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Mèg ogy 

Terra, Incognita. 
Ismeretek ’s tudnivalo'k 

az 

ausztriai bir'ò'ñalom nem-nmgyar tartományairól. 
I 

Összegyüjté ’s kiadá 

Gr. Lamberg Ferencz. 

Adjon тем: kiki a’ közjóra és az egész köztàrsasâg java 
elömozdífására, a’ mit шпаг. 

Gr. Sze'chenyí ими, 
ьтьгы 934. l. 

  
 

Pnzsonyllau, 

SCHMID ANTAL BETÜIVEL. 
нэп. 





Elöszó. 

Valaminlt Orosz József ur Terra Incognitájában mondja: 
„Farkasvölgyénél sorompója emelkedik nemcsak a’ magyar 
termesztményeknek, hanem az országunk felöli ismeretek 
nek is“, akkint mondom én is, ugyanazon sorompó jeleli, 
sokakra ’s talán az innen lakók’ nagyobb részére nézve, 
határát a’ tulfekvö, szomszéd ’s közös kötelék által szoro 
san hozzánk вашtt tartományokat illetö olly sok ismere- 
teknek. Mondom, nagyobb részére nézve; mert méltat 
lanságnál több, söt hazámfiainak megbántása volna, azt 
akarnom áктам, hogy a’ Morva és Lajta folyókon tuli 
törvények, intézvények, ipari és kereskedési viszonyok 
’s társasélet mindnyájokra nézve terra incognita: mindaz- 
által tagadhatatlan, hogy részint a’ nyelvek’ különbözése 
’s azon elkülönzöttség miatt, mellyben egyes nemzetek, 
különösen pedig a’ magyarok élni szoknak, nagy tudat 
lansága létez az alkotmányoknak és intézvényeknek; mi 
hez a’ nehézség e’ felett helyes ismereteket szerezni, talán 

1aK 
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a' nem-akarás is ebbeli tudnivalókat német könyvekben 

fölkeresni, nem kevéssé járul. Sokszor hallottam hazám 
iiait az angol, franczia ’s amerikai intézvényekről és vi 
szonyokról sok tárgyismerettel és alaposan beszélni, de 
csak ritkán tapasztaltam ugyanezt, ha más tartományok 
ról, különösen, ha az ausztriai birodalom német tarto 
mányairól vala szó. Szándékom tehát, hazámiiainak e’ 
lapokban rövid ’s könnyen felfogható képét adni a’ bi 
rodalom szomszéd tartományainak, valamint áttekinté 
sét a' nagy statuskapcsolatnak. Nem czélom sem gán 
csolni sem dicsérni, hanem csak valóságos eseteket elő 
adni, ’s azoknál ittott megjegyezni okait és következ 
ményeit az előadott intézményeknek. Talán ezek is elég 
ségesek azon szemrehányások” megelőzésére, mellyek ré 
szint szóval, részint iratokban is és kivált egészen érte 
síttetlen idegenek által az ausztriai kormányra szóratnak, 
midőn azt közönséges önkény”, igen zsarnok elvek7, az 
aristocratia iránti nevetséges kedvezmény” , türelmetlen 
egyház', a’ papság’ igen hatalmas és minden szellemi mü 
veltségnek ellene törekvő befolyása' vádjaival terhelni 
akarják. 

A’ mit tehát e“ lapokon közleni akarok, épen nem 
ujdonság; mert a” mit olly sokan tudnak, az ugyan nem 
uj, annál kevesbbé saját találmányom, hanem csupán elő 
terjesztése politicai intézvényeknek ’s hatóságok' szerke 
zetének, statisticai adatok” összeállítása, betekintés az 
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ausztriai némct tam mányok társas viszonyaiba, а’ minél 
iparkodom Magyarországot, а’ hol (таk lehet, kirekesz- 
teni, ’s csupán statistical tekintetben érinteni ott, hol az 
általányos áttekintés végett nélkülözhetlen. 

Hiányokért, különösen azokért, mellyek a’ sta 
tistical tabellák’ szcrkezetében csakugyan elöfordulhatná 
nak, elnézést, kérek; ugy nyujtom azokat, а’ mim más, 
elismert jó statisticai munkákból kiszedtem, vаgy а’ mint 
egyéb hiteles kutfökhöl összeállíthattam. 

A’ használtam kutfök kiváltképen „A’ közönséges 
polgári törvénykönyv“, „Az ausztriai császárság statisti 
oája“ Springer János törvénytanártól ’s bécsi egyetemi 
tanitótól, ’s egyéb ismeretes statistical munkák; az angol 
Turnbull is „Austria ‚ social and political condition“ mun 
kájában némelly érdekes adatokat szolgáltatott kezemre. 

Bármilly csekély mezöt nyujtsanak is а’ kritikának 
e’ lapok, mellyek tulajdonképen kevés т61 пézeш, ha 
пeлu többnyire ismeretes lettdolgokat közlenck, mégis azt 
bajosan kerülendik ki ; nem is tartok a’ gáncstól, mert az 
igazi engem tanítani fog, az igazságtalannal pedig keve 
set gondolok, minthogy épen сайtа! czélom legnagyobb 
részint elérve. A’ ki gáncsol, а’ gáncsoltat olvasnia kel 
lett; ’s ohajtásom az, hogy hazámfiai olvassák e’ lapokat, 
miszerint ш, mit talán nem tudnak ’s mit а’ kifejlödés 
mostani stadiumán tudni szükséges, könnyü módon meg 
tudhassák és sадвижká tehessék. 
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Nehéz ugyan tartalomteljest imi а’ nélküi, hogу та 
ga is párthoz ne szitson, ’s valóban e’ lapok is némellyek 
elött kevés érdekkel birandanak, söt még semmit jelentök 
is lesznék mindazok elött, kik felületes olvasással meg 
elégesznek; de nem fognak haszon nélkülieknek láttatni 
а’ közjó elömozdítására, ha elöitélettöl menten a’ hatá 
sokat okaiknál fogva kitalálni törekszünk; ha összehason 
lításokat teendünk, ’s a’ megegyezést és ellenkezést, ah 
hoz, mi hazánkban létez vаgy létezhetne, fontolóra vesszük. 

Honi nyelvünket illetöleg, megvallani kénytelenít 
шeю, hogy sok évi külföldöni létem дltа! szép nyelvünk’ 
kifejlésétöl némileg idegen maradván, munkám’ stylisticai 
elrendezésénél a’ magyar literaturára nézve igen korán el 
hunyt Csató Pál tanáosával éltem. 

’S igу átadom e’ lapokat a’ nyilványosságnak azon 
egyetlen szándékkal , hogy hazámfiainak némelly tudni 
valók megszerzését könnyítsem ’s a’ különféle statusele 
mek közelebbi ismcrtetése Юга! saját országunk érdekeit 
is világosabban kitüntessem. ‚ 

A* Szerzö. 



Bßvßzßrńs 

Азoв tartományokat, mellyek az ausztriai Császár 
nralkodása alatt állanak, legalkalmatosabban három osz 
tályba sorozhatjuk, u. m. német, magyar és olasz tarto 
mányokra. Ш csak amaz elsörül leszen szó, mellyhez 
felsö és alsó Ausztría és а’ styriai és karnioliai herczeg-- 
ségek, mint az ausztriai föherczegek legrégíbb családbir- 
хokaяк, tartoznak. Ezekhez járultak részint szerzödések, 
részint házasságok, részint elfoglalások ’stb. által Karin 
thia, Tirol, Istria, Tengermellék, Morva, Silezia és Gsell 
ország. Habár ezen tartományok egyes intézkedéseikben 
eitérnek is egymástól, mégis mindnyájan egy ugyanazon 
polgári és fenyítö törvénykönyv szerint kormányoztatnak; 
mindenik tartománynak élén egy polgári kormányzó ’s eду 
hadi parancsnok áll, ’s mindezek, mint minden más ható 
ságok , az ausztriai ministerium egyenes parancsától függe- 
nek, ’s minden ágaikban egy és ugyanazon mód szerint 
kormányoztatnak. 

A’ magyar tartományokról itt általában csak аж. 
akarom megjegyezni, -hogy а’ magyar tartományok egy 
önálló királyságot alkotnak, melly saját törvényekkel és 
jogokkal bir. 

Minden kormánynak clvekkel kell birnia, mellyeken 
törvényei alapulnak ‚ ’s mcllyek által minden intézvényei 
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a' közczélra foganatosíttatnak. Ezen elvet az ausztriai 
német tartományokban helyesen czímezni nem olly könnyü 
dolog mint némellyek hiszik; azonban ugy vélem, nem hi 
bázok, ha ezen elvet, mint az angol Turnbull nevezé, pa 
triarchainak mondom azért, mivel az egész statusközönsé 
get egy és ugyanazon család tagjaiul tekinti, ’s a’ fejede 
lemnek mint családatyának olly hatalmat tulajdonít, melly 
a’ theoriában határtalan ugyan, de a’ valóságban minden 
alattvalónak szíves engedelmességén alapul; —— mivel in 
kább hajlandóságot akar nyerni, mint félelmet gerjeszteni; 
mivel a’ legfőbb hatalom kétségbevonását meg nem engedi 
ugyan, de ezen hatalmat olly kevéssé érezhetővé igyek 
szikptenni, a’ mennyire csak lehet; mivel minden intéz 
vényeíben általában oda törekszik, hogy alattvalóit inkább 
tini mint szolgai engedelmességben tartsa; és mivel egy 
családatyához hasonlólag szigoruságot parancsol ugyan, 
de mielőtt azt gyakorolná, a' család öregebb tagjait ta 
nácsba meghívja, 's magát az egyszer hozott törvények 
nek szorosan alá veti. Én itt a' legujabb időkről szólok, 
mióta t. i. az aj polgári törvénykönyv behozatott, melly 
cSak a' hübéri rendszer' megváltoztatása után jött létre. 



NÉPESSÉG. 

