö tanúja, hogy vele együtt az igazság is kihalt 
Magyarorszägban. 

Az igazság érzete’nek hiánya pedig töhbnyire, 561111 
lán mindîg párosulva vagyon az emberiség érzete'nek 11121 
nyával. S hogy az e kori nemességet valóban egy 11111111 
1105 darabosság 5 kegyetlenség bélyegzi, számos adatok 
kal tanusi'tja a történeti'ra's. Valamennyi helyett azt az 
egyet hozom elô, mellyben a nemesi dölyffel összekapcsolt 
kegyetlenség tetöpontja'ra ha'gott _ a II- Lajos alatti pór 
läzzadäst. Nein áll itt az a mentség, hogy azon iszonyú, 
minden emberiséget lábbal tapodó kegyetlenség, mellyel 
a pórsa'g, az, épen a nemesség embertelen zsarnoksága 
miatt föllázzadntt pórság, bu”nheszteték, az elsö indulat s 
megfontolás elött kitörö düh ml've volt légyen. Több napok 
alatt tanácskoze'k а gyôztes, de emlékezete't aligha vala 
melly más tette által annyira szennyesi'tö, Zäpolya a neme 
si karral , mikép bú'nhesztessenek a la'zzada’s f6 cinkosai. 
Lelt is föl a kevélységében érzékenyül megsértett, de szebb 
érzelmeket nem ismer6_, nemesség büntctést -- iszonyúat, 
mellynek olvasásánál, nem tudom, sziviinket a birák le 
leményes kegyetlensége háborítja-e föl ìnkább, mint a sze 
rencsétlen bi'ínösök pokolkínja lágyi’tja szánakodäsra. De 
még ez is átnézhetô volna, s talán még ki is menthetö né 
mikép a kornak darabossa’gával, a pórok vakmerösége s 
kimélletlen pusztítása e's öldöklése által fölingerlett boszii 
sággal, ha n bl'ínösökkel ártatlanok , egy felbujtott 5 talán 
legsulyosabhan zaklatott csoporttal az egész osztálynak 
Vnem kellett volna a kegyetlenség csapa'sai alatt a földig 
görbedni. Mit kell itélnünk azon nemesse'gröl, melly job 
bágyai egy részének épen saját búne által ingerlett 16111311 
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sät nz egész jobbrígyì osztálynak rabszolgaSa'gra alacsonyl' 
täsával fenyl’ti meg! l). y 

De a magányos élet körét tekintve is szomorító 70115 
sokra akadunk a nemesség erkölcsi ke'pében. Nem tagad 
hatni ugyan, hogy a szebb, nemesebb élet-éldelet egyes 
csaia'dok körében , habár gyéren is, föltalálható vala; de 
általánosan véve , egy példátlan, esetlen pompa és fény а 
ruba'zatban és szerekben, pazér keresettségů érzéki élvek, 
mértékletlen vendégségek` stb , fi’nomabb társalkoga'si mód 
s nemesebb élemények hia'nya béiyegzik a nemesse'g csalá 
di életét s tärsalknda'sa't. Igaz ‚ hogy a fe'nyüzési szellem 
nek nagy ingere volt a fölemelkedett mú’ipar s kereskedés 
-ezek iátták el а gazdagot а pompa cikkelyeivel , азиа 
lát a keleti fůszerekkel, de az az esetlenség, az а dara 
bossa'g, melly az arany s ezl'ist csillámló fénye alól is ki 
tört, épcn nem a můipar s kereskedés sarjadékaì voltariak. 

Mennyì érde'm häramlik tehát abból a'ml'íiparra és ke 
reskedésre, Воду Шу mîveletlen ‘Лёд közepette a csìnos 
säg'szelid sugärait течений szerfe maga körül! mellyek 
aztán a polgäri osztály körén túl is kìhatván , a nemesebb 
erköicsiséget a többì osztályokban is föléleszték. Azon 
megvetô biiszkeség, mellyel azelött а nemesse'g a polgárì 
osztäly iránt viseltetett annyival ìnkább lelohadott s a két 
osztály egymáshoz annál közelebb sìmúlt, mennél inka'bb 
gazdagodott a polgárì rend s birtokába esett a pénzerö, s 

 