Nem tartom fölöslegesnek а’ népesedés számáról és 
felosztásáról ide tabellát mellékelni, melly talán különbözö 
viszonyok miatt nem tökéletes, de mégis közelítöleg igaz 
lehet. 

Az ausztriai császárság népessége а’ legujabb össze 
számítások szerint: 

Magyarország . . 11,800,000 
Galiczia '. 4,600,000 
Csehország 4,300,000 
Lombardia. .. . 2,600,000 
Morva és Silézia . . . 2,100,000 
Velenczei tartományok . 2,070,000 
Erdély . . . . . 2,000,000 
Alsó-Ausztria . . 1,400,000 
Határörvidékek . 1,150,000 
Stájerország . 930,000 
Felsö-Ausztria . . 850,000 
Tirol . . . . . 830,000 
Karinthia és Karniolia . 740,000 
A’ Tengermellék . . . 450,000 
Dalmáczia . . . . . 360,000 

Összesen . 36,180,000. 
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Ezen népesség, alosztályaiban tekintve, következö 
sorozatokat mutat: A’ katonai rendhez tartozhatnak (a’ 
nyugpénzeseket is ide véve, de hitveseiket és gyer 
mekeiket kirekesztve) tekintettel а’ mostani bèkeńllapotra 
mintegy 600,050. 

Átnézése a’ katonai szolgálattól menteknek. A’ férfi 
nemesség, а’ nemes papságot is (mintegy 5000et) ide 
véve . . . . . . . . . . . 400,000 

Mindennemü nem nemes papság . 60,400 
Hivatalnokok és honorátiorok . . 29,000 
Idegenek . . . . . . . . 96,000 

Összesen . . . 585,400. 
A’ vallási különbözések szerint: 

Római catholicusok . . . . 25,162,580 
Egyesült görögök . . . . . 3,575,940 
Nemegyesült görögök . . . 2,942,183 
Ágostai vallásu protestansok . 1,389,884 
Reformátusok . . . . . . 2,350,731 
Unitáriusok _ . . . 45,399 
Zsidók . . . . . . 713,283 

Összesen . . 36,180,000 
Ezek lalmak 7098 városban, 2396 mezövárosban, 

67,590 faluban ’s 4,751,534 laképületben. 
Mennyivel nagyobb vagy kisebb különbféle tartomá 

nyokban а’ népesség, következö áttekintésböl látható; 
1837ben egy négyszeg mérföldön általában lakott: 

' személy. 
1) Lombardiában . . . . . . 6,104 
2) Velenczében . . . 4,823 
3) Csehországban . . . 4,204 
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személy. 
4) Morvaországban és Siléziában . . 4,174 
5) A2 Еn5 11111111 tartományban '. . 3,701 
6) A’ Tengermelléken . . . . 3,183 
т) Galicziában . . . _ '. 2,521 
8) Magyarországban . . _ . . 2,659 
9) Az Ens feletti tartományban . . 2,420 

10) Stájerországban . . . . . 2,299 
11) Karinthia- és Karnioliában . . . 1,993 
12) Errlélyországban . . . . 1,953 
13) A’ Határörvidékeken . . . 1,635 
14) Dalmácziában . . . . . . 1,596 
15) Tyrol és Vorarlberg tartományban 1,579 
Mennyire vagyonosak , vagyontalanok vagy sze 

gények ezek, általában meg nem határozható, minthogy 
a’ gazdagság mindenütt viszonylagos, és а’ leggazdagabb 
országokban szintugy vannak szegények mint a’ szegé 
nyekben gazdagok; itt tehát csak 1121 jegyezhetjiìk meg, 
lrogy a’ nép általában sehol nem szenved szükséget, több 
helyütt igen vagyonos; szegényebb vidékek fekvésökre ’s 
terméketlenségökre nézve vannak ugyan а’ hegyes 111110 
mányokban, mindazáltal 11’ szegények száma más tarto 
mányokkal egybevetve igen csekély. Az ausztriai mo 
narchiában a’ kivándorlás csekély vаgу épen semmi, 111611 
valamennyi kivándorlottak száma, ide tudván 11’ gyerme- 
1161161 15, évenkint ritkán megy többre ezernél ’s а’ be 
vándorlòk’ számával többnyire felér. Többet e’ tárgy 
felöl késöbbi fejezetekben szólandunk. 



POLGÁRI OSZTÁLYZATOK. 

Az általányos különbség áll három öröklött és há 
rom személyes rendben; az elsőhöz tartozik a’ nemesség, 
a’ polgárság és a’ parasztság, — az utóbbihoz а’ papi, 
polgári és katonai rend; mennyire a' képviseletben ré 
szesülnek, megkülönböztetnek 1) főrangu papságra, azaz 
ollyan egyházi személyekre, kik személyes rangjokhoz ké 
pest vagy mint testületeik követei, a' képviseletben köz 
vetlen részt vesznek, 2) a' nemesség, 3) polgárság ’s 4) 
a’ parasztrend. l 

A’ karokról és rendekről, az országalkotmány- és 
polgári igazgatásnál világosabban fogunk szólani, ’s itt 
csak a’ nemesi, polgári és paraszt rendet röviden érinteni. 

Az ausztriai-német tartományokban a’ nemesség kü 
lön rendet képez, melly a' hübéri szabadalmak legnagyobb 
részének eltörlése óta csak kevés előjoggal bir, minthogy 
ezen tartományokban minden hivatal és alkalmaztatás a’ 
hadseregnél, az egyházi rendnél 's a” polgári szolgálatok 
nál mindenki előtt nyitva áll. A’ nemesség előjogait job 
bára bizonyos formaságok alkotják a' polgári pörök kez 
deténél; továbbá azon jog, hogy az udvarnál hivatalos 
állás nélkül is megjelenhet, hogy a’ katonai szolgálattól 
ment, és hogy bizonyos ozimzetes udvari méltóságokat 
viselhet a’ fejedelem személye körül, végre hogy igényelhet 
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olly alapítványokat, mellyek credetileg csupìn nemesek 
számára alapítvák. 

Az egész nemesi rend két osztályra válik el, u. m. 
az urakéra (Herrenstand, fönemesekére), hová a’ hercze 
gek, grófok és bárók tartoznak; és a’ lovagokéra (Bit 
terstand), melly a’ czímezetlen nemességet foglalja ma 
gában, melly mégis pecsétjoggal bir. E’ két rend közül 
egyiknek sincs különös elöjoga a’ másik felett, kivévén a’ 
személyes méltóság és az udvari szertartás (etiquette) ese 
teit. A’ fejedelem tetszése szerint nevez а’ polgáriak 
közül nemeseket. 

A’ szabadalmazott vagy kiváltságok alatt élö (be 
günstigt) rendet teszik az alsóbb rendů papok, minden 
különbség nélkül, a’ hivatalnokok és a’ honorátiorok. 
Hivatalnokok azok, kik vagy а’ kormánynál vagy a’ vá 
rosoknál, vagy végre a’ földesuri hivataloknál alkalmaz 
vák; honorátiorok a’ legszorosabb értelemben a’ három 
tudományos karnak, u. m. а’ törvénytani, orvosi és höl 
cselkedésinek doctorai; valósággal azonban már ma igen 
gyakran minden jónevelésů személy, müvészek, neve 
lök, iskolamesterek ’stb. a’ honorátiorok közé számít- 
tatnak. 

1837ik évben a’ féríi nemesség állapotja ’s annak a’ 
férfi lakossághoz való aránya ekképen állott: 

Száma а’ férfi- Еду nemesre 
nemességnek. jut férfilakos. 

Csehországban . . . . . 2,252 828 
Morvában és Siléziában . 1,142 855 
Dalmacziában . . . . 334 568 

Az Ens felett . . . . . 1,276 353 
Karinthiában és Karnioliában . 958 365 
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‘ Száma а’ fériì- Еду петев1е 
nemessègnek jut férfilakos. 

Stájerország . . 1,276 353 
Lombardiában . _ 3,616 342 
Velenczében . 3,988 260 
Tengermelléken . . 945 239 
’l`ir0lban . . . 1,797 222 
Az Ens alatt . . . . 4,256 152 
Galicziában . . . . . . 32,190 68 
Mindössze а’ német tartomá- 

nyokban _ . . . . . 53,604 186 
Határörvidékek . . . . 833 649 

Magyarország . . . 259,648 a20 
Erdély . . . _ . . . 42,349 23 

A’ polgári rend, mellyhez minden fejedelmi városok 
és mezövárosok tartoznak, különbözö jogokkal bir, а’ 
szerint t. i. a’ mint fejedelmi vagy mezövárosokban, sza- 
badalmazot1аkban vаgy nem-szabudalmazottakban lakik; 
ugyanis а’ fejedelmi városokban és mezövárosokban lakó 
polgári rendnek joga van az országgyülésben résztvenni 
’s küldöttsége által képviseltetni; másoknak ismét joga 
van sаш törvényhatóságot is gyakorlani. Továbbá pol 
gároknak neveztetnek mindazok, kik városokban és me 
zövárosokban lakván, részint védurnak alávetvék részinl. 
helyhatóságnak hódolnak. Olaszországban, hol а’ fól 
desuri és jobbágyviszony ismeretlen, a’ ki nem egyene 
sen paraszt, polgárnak neveztetik. 

A’ parasztrendhez mindazok számíttatnak, kik az 
elöbbi rendekhez nem tartoznak ’s egyenesen földmüvelést 
üznek. Egyes tartományokban e’ rendnek а’ politicai jo 
gokbani részesülése igen különbözö; az általok müvelt 
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föld- és telekre nézve a’ parasztok vngy teljcs füldbirlo 
kosok, vagy csak haszonvételezò'k, vagy bérlök és gaz 
dák. E’ külônbözö viszonyok egymás mellett татами 
ugyan egyik vagy másik tartományban, de valamelly fö 
jellem egyîkben mégis inkább kitúnö mint a’ másikban; 
теПу tekintetben a’ tartományok négy osztályba so 
rozhatók: 

1) Olly tartományok , mellyekben a’ jobbágyi vi 
szony (nexus subditelae) bonos; 

2) Ollyak, mellyekben a’ parasztok többnyire bérlök; 
3) Hol a’ paraszt inkább haszonvételczö vagy дата; 
4) Hol a’ paraszt közvetlenül а' fejcdelem hübérnöke. 
Az elsö osztályba sorozhatók: Csehország és Mor 

vaország7 Galliczia, az Ens feletti és alatti tartomány, 
Stàjerország , Karinthia , Kamiolia , Illyriának egy része. 