’) Érdekes e tekìntetb‘en azon ós monda , melly a köznép szá 
jában пока“; forgott s melly szerint Zápolya János a. sok 
ártatlan vérnek kìontása s embertelen kegyetlensége mintt, 
mellyet a pórháborúban elkövetett , lstentó'l az által bün 
heszteték, hogy valahányszor az áldozó pap az úr testét 
imádásul fölmutatta, ö mindannyiszor megvakult s a лещ 
séget nem Штат‘; és сваи két év múlva szabadlîlt meg 
anyjának és nó'testvérének sok imádságai , böjtölései s ala 
mìzsnálkodásaiáltal ezen csodás biintetéstöl. Isthvánfì Hist. 
L. (ì, 52. l. 
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mennyivel înkább ke’nytelen volt a nemesség a polga'ri 052 
tálynak értelmi s erkölcsi felsöbhségét megìsmerni. Így 
eml1'témfönebb,hogy Robert Károly отцы“ alatt Dru 
geth nádor társa a budai adónak haszonbérlésében еду 
aranymi'ves volt; Lajos alatt pedig a szepesi megye alis 
pánja egyszersmind szinte aranymíves és pecse'tmetszö volt 
légyen. A polgári osztály részt vön már a törvényhozásban 
is és követei а megyékéìvel egy teremben tana’cskoztanak. 
Ezen érintkezésböl pedig a nemesség kétségen túl arntott 
némi hasznot az erkölcsök simulásának tekintetében. 

A pórosztály még közvetlenebb, sú'rübb érintkezésben 
volt a polgärival s némikép a kereskedésbe is beszövödött. 
А városi piacokra rendesen eljárt а mezei s falusi nép;ide 
hozta be termesztményeit, itt szerzé be magának a 51.1111 
séges szereket és ruhaneml'íeket. Az a haszon, melly ezen 
cseréböl гей háramlott, növeszté szorgalmát, mi a värosi 
m1'veltebb néppeli közlekedésböl eredô hatással egyesl'ilve 
szelidi’té erkölcseit. A városi kényelemnek a házi butorok 
ban s egye'b állása körébe tartozó tárgyakban szemlélete , 
kétségkivl'íl föle'breszté benne hasonlónak kivánatát: ezen 
уйду létesi'thete'se pedig nemcsak szorgalmát kettôzteté, 
hanem takarékosságra is szoktatá, a ybirtoknyelö mérték 
letlenségtöl, részegeskedéstöl s ennek következményeitöl 
némikép visszatartóztatä. 

A m1iipar s kereskede's, midôn embereit jóllét s gaz 
dagsághoz днища, Szükségliép vetélkedést szl'íl közöttök 
_ mi а jó gyarapodásának egyik leghatékonyabb emelcsö 
je. Azonban történìk ‚ hogy a nemes vetélkedés helyét né 
ha az alávaló irígység foglalja el; s hogy ez honunkban is 
megtörtént , nem kell elhallgatnunk. Fönebb említém, mi 
ként а kôszegiek szerencsés borkereskedése Llémetorsza'g 
han, annyira fölingerlé a pozsonyiak és sopronyiak 1113)’ 
ségét, hogy ezek az elsöknek värosaikon a'tmenetet sem 
akartak engedni s többször nyujtottak panaszra okot. A 
Bartfaiak vászonfehéri'tésböl származó nagy nyeresége az 
eperjesieket hasonló kallók fölállítására bírta; de az elsök 
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irigysége 1446-ban azokat lerontatä; s elég rövidlátó volt 
az országgyülés, melly ezen határzata által nehányak hasz 
пёс eszközölvén , az egésznek ártott, renâelménye követke - 
zéseit föl nem fogni. Azonban, mi ekként az emberek gyar 
lóságának, indulatossa'gának vagy roszasa'gának okozata, 
azt nem kell, nem lehet a mi'íipar s kereskedés hata'sául 
megróvnunk. 