A’ másodikba: Lombard-Velencze ország, Tyrol еду 
része , а' Tengermellék és Dalmáczia. 

A' harmadíkba a’ magyar tartományok. 
A’ negyedikbe a’ Határörségek és Tyrol nagy része. 



KORMANYFORMA . 

A’ kormányforma általában egyszerüleg monarchi 
ainak ábrázoltatik; ’s e’ nézet helyes annyiban, a’ mennyi 
ben a’ törvényhozóhatalom a’ végrehajtóval együtt a' Ге— 
jedelem személyében egyesülve van; mégis egészen más 
kép mutatkozik a’ dolog, ha tudjuk, hogy az ausztriai 
német tartományokban sohasem hozatnak törvények, mi 
előtt egy sajátlag е’ végre kinevezett 's válogatott férfiak 
ból álló biztosság által ki nem dolgoztatnak, a' külön 
böző vizsgáló hivatalok által át nem nézetnek, ’s végre 
a' ministeri tanácstól alkalmatosaknak nem ismertetnek, 
és ha tudjuk, hogy a' császár sohasem gyakoran máské 
pen e’ végrehajtó hatalmat, mint a' hozott törvények ér 
telmében. Milly lélekismeretesen tartják magokat az ausz 
tiai uralkodók ezen önmagok által elejekbe szabott elvek 
hez, számos példa bizonyr'lja, midőn t. i. a’ kormány még 
olly esetekben is, hol fontos politicai okok a' változtatást 
kívánatossá tevék, ehhez csak a” szükség” legnagyobb 
esetében nyult, ’s akkor is többnyire csak a’ legfelsőbb 
kegyelemhez folyamodhatásra alapított. A’ lélekismere 
tesség e’ részben annyira megy, hogy a' császár magát 
privát urodalmaiban, sőt saját házában a’ legaprólékosabb 
rendőri határzatoknak alája veti. [gy például ha a’ csá 
szári udvari palotában tüz támad, a’ császár meg-[izeti a' 
hasonló vigyázatlansági esetekre szabott büntetést. 
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Azon előhaladás, melly а’ német örökös tartományok 
ban a’ közállapot javítása körül történt, szinte hihetlen; 
földmivelés, kézmivek és az általányos jóllét szemlátomást 
emelkedtek. Hol a' néptömeg megelégedett és vidám, hol 
a’ föld csaknem mindenütt, egyes helyenkinti kivételekkel, 
nagy jövedelmet hoz, hol a’ nevelésben részint ingyen, 
részint csekély költségért mindenki részesülhet, hol a' 
szegényebb néposztályok becsületesek és józanok, és a’ hol 
általában olly nagy személyes ragaszkodás uralkodik a’ fe 
jedelmí ház minden tagjaihoz, ott csakugyan teljes joggal 
azt kell következtetnünk, hogy a’ kormány a’ maga köte 
lességeit. nem roszul teljesíti. 'S végre még nem is jött 
el az ideje az egész ellogadott rendszert, minden ágaiban, 
nyílványosan kifejteni. A’ háboruk terhei, sok még elhá 
rítandó akadály a” kereskedés, de kivált a’ pénzügy körül, 
állanak a’ kormány akaratjának és kívánságainak ellene. 
De sok ezen akadályok közül, még pedig a’ legfontosab 
bak, már is legyőzettek; így p. о. а’ hübéri intézkedések, 
az í776ki rendeletek, és későbben az urbér behozatala, 
melly legelőször állapíta meg némelly népjogokat; ezek bi 
zonyára hatalmas előlépések voltak, mert ezek által határoz 
tatott meg a’ földmivelö vagyona, jogai és szolgálattételei; 
a' tized és a’ robotok szabályoztattak, 's a' legujabb időben 
több rendbeli javítások által még inkább sulyegyenbe hozat 
tak; az adórendszer különbség nélkül mindenkire egyaránt 
kiterjesztetett, végre a’ catasterí kimérésnek óriási mun 
kája elkezdetett ’s némelly helyeken már el is végeztetett. 

Е' munka folytában még bővebben szólandunk né 
mellyekről az itt említett tárgyak közül; most a' vagyon 
jogi törvényekkel kezdjiik értekezésünket. 



VAGYON- És ÖRÖKÜLÉSI JOG. 

A’ vagyon közt, igen kevés esetet kivéve, épen 
semmi különbség nem létezik; föld vagy pénz, ingó vagy 
ingatlan jószág, mind egyenlően alávetvék a’ birtok átru 
házás- és örökség-jog” elveinek. Hol „fidei commissa“ 
intézvények léteznek, a’ kormány gondoskodik fentartá 
sukról, de egyszersmind ujak keletkezését akadályozni 
ügyekszik. 

Minden keresztény alattvalója a’ német örökös tarto 
mányoknak egyenlő jogot élvez saját vagyont birhatni ’s 
azt eladhatni minden rend vagy vallás különbsége nélkül. 
A' hübéri uraságnak tartozó szolgálatok és fizetések a’ föld’ 
birtoka” vagy haszonvétele' tulajdonságát követik, nem 
pedig а’ birtokos” rangját, ugy hogy a’ paraszt, ki vala 
melly telket megvesz, egyszersmind mindazon jogokat és 
előjogokat megszerzi, mellyek annak birásához kötvék; 
ha ellenben nemes ember vesz paraszt jószágot, annak 
minden tartozásait viselni tartozik, ha mindjárt az ország 
legelső herezege volna is. Huszonnégy esztendős koruk 
ban nyerik el nők és férfiak azon jogot, hogy örökülhes 
senek, saját vagyont birhassanak, ’s azt el is adhassák, 
A’ feleség, ha külön szerződés nem létezik, megtartja 
teljes jogát a’ maga külön vagyonához. 
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Véghagyományilag mindenkinek csak vagyona egy 
részéről, rendszerint feléről, van joga szabadon rendel 
kezni, míg másik felének a’ természetes örökösökre kell 
bizonyos fokozat és viszonyok szerint átszállani. 

Ha valaki végrendelet nélkül hal meg, minden jószága 
egyenlő részekben gyermekei között osztatik fel; ha pedig 
a” végrendelet nélkül kimultnak valamellyik gyermeke már 
ő előtte meghalt volna, akkor ennek örökösei, ha marad 
tak, atyjok részében osztakoznak. 

Hol sem fiuk, sem onokák nem léteznek, ott a' szü 
lék örökülnek, vagy azoknak mellékes származása roko 
naik, fel egészen az ötödik ivadékig, a” nem' különbsége 
nélkül. Mindkét szüle örökül lia'jószágában, ha az vég 
rendelet nélkül hal meg, és magzatot nem hagy maga 
után. 

Hol csak az egyik szüle él, ez felét kapja a’ hátra 
hagyott jószágnak; másik fele általmegy az elhunyt” örö 
köseire, t. i. a’ végrendelet nélkül meghaltnak fiu és leány 
testvéreire. A' felmenő vonalban az ötödik ivadékig lé 
tező oldal-rokonokon kívül senkinek joga sem ismerte 
tik elaz örökséghez, ’s a’ hátrahagyott jószág mindenik 
tartomány helybeli törvénye szerint vagy egyenesen a’ ko 
ronára, vagy valamelly nyilványos hatóságra száll. 

Ha а’ feleség végrendelet nélkül hal meg, ’s korábbi 
külön szerződés nem létezik, akkor az asszony magányos 
vagyona az ő saját örököseire megy által; a’ férj csak ke 
vés, a’ törvény által meghatározott részt kap; de ha tör 
vényes rokonok nincsenek, akkor a' férj örökül. _ Ezek 
csak fővonalai az e’ tárgyról fenálló törvényeknek, hol 
még azt kell említenem, hogy a' törvény örökülési jogot 

2* 
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ad a’ törvényesített és felfogadott gyermekeknek is; söt 
bizonyos esetekben a’ nem törvényesített gyermekeknek is 
van az örökséghez követelésök. 

De vannak olly esetek is, mellyekbe a’ .szülék gyer 
mekciket az örökségböl kitagadhatják; ebben fökép az vé 
tetik tekintelbe, lrogy а’ szülei hatalom az elromlott és 
vétkekbe sïilyedt gyermekek felett teljes erejében fanma 
radjon. Mindazon javak, mellyek valóságos birtokot nem 
képeznek, és`mindazok, mellyek’ örökülési joga már ko 
rábbi határozatok által megállapíttatott, ’s igy hol а’ jószág 
a’ család’ elidegeníthetetlen tulajdonául tekintetik, a’ fidei 
commissumokhoz tartoznak, és három osztályt alkotnak, 
u. m. az elsöszülöttséget (primogenitura), a’ majoratust 
és a’ senioratust. Az elsöszülöttségnél а’ fiatalabb ág 
esak akkor juthat birtokhoz, ha az öregebb ág egészen 
kihalt. A’ majoratusoknál a’ birtok mindenkor a’ legkö- 
zelebbi családtagra száll, és ezalatt az értetik, ki а’ tör- 
vényes örökülési sorban а’ férfi ágon legközelebb áll az 
elhunyt majorescohoz. Senioratusok végre azok, hol te 
kiutet nélkül az ágra, az esztendökre nézve, a’ legkoro 
sabb lép birtokba. Az asszonyi ágra nézve, ha az elsö 
alapítótól semmi kedvezö rendeletnem tétetett, akkor ezek 
a’ iideioommissumra számot nem tarthatnak. A’ törvény 
hozó hatalom különös engedelme nélkül nem szabad Fidei 
commissumot felállítani; a’ már létezök’ fentartásáról a’ tör- 
vények különösen gondoskodtak; mindenik fideicommis- 
sumnak van egy а’ kormány által kinevezett gondnoka 
(curator), ki annak feutartásáról gondoskodni tartozik. 
Minden fideicommissumot csak egy harmad részben szabad 
megterhelni, ’s .ezt is csak a’ legfelsöbb hatóság engedel- 
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mével, és azon feltétel alatt, hogy évenkint száztól бt ezen 
adósság’ lei‘ov{:.&lt;:’ufz1kamathozólag fordíttassék. 