Az eddig mondottakból is kiti'inik ne'mike'pen, minö 
befolyása volt a ml'iipar s kereskede’snek az e’rtelmi kifej 
tôzésre. Erkölcsi simnltság S nemesség fölvila'gosodott ér 
telmesség nélkül nem létezhet. A ml'íipar s kereskedés nem 
barätja ugyan a rendszeres, tulajdonke'peni tudomänyossa'g 
nak; de ajózan értelmességet, az e'letben közhasznú is 
mereteket semmi inkábh , könnyebben és sükeresebben nem 
terjeszti , mint ezen foglalkozások. Ezeknek komolysa'ga s 
а figyelemfeszr’tés, mellyet kívánnak; a kereskedésnél kü 
lönösen a nyerese’g-hajtó számoläsok, tervkohola’sok, а 
mesterségeknél pedig az a köru”l|ne'ny, mellynél fogva min 
den erön 5 ennek hatásán épül, és bizonyos ok elöre meg 
hata'rozható оконной szú'l , az embert reflectálásra, tisztább 
látásra szoktatja. De maga mar a mesterse'gek s müvésze 
tek köre igen sok technicai, mechanicai s természettani is 
mereteket foglal magában , mellyeknek világzinál s vezeté 
kénél a gondolkotló ész különfe'le eredme'nyekre, 5 rokon 
nenni ismeretekre könnyen eljuthat. Ezen штампы: elég 
gé tanusítja'k azon leleme'nyek, mellyek a mesterségek és 
miivészet körét tágl’tják , vagy egyik s más á'gát tökéletes. 
bitik. Ezen soknemi'i ismeretek hatása'ból fejthetni meg azt 
is, miért a müvész- s kalmárvila’gban aránylag legkeveseb 
hek az elöitéletek, legaläbb olly tärgyak köriil, mellyek 
a mindennapi élethen elöfordulók. Bzibonának hoduló mi 
vészt, kalmärt látni, ritkaság. Ezen osztálybeli emberek 
foglalkozásaikban következetességhez szokván, a'ltala'nosan 
véve , jobban felfogja'k az 61а: becsét s célszerübben tud 
ják azt használni. Ök a gyakorlati élet emberei, prosaiak, 
mindenben valót, anyagit , nem holmi légképek'et keresök; 
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ezen iräny'ra öket foglalatosságaik által gyakorlott értel 
mességök s az anyagi élet, mellyben müköde'seiket vég 
zik , önkényt vezeti. Mind ezen nézetek, ismeretek, s hogy 
magamat lígy fejezzem ki, értelmi sajátságok рейд a шё 
ipar és kereskede's köréböl az élénk közlekedés által, melly 
ezen osztálynak eleme, egyebüve is killatnak, elterjednek 
s kisebb nagyobb mértékben egyéb osztálybeliekben is meg 
újulnak némikép. 

Magyarorszägban a kérdéses idôkben igen kevés tu 
domány Щит, még ezen korszak vége'n is, midôn mail' 
egyéb európai orsza'gokban derengett. De azon kevésnek is 
a városok , a mesteremberek és kereskedök közönségei va 
la'nak nagy részint ápolói. Legelsök voltak ugyan honunk 
ban а püspöki osk0lák,mellyekben kivältképen a papi rend 
be avatandók neveltettek s tani’ttattak. De a püspökök 
példáìt oskolák fölálll'tásában a városiak is követték. Nagy 
Lajos országlzísa alatt a nagy-váradì oskolák már vira'gzat 
ban valának s egyéb városok növendékei által is Штам 
tattak 1)_ Késôbb ezen városi oskolák száma mind inkább 
szaporodott s а tizenötödik században, kiváltkép Mátyäs 
koräban , mär minden kìrályi városban léteztek elemi osko 
ШК; а bartfai , lôcsei, kassai s fehe’rvári a többiek között 
leginkább dicse'rtetnek 2); s annyival is inkább méltók a 
dicséretre, minthogy olly idöben álltak fenn, mellyben még 
a zászlós urak közöl is kevés tudott csak 1’rni is, mint, 
hogy репы: hozzak fel, Mátyás végsô éveìben Báthory 
István, Rozgbnyi La'szló, gúthi Ország La'szló stb. még 
neveiket sem' tudtäk alájegyzeni 3). 

А kereskedés hatása , mellyet szívre és értelemre gya~ 
korol, a Vallés tekintetében különösen méltó ñgyelemre. 

l) Katonánál 9, 499. köv. 
2) Tubero Comment de Temp. suis L. 3. 5- 7. Schvandtnernál 