A’ íideicommissumot alkotó birtoknak vagyonjoga va 
lamennyi követelö rokon és valóságos birtokos közt meg 
van osztva, ugy hogy az ideigleni birtokos birja ugyan a’ 
haszonvételt, de a’ fömlajdon mindnyájoké; azért is uatöd 
gondnokok vannak ezen jogok’ megörzésére a’ kormány 
által felállítva; azonban a’ valòságos birtokos a’ hatóságok 
engedelmével az ingatlan fideicommlssum-jószágot töke 
pénzzé változtathatja ’s földrészeket cserélhet. 

A’ fideicommissu-m hitelezöje sohasem követelheti a’ 
tartozást magán az alapjószágon, hanem csak annak jöve 
delmein. Megszünik a’ tideicommissum, ha nem találtatik 
annak birására meghatalmazott örökös; de ehhez törvé 
nyes engedelem kivántatik. Kialszik a’ fideicommissum, 
ha elenyészik (elemi szerencsétlenség, háboru ’stb. által), 
vagy ha valamennyi hozzá számot tartó ág már kihalt; 
ezen esetben az utolsó birtokos kénye szerint bánhatik а’ 
jószággal. 

Az alapítványok megkülönböztetik magokat a’ [idoi 
eommissumoktól azáltal, hogy jövedelmeik közhasznu czé 
iokra fordíttatnak, u. m. egyházi hivatalokra, iskolákra, kör 
vagy szegényházakra, vagy bizonyos személyek tartására. 
Az itt megnevezetteken kivül van még egy neme a’ fidei 
commissumbeli intézvényeknek, midön t. i. a’ végrendelö 
kötelezi örököseit, hogy az örökséget haláluk után egy 
másik, általa már meghatározott személynek adják ki; ezt 
fideicommissumbeli helyettesítésnek nevezik, azonban csu 
pán a’ második ivadékig terjesztethetik ki. Magok a’ szülék 
is rendelhet-nek más örököst gyermekeiknek bizonyos ese 
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tekben, t. i. ha azok végrendeletre képtelenek vagy feslett 
élctííek volnának. 

Az eddig mondottakból világos, hogy a' kormánynak 
egyik főelve, rendet és szabályozottságot őrzeni meg a’ 
fenálló hatóságok gondos fentartása által; mert midőn a' 
gyermekeket Védi, azoknak jogait egyszersmind annyira 
megszorítja, hogy a’ szülei hatalom, u. m. a’ patriarohai 
elv, teljes hatásában megmaradjon. 

A’ ki ezen örökülési szerkezetben 's а’ végrendelő' 
szabad akaratjának megszorításában valamelly kényurí, a” 
szabadsággal ellenkező rendszabályt lát, annak kevés fo 
galma lehet a’ statusgazdaságról, ’s hihetőleg nem ismeri 
а' franczia és angol törvényeket, mellyek az örökülési jo 
got még sokkal inkább megszorítják. A’ fideicommissu 
mok Francziaországban mindjárt a” revolutio után meg 
szüntek ugyan, de Napoleon Codexe szigoruan szabályozá 
az örökségeket, 's a' fideieommissumokat, a' legfelsőbb ha 
tóság jóváhagyása mellett, megengedte. — Ezen általányos 
örökségí szabályok megegyeznek az ausztriai kormány 
szellemével, munkásságra buzdítanak ’s megerősítik az atyai 
hatalmat azáltal, hogy jogot adnak az atyának szerzett 
vagyona' feléről szabadon rendelkezhetni ’s durva kicsa 
pongásoknál gyermekeit az Örökségből kitagadni; míg 
más részről a’ köteles rész” (Pllichttheil) általányos meg 
állapítása által a’ gyermekek védve vannak az atyai önkény 
ellen, egyszersmind a’ vagyonnak igen nagy összehalmo 
zása és szertelen szétdaraboltatása közt középut találtatik. 



гбьввшток. 

Azon tartományok’ különfélesége mellett, mellyekböl 
az ausztriai birodalom áll ’s mellyeknek majd mindegyike 
hqidan más alkotmánnyal birt, fölötte nehéz, általányos 
helyes nézetet adni intézményeikröl; mert a’ kormány , ám 
bár rég iparkodik az egésznek ugyanazon egy igazgatást 
adni, mégsem volt képes, bizonyos jogokat, szokásokat 
végképen eltörölni vаgy megszüutetni. Mindegyik tarto 
mányról külön kellene szólanom, minek itt sem ideje sem 
helye; csak azt jegyzem meg tehát, hogy közönséges pol 
gári törvénykönyv, közönséges fenyítötörvény ’s közön 
séges politicai igazgatás hozatott be, melly utóbbi azonban, 
nem lényegileg ugyan, de némelly formáira nézve, mellyek 
régi szokásokon és jogokon alapulnak, különbözö. 

Maga a’ földbirtok nem mindenütt ugyanazon föld 
rendszeren alapul; azért, mint mondám , inkább akarok 
az ausztriai német tartományokra szorítkozni , miután ál 
talányos felosztást már а’ „Polgári Osztályzatok“ czikkely 
alatt különösen a’ paraszt rendnél, adtam. 

Mindenekelött megjegyzendö, hogy az ur és а1а11 
valói közt többféle felsöségek léteznek, mellyeket jól kell 
egyszersmind pontosan egymástól megkülönböztetni , а’ 
további intézvények felfogása végett; ’s hogy mindenütt, 
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1101 a’ jobbágyi összeköttetés (nexus subditelae) létez, az 
illy felsöségi jogoknak, mellyek liíibéri jogokon alapul 
vák , tulajdonosait uraknak, az alattvalói terhek’ viselöit 
pedig jobbágyoknak akarjuk nevezni. 

A’ felsöségek, mellyeket a’ földbirtokos - legyen 
ez bár egyes személy vagy testület (alapítvány, kèptalan, 
jótékony intézet ’stb.) --- gyakorol, föképen e’ következök: 

1) A’ telki felsöség vagy földesuraság, mellynek 
kötelességei: a’ polgári törvénykiszolgáltatás , az enyém 
és tied közti perek’ elitélése, a’ nemesi biróság, melly ma 
gában foglal minden az alattvalók közt elöforduló örökségi, 
árva- és gyamsági ügyeket, a’ telekkönyv vitelétminden 
jobbágyi birtok’ vagyonjegyzékével, végre minden családi 
peres ügyeket, mellyek a’ küszöbön belül (unter den Dach 
tropfen) azaz a’ házban a’ család’ tagjai közt támadnak. - 
Ezért а’ földesuraságot robot és. földadó illeti. 

2) A’ helységi hatóság, mellynek kötelességei: a’ pub 
lico-politicum t. i. a’ rendöri felvigyázat, minden rendör- 
ségi terhesb vétségek elsöbiróságu megvizsgálása ’s elité 
lése, szóval, mi kenìlbelül nálunk magyaroknál а’ szolgabi 
rák’ kötelessége; ezekhez utóbbi idökben járult az adóbe 
szedés és szállítás, melly a’ gazdasági hivatal által kezeltetik. 
Ezekért élvezett jogai: a’ közlegelö ’s a’ félévi bormérés. 

З) A’ tartományi törvényszék (Landgericht) vagy fe 
nyítöjog, melly nem más, mint a’ jus gladii nálunk magya 
roknál, ’s melly sajátlag e’ végre rendelt, megvizsgált ’s 
az uraságtól fizetett törvényférfiak által gyakoroltatik ’s te 
temes költséggel jár. Ezérti illetösége bizonyos csekély 
fizetés, mellyet a’ status szolgáltat ’s azelött némelly adók- 
ban állott, mellyeket azonban a’ kormány megszüntetett. 



25 

Ide tartozik, hogy a' telki és fenyítő hatóságtól a' 
pörös ügyek a' felebbviteli törvényszékhez mozdittatnak 
minden tartományban ’s annak ellenőrsége alatt állanak; 
a” helységí hatóság azonban első bíróságára nézve a' kerü 
leti hatóságtól függ ’s ennek évenkínt Okvetetlen számolni 
tartozik. Meg kell még jegyezni, hogy e’ három külön 
böző hatóságnak nem szükséges ugyanegy ’s ugyanazon 
személyben egyesülve lennie; csak bizonyos birtokok, esa 
ládok vagy testületek bírnak fenyítő hatósággal, melly alatt 
több szomszéd uradalmak, jószágok 'stb. - illy joggal 
nem bírók -“ állanak. „ 

Valamelly helység vagy uradalom birtokosa, vagy 
ha a’ birtokosok többen vannak, ezek közül а' tehetősebb 
gyakorolja a' helyhatóságot (Dorfobrígkeit), habár hely 
ségében lakó több alattvaló telki hatóságra nézve más bir 
tokoshoz tartozik is; azaz: a” publico-politíoum mindig a' 
helységi hatóság alatt van, a' többi pedig, a’ polgári igaz 
ság kiszolgáltatás, az enyém és tied közti kérdések, fő 
gyámnokság, árvák ügyei más uraság alatt állhatnak. 

Az is megjegyzendő, hogy a” tized, melly több vi 
déken nem uri jog, hanem régi időkből eredett szolgálat 
(servítudo), melly néhutt egészen megszünt, néhutt pénz 
ben fizettetik meg, sok helyütt egészen idegeneknek adva 
el, vagy a’ jószág eladásakor a’ földesurtól fentartatott; ’s 
azért nem ritkaság olly földesur, ki egyik vagy másik hely 
ségben, noha ott sem földje sem jobbágya nincsen, tized 
járandóságokat kap; valamint olly eset is elég van, hogy 
nemesi birtokosok valamelly szomszéd alapítványnak, ko 
lostoroknak, sötnemnemesi birtokosoknak is, bizonyos 
földektől tizedet adni kötelesek. Végre még azt is meg 
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kell jegyezni, hogy a' tized rendszerint nem általányosan 
a” papságot illeti, noha épen kolostorok és alapítványok 
néha egész vidékektől huznak tizedet. 

Tudjuk most már, hogy minden keresztény nemes és 
minden paraszt, valláskiilönbség nélkül, olasz tartomá 
nyokban még a' zsidó is, egyenlő joggal bír föld” megszer 
zésére ’s birására nézve, azon megjegyzéssel, hogy a” 
nemtelen, ha jószágot vesz, melly földesuri joggal bír, 
kétszeres gildát tartozik fizetni. A' gilda pedig bizonyos 
csekély taksa, melly minden a” tartományi táblánál (Land 
tafel) bejegyzett jószágtól évenkint a’ rendek’ pénztárába 
fizettetik 's körülbelül a” magyar honosítási taksához ha 
sonlítható, azon különbséggel, hogy a’ gilda évenkint 's 
a’ jószág’ nagyságához képest adatik. Azt is tudjuk, hogy 
a' földesuri hatóság nem a’ birtokos’ személyéhez, hanem 
a' birtokhoz van kötve; tudjuk, hogy fideicommissum által 
a’ földbirtok nem eladható. Jó idö óta oda törekszik a’ 

kormány, hogy e” jogokat, a’ mennyire még ittott régi 
hübéri jellemöket viselnék, megszorítsa, teljesen kiment 
vén a’ jobbágyot ura' önkénye alól. A’ paraszt majd min 
denütt földjobbágy (Grundunterthánig), azaz, földesurasá 
gának alávetve személyére vagy ügyére nézve; ellenben 
a’ telek haszonbirtokosa (Nutzeigenthümer) csak bizonyos 
illetőségeth tartozik földesurának adni. E’ jogok’ eredete 
a' hübériségben fekszik; nem is valának e’ viszonyok sza 
bályozva József császár” idejéig; csak 1781ben nyertek 
határozott alakot. A’ nexus subditelae ugyan fentartatott, 
de mind a' földesuri mind a’ jobbágyi jogok és kötelessé 
gek pontosabban meghatároztattak, ’s a’ Ferencz Császár 
által 1811ben kiadott közönséges polgári törvénykönyvben 
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meg szorosabban szabályoztattak ’s а’ föhatóságok szigoru 
ellenörködése alá helyeztettek; miröl alábbi fejezetekben 
világosban szólandunk. Itt csak rövîden mondom, hogy 
a’ jobbágyok’ jogai a’ törvények’ köz ótalma alá helyezvék. 
A’ jobbágy paraszt személyére szabad, és csak a’ fenálló 
törvényekhez kötve; mindenkép keresheti kenyerét; mes 
terséget vagy tudományt tauulhat; egyik helyröl másikra 
költözhet, elboosátólevele kivétele után, melly ingyen ada 
tik és csak a’ katonaszolgálati kötelességre nézve 161 ne 
hézséggel; szabadon házasodhatik, ha törvényes akadály 
nem forog fen; minden oriminalis és р011116а1 па3у01111 vét 
ségekben számolhat felsöségi közbenjárásra; földesurasá 
gávali pörös ügyeire nézve a’ kerületi hatóság ótalma alatt 
áll ’s tetemesb jogkérdésekben ingyen védelmeztetik a’ job 
bágyok ügyvéde által. 

Földbirtokára nézve a’ paraszt haszontulajdonos 
(Nutzeigenthümer); szabad azt tetszése szerint eladnia, el 
cserélnie, öröklenie ’s 2/3 értékeig adósságba vernie, csak 
hogy mindenkor törvényes közbenjárultával telki felsösé 
gének, mellynek а’ föbb uraság’ elismeréseül (ad recogni 
tionem dominii eminentis) elöször fòldadót flzet, melly bi 
zonyos igen csekély pénzadóban áll minden földdarabtó1;‘ 
másodszor robotban, mellyet a’ tartományok’ és jobbágyi 
földek’ nagyságának különféleségéhez képest (t. i. egész, 
fél vagy fertály telek szerint) évenkint bizonyos számu 
napokban kell szolgálnia. E’ napok száma különbözö tar 
tományokban több vagy kevesebb, a’ mint a’ paraszt tel 
kek is nagyobbak vagy kisebbek, de a’ mi magyar telke 
inkhez hasonlítva legkevesebb 12 ’s legtöbb 104 nap, 
melly utóbbi napmennyiség azonban csak az éjszaki tar 
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tományokban, hol t. l. a’ birtok még nagyobb , ittott talál 
tatható. Egy nemhas-znált szekeresrobot csak egy kézi 
vagy gyalog robottal pótoltathatik. Szekeres robottal 
tartoznak általában az egész- vagy fél-telkesek; a’ negyed 
vagy nyolozad-telkesek csak kézi robotot szolgálnak. Ga 
liozia némelly vidékein ’s az éjszaki tartományokban még 
némelly más szolgálat is divatozik t. i. favágás vagy kár 
tékony állatok” irtása. Ott, hol szokás, tizedek, tör 
vényszéki 's íróhivatali kisebb taksák adatnak, mellyekró'l 

'utóbb szólandunk. Ha a' paraszt mindezen szolgálatit 
rendesen teljesítette, olly függetlenül bírja földét, mint 
allodiumát a’ földesur; ’s mivel a’ tized, mint mondatott, 
nem minden telket terhel, ’s a’ paraszt némelly vidéken 
erdőt is bír sajátul, földesurától egészen független, kive 
vén a’ fönehb érintett kötelességeket. A' kormány gon 
doskodik, hogy a’ paraszt jószágok se igen össze ne hal 
moztassanak, se igen el ne daraboltassanak. Több vi 
déken a’ paraszt csak egy jobbágytelket bírhat, de minden 
ña’ és leánya' számára megyehet egyet-egyet; egy pa 
rasztföldbirtok sem daraboltathatik kisebb részekre, ha az 
uraság részéről különös okok nem adatnak 's ha а’ kor 
mány előlegesen engedelmet nem ad; minthogy azonban а' 
paraszt ugyanazon örökségi törvények alatt áll, ’s épen 
ugy alá van vetve a' kötelességrésznek mint a' földesur, ha 
lál után a' jószág eladatik , ’s a' bejött pénz a’ törvény vagy 
végrendelet szerint elosztatik; azonban többnyire az idősb 
fru veszi át a' jószágot (telket) ’s a’ többi testvért kész 
pénzben elégíti ki. 

A’ telekbirtokosok után következik a' zsellér (Häusler), 
kinek csak háza ’s kevés földje van, mennyi t. i. nem tesz 
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negyed-telket. Ezután következik а’ házatlan zsellér 
(Miethsmann) vаgy lakos, kinek sem háza sem földje. 
Mindezek, ha jobbágytelken laknak, aránylagos szolgá- 
latokat tesznek ’s идёт fizetnek. 

Vannak továbbá szabad birtokosok (Freisassen), kik 
szabad földeket birnak, felsöségi jog nélkül ’s egyenesen 
a’ fejedelemnek adóznak; szabad parasztok, kik urodalmi 
hatóság alatt állanak ugyan, de urbéri terheket nem visel- 
nek; örökös bérlök, kik örökségi joggal bizonyos földe 
ket az uraságoktól örök bérbe чашeк ’s azokat e’ joggal bir 
ják; kik гeн61 rendszerint csak kikötött adókat fizetnek, 
t. i.30az örökbért (Erbpacht); robotot azonban csak ott szol-- 
дáтах, hol az a’ szerzödésben külön ki van kötve. Ezek 
sajátlag telepedök ’s azokhoz igen is hasonlíthatók, kik 
Magyarországban censualistáknak neveztetnek , csakhogy 
az ö szerzödésök örök idökre köttetett. 

Minden javítás, mellyet a’ jobbágy tesz, az ö sайца; 
а’ tizedek’ mennyisége tehát, а’ föld’ termésének szapo 
rodásával növekedhetik, de a’ robotok mindig változhat 
lanok. Mind а’ robotok mind a’ tizedek közös egyezke 
dés által rövid vagy örök idöre megváltathatnak; de a’ 
földesur és jobbágy közt nem köttethetnek szerzödések a’ 
kerületi hatóság’ engedelme nélkül. E’ hatóság, mellyröl 
utóbb körülményesebben szólandunk, minden urbéri peres 
ügyekben elsö felebbviteli hatóság. Több olly szerzödé 
sek léteznek, mellyeknél fogva a’ robot részint pénzben 
részint természetben rovatik le ’s pedig akkor, midön а’ 
gazdasági munkák legszorgosabbak, mi а’ földesurra nézve 
nem csekély értékíi, minthogy ekképen mind а’ gabona, 
mind a’ szénabetakarítás minden jobbágy összemunkálása 
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által rendszerint néhány nap alatt végrehajtatik ’s a' termés 
födél alá jut, a’ pénzbeli megváltás pedig sokkal jobb, mint 
a’ messziről fáradt és rosz vonómarhával érkezett robotok. 
De meg kell jegyezni, hogy az éjszaki tartományokban 
ezen megváltás ritkán történik továbbra egy vagy két esz 
tendőnél, minek oka talán а’ pénz, szüke vagy egyéb vál 
tozás' reménye lehet, minthogy a’ délszakibb vidékeken 
majd minden megváltatott. 