2, 160. l. Wallaszky Tentamen Hist. Liter. (56. 
s) Fessler 5, 682. ' 
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На városaink történetein reflectálva haladunk ät, lehetet 
len , hogy azokban , kiváltkép mellyek a kereskedést 61611 
kebben u"zték , észre ne vegyünk egy sajátságos szellemet, 
mellyet kalmárszellemnek nevezhetünk, 5 melly szint úgy 
szokott nyilvänítani bizonyos el nem fogultsa’got nz egyházi 
dolgok iránt, mint a le-lkiiletek szilárdsága s igazsa'gossá 
ga mellett részvétlenséget а mély, ábrandos erkölcsi érzet, 
e's az ìsmeretek köre'nek tágassága mellett egykedvi’íséget 
s közönbösséget а tulajdonke'peni tudományosság és 116116 
szet iránt. Ezen lélekállapot s lélekirány azon värosokhan, 
hol a kalmárok szániosak, közönse'gesen föltalálható s 
nyomára a kérdéses idôben is több helyein akadunk 161115 
netirásunknak, pedig nemcsak békes körülményeiben a 
va'rosi életnek , hanem err'iszakosabb kitörésekben is. P. o. 
Vencel 1111-1113г а1а11 a budai polgárok szabadelmi'isége 1), 
1437-ben Erdély számos värosaiban az egyha'zi tilalom-pa 
rancs megvete'se 2), sth anna'l sajzítsa'gosabb szi'nben s ér 
dekesebben ti'ínik elö, menne'l buzgóbb s jámborabh ragasz 
kodással volt ezen 1101‘ nemzedéke, kiváltkép honunkban , 
az egyházi dolgok iránt, s mennél uralkodóbb >volt az áb 
ránd , a babona- és csodahit 3). 

l) Thurócz Chron. Part. 2. Cap. 86. Schvandtnernál l. 156. 
„In suo recessu (szól a. hostiai bihornok s pápai követro'l) , 
cives civitatis Budensis, pro quodam casu, in interdicto 
reliquerat. Interdictum quippe , religiosis et plebanis stricte 
servantibus; surrexerunt pseudo sacerdotes et pei-fidi, qui 
manifeste divina populo celebrabant, et sacramenta eccle 
siastica ministrabant interdictis. Insuper malum malo cumu 
lantes , perniciosius, convocato populo, accensis lucernis, 
summum pontificem, Christi vicarium, archiepiscopos et 
episcopos universos regni Hungariae ac viros religiosos, 
communiter excommunicatos , altis vocibus promulgabant.“ 

2) Engel 2, 363 
s) Erröl példák olvashatók Szirmaynál Not. Topogr. Comit. 

Zemplén. 386. Fessler 4, 1173-1180- Még magar Mátyás is, 



344 A MÜIPAR És KEREsKEDÈs TÖRTÉNETE 
Ezen kalmárszellem hatásának okozata volt ke’tségki 

viìl a reformationak 15 gyors elterjedése honunkban. A 
wittembergì egyetemnél tanuló 5 hazatértök után egyházi 
hìvatalokra alkalmazott ifjak valának ugyan az elsök, kik, 
Luther tanjaival oskolai pályájokon megbarátkozván, az 
új tanitmányokat honunkban terjesztenì kezdék; de azok~ 
nak olly hìrtelen 5 olly nagy elterjedése , minô Luthernak 
а reformatìóban nyilvános föllépte után, pár évek nlatt ho 
nunkbán történt, egyenesen a kereskedöség munkálata 
volt;épen azon vidékeken 5 városokban gyökerezett is meg 
legelöbb a reformado , hol legtöbb, legszorgalmasabb ke 
reskedök laktanak: Szepesben s az erdélyi szászok között. 
Ezen kalmárok hozták be 5 árulták , eleinte még nyilva'no 
san is (mig t. i. a kormány 5 egyházi elöljárók azoknak 
iránya't nemismerték meg) а luthertani iŕományokat, mely 
lyek Szebenben mál' ’.l524-ben olly nagy számmal 111111111‘! 
tak , hogy mìdön Raskay Gáspár , királyì titoknok, és Ge 
rendi Mìklós , prépost, Szalkán, esztergami érsek kìkül 
döttei, Erdélyben a reformatiót çlnyomnì akarta'k, а lut 
hertanì ìrománynkból еду egész halmot szedtek össze,a nagy 
piaczon, а pellengér mellett megégetendöket. Eml l'tésre mél 
tó, hogy miu`tän a Luther. tanítmányait követök különò's 
szertartások Кбит egyházi a'tokkal róvattak meg, egykor 
illyetén szertartások “tán еду szebenì kalmár a hazatérö 
Thonhäuser esperest útja'ban a városì poroszlók által meg 
verette. Azok az` и] tan hìrdetöi iS, kik Németorszägból 
Erdélybe jöttek, a kereskedök közt és által юноши: fenn 
magokat a papság üldözései ellen. А szebenì káptalannak 
panasz-levelében, mellyet az esztergami érsekhez küldött, 
egyebek között illy kinyomások 15 olvashatók; „A kal 
márok vendégségeiben fölfuvalkodva dicsekszik a hite 