Továbbá, а’ jobbágyoktól fizetendő törvényhatósági 
illetőségek közé tartoznak a” változtatási díjak (Verände 
rungsgebühren), azaz olly taksák, mellyek eladáskor vagy 
egyéb változtatáskor, ha ezek a” hivatalteremben betáb 
láztatnak, fizetendők; mi, ha élők közt történik, díjil 
letőség laudemium, ha pedig halál után történik, mor 
tuarium nevet visel. Vannak még más csekély telekkönyvi 
díjak is és taksák fizetendők. 

Ezért vannak a’ földesurnak a” már eleve említett kö 
telességei, mellyek neki tetemes költségeket okoznak. Kö 
telessége t. i. mindenütt, hol földesuraságot vagy felsőbb 
séget ’s belyhatóságot gyakorol, egy nyilványos iróhivatalt 
(Amtskanzlei) tartani, hol uradalma' minden földjei, terje 
delmök és beosök, terheik és hypothekáik szerint jegyző 
könyvekbe iktatandók, mellyeknek nemcsak mindenki” meg 
tekinthetésére, hanem a’ hatóságok általi vizsgálatra is mindig 
nyitva kell állniok. Továbbá egy adószedőt tartozik fizetni, 
ki azonban előbb a' kerületi hatóságnál megvizsgáltatandó 
és megesketendő: ez minden adót beszed ’s azt a’ földesur' 
költségén a’ császári hatóságokhoz szolgáltatja. Elmaradt 
fizetésekért a’ földesur nem felelős ugyan, de azoknak be 
hajtását hivatalosan ’s kívánt segedelemmel (Assistenz) is 
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eszközleni tartozik. A’ föhivatalnoknak , igazgatónak 
(Verwalter), а’ politicai tárgyakból szinte ki kellett a’ vizs 
gálatot állnia. A’ justitiariusnak is megvizsgált törvény- 
tudónak kell lennie, mert a’ gazdasági hivatal elsö biróság 
alnttvalóinak minden pöreire nézve. E’ hivatal a’ jobbágyok 
nak urbéri tárgyakban elöforduló ellenszegüléseit is elitéli 
azon esetekben, hol a’ büntetés nehány napi fogságnál többre 
nem terjed, fenmaradván mindig a’ kerületi hatósághozi fe 
lebbvitel; fontosb esetekre a’ hatóság elöleges jóváhagyása 
kivántatik. Hol vele а’ tartománybiróság (Landgericht) 
kapcsolatban áll, а’ költségek még tetemesebbek, mint 
hogy а’ törvényszékek tartására több személy szükséges, és 
maga a’ törvényszékek tartása, valamint a’ foglyok élelme- 
zése ’s a’ tömlöcz, mellynek különös rendszabályok sze 
rint kellszerkesztve lennie, sok kiadást okoz. Söt ott is, 
hol tartományi biróság nincsen, a’ kisebb vagy nagyobb 
rendörségi vétségek gyakran tetemes költségeket okoznak. 

Legtöbb tartományokban, kivált az éjszakiakban, а’ 
jobbágyok -- legyenek bár egész telkes parasztok, zsel 
lérek vagy napszámosak -- nem egyes majorokban laknak, 
mint а’ déli vidékeken vagy hegyes tartományokban szo 
kás, hanem nagyobb helységekben, mellyeknek bensö 
igazgatása önkormányzás’ elve szerint az adóügyi rendör- 
ség’ nyilványos tisztviselöi által intéztetik, kik a’ lakosok 
közül választatnak, csakhogy a’ földesuraság ’s a’ kerületi 
hatóság megerösítése mellett; e’ tisztviselök alkotják az 
ugynevezett helyhatóságot, mellynek élén egy helység 
biró áll. 

A’ nagyobbodó ’s jóllétben gyarapodó helységek las 
sankint bizonyos szabadságokat iparkodnak nyerni, min 
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denekelött a’ vásárszabadságot, melly ‚мы mezövárosokkń 
emeltetnek , а’ midön is terjedelmesb önigazgatási rendszert 
nyernek, t. i. polgármestert, ki mezövárosi tanáccsal van 
körülvétetve; továbbá belsö rendöri igazgatást ’s azon jogot, 
hogy a’ község pecsétje alatt kòlcsönt vehessenek fel. De 
mindez a’ földesur’ jogait nem csorbítja, ki azokat szintugy 
mint elöbb gyakorolia, tizedet és robotot kap, ’s földesuri 
jogaival él, mellyek egyébiránt a’ vidékhez képest külön 
félék ’s igen csekélyek, töhbnyire félévi bormérésben , itt 
ott pályinkaégetésben és sörfözésben ’stb. állanak. Gyak 
ran megtörténik, hogy illy mezövárosok egyik vagy másik 
felsöbbségi tehertöl megváltják magokat; de a’ legföbb tör 
vényhatóság, valamint а’ felsöbb politicai igazgatás a’ föl 
desur kezeiben marad, valameddig ezek is megvállatnak ’s 
forma szerint alkototttanácsra ruháztatnak, melly aztán a’ 
kerületi hatóság közvetlen felügyelése alatt áll ’s az illy 
helységek szabadalmazott faluknak, vagy szabadalmazott 
mezövárosoknak neveztetnek. E’ tanácsnak saját meg 
vizsgált jogászaival (Justitiarii) kell birnia, ’s az ügyeket, 
mellyeket elöbb а’ gazdasági hivatalvitt, a’ kerületiható 
ság ellenörködése alatt magának intéznie. 

A’ falunak mezövárossá emeltetése által a’ köz 

ség а’ társasélet’ nagyobb fokára jut, ’s mig a’ politicai 
befolyásnali, mellyet elébb a’ földesur gyukorlott, egy 
részét az illy község magáévá teszi, másfelöla’ kormńny 
паk illy szabadalmazott helységrei befolyása nagyobbodik, 
mert már a’ kormányhatóság’ befolyásával szerkesztett ta 
nácsa van. Ha illy helységek még jobban nönek, ’s ha а’ 
fòldesuri jogokat még nagyobb mértékben vаgу tökéletescn 
megváltják, helyhatósági szerkezetök is gynrapul, ’s végre 
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helyhatósági városoknak neveztetnek. Ekkor birnak a’ 
korosok’ tanácsával (Rath der Alten), melly holtiglani; van 
továbbá 3 vagy 4 évre választott tanácsa а’ korosabbaknak. 
A’ holtiglani tanácsból választatik a’ polgármester, a’ ka 
marás, a’ jegyzö (syndicus) és más tisztviselök, kik egye 
temben a’ törvény-kiszolgáltatást bizonyos fokig, a’ város’ 
közönséges rendörségét, a’ vásárok’ szabályozását, az 61 
vapénzek’ kezelését ’s a’ városi czélokra szolgáló adóknak 
kivetését gyakorolják; szoval: formaszerint 5201110521011 ta 
nácsot kapnak. Mig e’ testületek bizonyos városi szabad 
ságokkal birnak, a’ kormány részéröl különös gond for 
díttatik arra, hogy elmcllöztessék minden, mi a’ népet 
ingerelhetné; mivel a’ kormány, melly a’ hivatalbeliek 
megválasztásánál lényeges befolyást gyakorol, arról gon 
doskodik, hogy csak jóerkölcsü férfiak választassanak. 
Láttuk, mikép támadnak a’ közönséges mezövárosokból 
szabadalmazottak ’s ezekböl ismét municipalis városok, oly 
lyanok, mellyek t. i. helyhatósági szerkezettel látvák cl. 
Ez utóbbiak vagy fejedelmi városok, mellyek közvetlenül 
fejedelmi hatóság alatt állanak; vagy ollyanok, mellyek 
valamelly védurat ismernek 61. A’ fejedelmi városok leg 
föbb fokozatot képeznek a’ nagyobb helységek közt, vá 
rosoknak neveztotvék; t. i. saját törvényhatósággal birnak 
’s földesuri jogokat élveznek; egyéb helyhatósági intéze 
tekre nézve a’ fent nevezett helységekhez, csakhogy na 
gyobb kiterjedésben, hasonlók. Az egyedüli lényeges kü 
lönbség abban áll, hogy az országgyülésre követet kül 
denek ’s ott a’ negyedik rendet képezik, mellyröl késöbb 
szólandunk. 

De igy azon hatalom, mellyet a’ kormńny közvetlen 
3 
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vagy közvetve minden testületen gyakorol, a’ polgári sza 
badságra nézve valóban veszedelmes lenne, ha annak igye 
kezete nem az alattvalók’ nyugalmát ’s jólétét czélozná, 
é5 11а 6’ befolyás, mint Francziaországban, a’ különféle 
ministeriumok’ változásinak ’s azok különbözö politi 
cai nézeteinek és czéljainak volna alájok vetve. De igy 
6’ befolyás а’ kormánynak közönségesen ismert állandó ’s 
jogszerü elvein nyugszik. Mit is tehet a’ kormány egyebet 
olly alkotmány mellett, hol sajátlagos képviselet nincsen 
’s hol magának szótöbbséget szerezni nem szükséges, mint 
olly férfiakathivatallal és méltósággal felruházni, kik isme 
retes jóerkölcsúek ’s kik a’ közrendszerbe neveltetv-e, az 
ország’ törvényeit ’s intézvényeit ismerik, kik 161161 а’ 1162 
02é1’ 61éré5é16 а’ kormány’ szellemében munkálni alkalmasok. 

aTyrol grófságban a’ parasztnak nemcsak azon joga 
van, hogy az országgyüléseken saját követe által képvi 
561161111, hanem tökéletes tulajdonosa földjeinek, söt п6 
111611у paraszt földesur nemes jobbágyok felett. A’ fold 
többi 1és26 рe613 161111nу1r6 6161165 66626 jószágképen 
(Erbzinsgut) könnyü urasági kötelezés alatt van, hol 1é 
521n1 telekdíj fizettetik, 1és21n1 11120nу05 adományok vagy 
szolgálatok tétetnek. 