ki annyìra felůlmúlta kora. szellemét, többnyire азы-01051111 
‘ппзвайайпай eredménye szerint határozta meg jelentôsebb 
ügyei elintézését. 
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hagyott (György, reformator, azelőtt szerzetes), hogy az 
Evangelium“ stb. Másutt pedig: „A Lutheranusok isten 
káromló tanjaik miatt majdnem bálványozva tiszteltetnek 
a szebeni kalmároktól“ Ismét alantabb: „A kalmá 
rok nagy világterjesztőnek tartják azt a tudatlan szerze 
test (az említett Györgyöt) stb. Mikből eléggé kiviláglik, 
hogy honunkban a kalmárok voltak a reformatiónak ha nem 
terjesztői, legalább első hívei, pártolói. 

Mi a kereskedésnek befolyását, a tudományok gyara 
podására vagy terjesztésére, illeti - azoknak egyik ága 
sem nyert honunkban annyit s olly közvetlenül а kereske 
dés által, mint a földirás (geographia). Kereskedőink azon 
messze tartományokból, mellyekbe áruikat szállították, 
szép föld-, tartomány- és népismeretekkel tértek vissza, 
azokat alkalmilag másokkal is közlendők. Azonban , mi 
vel honunkban még hiányoztak azon segédismeretek, mely 
lyeket egy criticai földírás kíván, ezen nyereséget sem te 
hetjük magosabbra, mint, hogy a távol tartományokról 
némi ismeretek terjedtek el. А természettani ismeretek is 
kétségkívül sokat nyertek, de csak bizonyos értelemben, 
a kereskedési közlekedés által ;mert egy időszakban, melly 
ben a természet ismerete tulajdonkép tudományos még nem 
volt, ez sem történt tudományosan. A természeti tárgyak 
ismerete nem magok ezen tárgyak, hanem azoknak hasz 
nálata miatt kerestetek. E tekintetben kétségen túl sokféle 
tárgyaknak és termékeknek , élelmül, ruházatul, kényel 
miil s fényüzésül szolgálandóknak, ismerete hozaték be a 
kereskedés által, a nélkül azonban, hogy a természetis 
meret, mint tudomány, tágult s gyarapodott volna. Szint 
így gyarapíttattak a közlekedés által a gyógytani ismere 
tek is. Egyéb tudományok terjedését csak annyiban esz 
közlőtte nálunk a kereskedés, mennyire a külfölddeli is 
meretséget ápolta,s az útat annak oskoláiba s egyetemeibe 
megkönnyítette. Azonban,ha a rendszeres tudományok ter 
jesztésébe kevés befolyást gyakorlott is a kereskedés(melly, 
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mint már e’rintém, az ìllyetén tudományosságnak nem ba 
теща), annál nagyobb volt annak hatása azon gyakorlati 
ismeretek forgásba hozásában , mellyeket a kalmárok út 
jaikon , a külön nemzetl'í 5 lelkületl'í emberekkeli közleke 
désböl , ezer meg ezer {61а tárgyak szemléletéböl 351111161; 
tek össze s mellyek aztán annyival hasznosabbak s a min 
dennapi e’let szükségeire alkalmazhatóbbak voltnnak, mint 
hogy közvetlen az életböl meri'ttettek. 

  
 



TUDNIVALÓK. 

1. А’ magyar tudós társaság ezen munkának csak ki~ 
adója levén , nem kezeskedìk a’ benne követett nyelvsza 
bályokról, sem irásmódról, sem végre akármi nemü nyel 
vet ’s irást illetö elvekröl: egyedül arra k1'vánt a’ kézira 
tok’ birálatában ügyelni, hogy az впадает‘: és Бард alá 
bocsátandó munka , mint egész egy vagy más tekintetböl 
ajánlható legyen , ’s а’ literatura’ jelen állapotjában ki 
adásra méltónak tartathassék. 

2. Nein vizsgálhatván meg a’ benyujtott ke'ziratokat 
a’ társaság fejenként és egészben; ez u. m. Felsó'bb egyeu 
[еде/а egg ísmeretlennel Vállus Antallo'l, Gyôry Sándor és 
Vásárhelyì Рай rr. tt. mint e’ végre hivatalosan megbízot 
tak’ ajánlására adatott sajtó вы. 

3. А’ társaság által kiadott kéziratok közl'íl ez 
LXXVII. számu. 

Pesten, november’ 10-kén 1842. 

D. SCHEDEL FERENCZ, 
titoknok. 
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