Tyrol 6é11 részében, valamint Lombard-Velencze ki 
rályságban ’s a’ Tengermellék’ egy részén , nincs 11ü11ér1 vi 
52onу; itt tökéletes földtulajdonosok vannak, kik földjei- 
ket többnyire 6 vagy 9 évre a’ parasztoknak, ugynevezett 
colonusoknak a’ termés felében kiadják; 6’ colonusok tehát 
csak ideiglenes bérlök, gazdasági állapotjok csupán azon 
feltételektöl fiigg, mellyeket a’ földtulajdonossal kikötnek; 
a’ földesur azonban sem felsöbbséget nem gyakorolhat fe 
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lettök, sem valamelly urbéri szolgálatot nem kívánhat tő 
lök; a’ földadót magának kell viselnie, е’ eolonusok tehát 
bizonyos földtulajdonnal nem bírnak ’s a’ tulajdonos’ aka 
ratjától függenek, ki а’ bérletidő eltelte után tetszése sze 
rint más bérlőt választhat; azért jólétök , bármilly szorgal 
matosak 's iparkodók, általában ritkán gyarapul. E’ oo 
lonusok azonban épen nem hasonlíthatók azon bérlőkhöz, 
kik Felső-Ausztriában, Stájerországban ’s általában a’ déli 
tartományokban, részint kisebb jószágokat részint csak 
egyes majorokat az uraságoktól kényelmesb igazgatás vé 
gett, bizonyos időre, többnyire készpénz-fizetés mellett, 
bérben tartanak, ’s kik igen szorgalmas és vagyonos 
emberek. 

Tagadhatatlan, hogy а’ kormány” minden ébersége 
mellett is még sok önkényes tett történhetik a’ földesurak 
’s kivált tisztviselőik által; mi azonban az előbbieknél kö 
zönségesen uralkodó emberszeretet miatt nem olly gyakori, 
’s a’ földesurakat a” vallásbeli elvek ’s а’ közvélemény álta 
lában jó és szelíd földesurakká teszik; de a’ tisztviselők 
nem mindig illyenek, kikre azonban a’ kormány szigoru 
őrszemmel vigyáz. 

Látjuk végre, hogy mindenütt, József császár uji 
tásai után is, a' földbirtok minden intézmények alapjához 
tettleges, egyszersmind históriai elemül tétetett, hogy 
azonban а’ kormány mindenütt munkásan iparkodott és 
iparkodik а’ jobbágyság körüli visszaéléseket korlátozni. 

Németország' szomszédos minden státusában a’ job 
bágyi intézvények még mindig uralkodnak, mindenütt ha 
tár van huzva а’ nemes és nem-nemes közt, de а’ határ 
vonal az ausztriai német statusokban sokkal kevesbbé éles, 

З'Я 
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mim ставни; azon orszńgokban, hol -e' különbség leghe 
vésbhé éreztetik, e’ változást belsö forradalmak, vagyY 
idegen nemzet’ járma alá meghódolás , eszközölték; 
Ausztria mind e’ kettötf'îl7 alattvalóinak ragaszkodása által 
menten тагаас; еПепЬеп békével és nyugalmasan halad 
elöre ujitásainak utján, lassan игуан, de minden olly ja 
vl'tásokat alkalmazva a’ belsò' igazgatásban, mellyeket kor 
szerl'ieknek lát ’s mellyeknek пазу része kivált az idegenek 
.elöLL még ismeretlen maradt. &quot; 

JOTÉKONY INTÈZETEK. 

Europának talán egy részében sinosenek olly számos 
jótókony alapítványok mint Ausztriának vagyones tatto 
mányaiban, mellyeknek eredetét mindenhihetöséggel leg 
nagyobb részint a’ hůbéri intézv'ényekben kell keresní, 
mínthogy a’ legrégibb idöktöl fogva fìról tira szálló szokás 
vagyis inká'bb erlxölosi köteleztetés vala, hogy a’ földos 
ur elszegényedett vagy elbetegült jobbágyairól gondoskod 
jék. Ugyanazon mértékben, mellyben a’ földesurnak ha 
talma megszoríttatott, ezen védò' jótékonyság is elenyé 
szett, ’s а’ kolostorok eltörlésével az elszegényedés még 
inkább növekedett annyira, hogyr a’ kormány kénytele 
nítve ша magát a’ szegénytörvényeknek egy saját rend 
szerét szerkesztetni , mellyet József császár kezdett meg, 
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Ferencz császár pedig tökéletesebben kifejtett. József 
esászár azzal kezdte, hogy a’ koronának jogot adott va 
lamennyi magányos és más alapítványok felügyelésére és 
igazgatására , ’s miután az elégteleneket és feleslegeseket 
eltörölte , valamennyinek jövedelmeit egy fötökepénzzé 
olvasztotta össze, ’s- igy minden tartományban egy sze 
gény pénzalapot alkotott. A’ kórházakat, szegényháza- 
kat ’s jótékony czélokra összeállott társaságokat megtar 
totta, és gondoskodott anól, hogy a’ szegények’ pénz 
alapjának jövedelme egyedül nyilványos gyámolításokra 
fordíttassék, az egészet pedig a’ császári hivatal’ ellenör 
ségének vetette alá. De csakhamar kitetszett, hogy ezen 
alappénzek nem elegendök, ’s uj rendszer alapíttatott, 
mellynél fogva minden faluban , minden plébániában és min 
den kerületben, mellyekre az egészet a’ lakosság napszáma 
szerint osztották, egy-egy szegény intézet állíttatott fel, 
melly közvetlenül az illetö lelkipásztor’ és szegények-atyja 
felvigyázására bizatott. A’ tökepénzek e’ czélra jótékony 
alapítványok’ kamatjaiból, a’ szegények’ perselyébe folyó 
adakozásokból, azon pénzbirságokból, mellyek a’ rendöri 
és fenyítö biróságok által bizonyos vétségekre szabvák, 
a’ városokban azon apró adókból, mellyek árverés’ alkal 
mával az eladott czikkelyektöl fizettetnek, даltы; össze; 
de legbiztosabb és általányosabb forrásuk azon gyüjtöge 
tés, melly hónaponkint házról házra történik , mellyhez 
járulni senkisem kényszeríttetik ugyan, de a’ mellytöl alig 
huzza el magát valaki, ugy hogy ezen gyüjtés а’ kénysze 
rített adónak hatásával bir ugyan, а’ nélkül, hogy annak 
gyülöletességét viselné. Kenyér, más élelemszerek és ru 
hák szinte elfogadtatnak; az összegyüjtött adományok а’ 
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helybeli lelkésztöl a’ szegények’ atyjának, нот csatol 
ván a’ protestans papot is, az illetö fárabeli szegények 
köztí kiosztás végett átadatnak; de nemosak rendszeres 
gyámolítások tétetnek, hanem a’ szegény vándorlóknak is 
зимами segedelem, ha irományaik jó rendben vannak; és 
ezen gyámolítások egész fél és negyedrész adagokra 052 
tatnak, ’s néha pénzben, néha élelemszerekben adatnak 
ki, egyszersmind minden évben lajstromok vitetnek, mely 
lyekbe minden hevétel ’s kiadás a’ szegények’ atyja ellen 
örködése alatt beiratnak ’s a’ kerületi hivatal által a’ leg 
föbb hatóságnak Béosbe felküldetnek. Számot tarthat 
nak ezen gyámolításokra az elöregedett, gyenge, kere 
setre képtelen személyek ’s ideigleni szerencsétlenség’ ál 
dozatai. Csavargók és dologkerülò'k elnyomására a’ vá 
rosok legnagyobb l'észében7 söt a’ nagyobb mezövárosok 
han is, dologházak vannak felállítva, hová a' naplopók 
vitetvén, dolgozni kényszeríttetnek. Ezenkivül паду 
számmal léteznek még szegény- és kórházak, mellyek еду 
része alapítványokból, mások pedíg nyilványos pénzekbò'l 
Фаната]: fen. Magasabb rangu szegények’ gyàmolítására 
számos egyesületek léteznek a’ privatusok шт. Mindenîk 
tartományban egy föorvos van a’ kormánytól felállítva, mint 
igazgatója minden kórházaknak és mint felvigyázója az 
egész tartományi népség egészségállapotjának. Az ò' ра— 
гапс5а alatt állanak minden kerûletben egyegy orvosi és 
sebószi intézet, mellynek hivatalnokai a’ kerület’ különbözö 
részeiben szétosztvák és a' kormánytól fizettetnek. Eze 
ken kivûl vannak szülészi vagyis lelencz-házak, intéze 
tek tébolyodottak’ számára, valamint általányos kórházak, 
¿uva-és kisdedovó intézelek a' népesebb vârosok nagyobb 
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részében, és nyitva állanak minden alattvalónak és idegen 
nek vallás’ tekintete nélkül. 

A’ papság köteles a’ szegényintézetekre nemcsak fel 
ügyelni, hanem legtöbb esetekben a’ pénzgyámolításokat 
is kiszolgáltatni , bizonyság-leveleket irni а’ valóságos 
szegénységröl ’s jóerkölcsüségröl, magokat a’ betegeket 
és szegényeket pedig meglátogatni. Minden fárás lelkész 
és a’ szegények’ atyja egyházi kerületjök föesperestjének 
beküldik évnegyedi számadásukat a’ bevételröl és kiadásról, 
’s tudósítást adnak a’ sаш kerületjökbeli szegények’ és be 
tegek’ szaporodásáról vagy fogyásáról. A’ föesperest ezen 
egész tudósítást a’ tartomány’ igazgatásához és az egyházi 
megye consistoriumához küldi. Hasonló tudósítások mennek 
minden kórházból, valamint mindegyik orvosi felvigyázótól 
a’ kormányhivatalhoz és a’ föorvosokhoz; mindezen anya- 
gokból esztendei tudósítások készülnek a’ jótékony intéze 
tek’ föigazgatósága számára Bécsben. Azon kormányhiva 
tal, mellynek kezelése alatt valamennyi jótékony czélokra 
szánt pénzek állanak, a’ császári eanczelláriának évenkint egy 
költségvetést nyujt bevételekröl ’s kiadásokról, ’s egy elöle 
ges számvetést a’ jövö esztendöre. Ha a’ szegények pénz 
alapja jövedelmeiböl évenkint valamit féire tehetni, ш sta 
tuspapirosokba fektetik ; ha pedig több a’ kiadás mint a’ bevé 
tel, ezen hiány fedezésére a’ statuspénztár nyujt segedelmet. 

Ezen tartományokban a’ koldusok nemléte is igen 
szembetünik; t. i. a’ kormány sohasem felejti el, hogy az 
ö erejének sajátképen atyai jellemétöl kell függeni, melly 
nek fökötelessége megakadályozni, hogy az inség gyá 
molítás nélkül ne maradjon. 

Az éjszaki tartományokban, kivált Galicziában, нáша 



40 

а’ legtöbb szegényeket; de ott а’ hiíbéri rendszer, melly 
a’ hajdani lengyel statusnak alapelvét tette, még legkeve 
sebbé „диеты; különben is az intézvények ott még ujak 
és nagy javításokra van szükségök. 

Karinthiában, Karnioliában és Isztriában a’ lakosság 
még igen szegény, mi azonban a’ iöldnek tulajdonságától 
fíigg; a’ kereskedésnek és gyároknak elöhaladtával ott is 
emelkedni fog a’ közjólét, kivált azon élénk huzgóságnál 
foша, mellyel a’ földmüvelés’ és kézmüvek’ javítására tár 
saságokat állítanak fel, mellyekben а’ legnagyobb urak 
gyakorlati gazdákkal egyesülnek, minek föczélja a’ föld’ 
javított mivelésének behozatala. 

VALLÁSI 1î:s.EGYnÁz1 szßnkßzßr. ~ 

Ha ezt szigoruan szemügyre vesszük, szemlèlünk 46 
. 1ször egy, elégséges vagyonnal ellátott, ’s némelly 
érsekségekben , prépostságokhan és apátságokban még 
gazdagnak is nevezhetö , és általában uralkodó r. kath. 
egyházat; mellette látunk más különbözö községeket, mely 
lyek mind egyenlö jogokkal és szabadítékokkal élnek. 

2szor egy világi kormányt, melly hatalmát vala 
mennyi vallásforma felett egyenlö módon gyakorolja, mely 
lyet minden egyházi külsö ügyek’ igazgatása illet. 

3szor egy fejedelmet, ki a’ római catholica hitet tartja, 
ki egész családjával а’ szónak legszorosabb értelmében val 
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lásosan él és vallásbeli kötelességeit a’ legpontosabban tel 
jesíti; de a' ki a' pápának minden politicai beavatkozását 
már régidő óta elmellőznl tudta, és ki az Istentiszteletan 
minden külső formáit ’s а’ szószéken a' néphez adandó ta 
nításokat császári kormánya” éber leliigyelésének alája 
veti. Már a' régibb időkben az egyházi gyülekezetek a’ 
német osászárok’ védelme ’s tekintete alatt tartattak, ’s а’ 
Habsburg-“házbeli fejedelmek saját privilégiumokat nyertek 
ki örökös tartományaik számára. 2dik József császár ál 
talányos türedelmet hozott be statusaiba. Bécsben most 
az ágostai vallásuaknak és reformátusoknak egyházi ta 
náccsal bíró községök, görög templomok és zsidó zsina 
gogák vannak ’s minden keresztény alattvaló számot tart 
hat а' hadseregnél, a' törvénykezésnél és a' statushiva 
taloknál való előmenetelre. Sőt még a' zsidók is lehetnek 
tisztekké a' hadseregben, lehetnek ügyvédek, ’s mint or 
vosok nyilványos hivatalokban is találtatnak. A’ legna 
gyobb reformok IIdik József alatt 1771től 1779ig vitet 
tek ki, az első ezen rendszabások közül a' kolostorokat 
és szerzeteseket érte; parancsolat ment, hogy a” szerze 
tesek minden pontban a' világi papság alatt állanak, hogy 
a' barátok koldulása szünjék meg, ’s hogy számuk egészen 
annyira kevesbittessék, mennyire a’ papi 's tanítói köte 
lességek gyakorlására szükségesek. Ezáltal а’ kolosto 
roknak legnagyobb része eltöröltetett ’s a' szerzetesek kü 
lönböző községekből egy szerzetbe egyesíttettek, a’ kol 
duló barátok közül sokan nyugpénzre tétettek, birtokaik 
elfoglaltattak, ’s a' még megmaradóknak esztendei tartása. 
szabatott ki; azon kolostoroknak, mellyeket a' császár 
meghagyott, csak annyi vettetett ki évenkint, mennyit 
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szükségeik fedezésére elegendönek véltek, a’ többi elko 
boztatott; de József nem tartotta meg maga számára az 
igy behuzott jószágokat, sem nem ajándékozta el azokat 
kegyenczeinek, mint 8dik Henrik angol király cselekedett; 
hanem néhány gyárintézet, ugymint üveghuták és vasöntö 
miihelyek az erdöségekkel együtt a’ statusra estek vìssza; 
a’ többi pedig vallási pénzalap alkotására fordíttatott min 
denik tartományban, mellyböl az egyház szükségei fedez 
tessenek ’s a’ népnevelés eszközöltessék. Ugyan ö uj 
püspökségeket állított, másokat pedig eltörlött, a’ fö 
egyházi káptalanokat uj alakba öntötte, ’s a’ püspöki tör 
vényhatóságnak uj törvényeket szabott. Reformjai kiter 
jeszkedtek egészen az egyházi fenyítékig és a’ ritualéig, 
melly szerint kivévén a’ misét, melly továbbra is latinul 
olvastaték , az Istentiszteletnek többi része anyanyelven 
vala tartandó. A’ türedelmi parancs kiadatott, melly mind 
e’ mai napig alkotmányos codexe valamennyi nem római 
eatholicus alattvalónak. - Nem lenne talánérdektelen, tudni 
az egész papság számát, mint az most a’ monarchiában 
létezik. A’ római eatholicus és görög egyesült papság 
száma mintegy 48,400ra mehet, mellyböl közel 8000 
Magyarországban. A’ szerzetesek, kik József császár’ 
idejében 80,000 lélekre mentek, most mindkét nemen 
mintegy 9000et számlálnak, közülök 3000 Magyaror 
szágban. A’ protestans confessiok és a’ nem-egyesült gö 
rögök papjainak számaközel jár a’ 11,000hez, mellyböl 
egyedül Magyarországban 6,500. 

Mondottuk, hogy világi föhatalom gyakoroltatik az 
egyházi férfiak személyei , vagyona, jószága stb. felett. Te 
kintsük mindenek elött a’ jus placetit , mellynél fogva scm 
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mi pápai bulla, rendelet, vagy hirdetmény a’ kormány” meg 
egyezése nélkül ki nem hirdettetbetik ; senkit sem szabad a’ 
császár' megegyezése nélkül egyházi átok alá vetni. A’ 
püspökök” kinevezéseinek joga a' koron'tt illeti, a’ német 
tartományokban megerősítés szükséges Romából; az olasz 
tartományokban némelly eltérések léteznek; szintugy az 
olmüczi és salzburgi érsekek saját káptalanaiktól válasz 
tatnak; ’s a' salzburgi érseknek helyettesét majd az ér 
sek, majd a’ császár, majd pápa nevezik ki felváltva egy 
más után. 

Az egyházi választóiejedelmeknek Emsben 1786-ban 
tartott összejövetelök' alkalmával а’ pápai követek” általányos 
igazgatási és törvényszolgáltatási hatalmuk el nem ismerte 
tett, ’s határoztatott, hogy a” pápának semmi bullája , semmi 
pásztori levele , semmi rendelete sem lehet a' püspökökre 
nézve kötelező , mielőtt ők a’ kormány' jóváhagyása által 
megegyezésre felhatalmaztatnak. 

Mindenik egyházi megyében van egy consistorium, 
melly képzi a’ püspök tanácsát, ki azzal együtt viszi felü 
gyelését minden egyházi dolgok, minden jótékony és is 
kolai intézetek -- kivéve a' nem római catholicusokéit - és 

a’ kolostorok felett, továbbá megvizsgálja a' papság” szoro 
san egyházi fenyíték alá eső vétségeit. Ezen sok felügyelési 
kötelesség mellett nincsen végrehajtó hatalma, minthogy a’ 
törvények végrehajtása egyedül a’ polgári hatóságokra van 
átruházva. Császári törvények meghatározák a’ törvényes 
házasságoknak ’s elválásoknak mind egyházi mind polgári 
feltételeit; feloldásokat (díspensatickat) a’ kerületi ható 
ság ad olly esetekben t. i. hol erre felhatalmazva van; ha 
a’ kerületi hivatal felhatalmazva nincs, akkor a” pápához 
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kell а’ feloldásért folyamodni , de esak a’ kormány-hiva 
tal és a’ status-cancellária utján. 

A’ patronatus plébaniai fárák felett részint а’ koro 
náé, részint а’ püspöké, különbôzö testületeké, gyak- 
ran magányosoké is , miben a’ világi és egyházi hatóság 
felügyelést gyakorol. 

Mindenik egyházi megyében papnevelö házak állít 
tattak , ’s az ifjak nevelésére ’s kiképzésére saját törvények 
hozattak, kivált Ferencz császár alatt. Minthogy а’ sok 
szerzetes kihalása után a’ lelkészek’ száma gyérülni kezdett, 
ennek (ждёт! több uj nevelöház állíttatott fel; az eltörölt 
kolostorok közül is többen ujra felállíttattak , de csak ollya 
nok, mellyek az iíjuság’tanitására szolgálnak; az oltár 
nak, a’ szónok- és gyontató-székeknek kötelességei, ugy- 
szinte а’ szentségek kiosztása egyedül а’ plebanusoknak 
tartattak fel; de hola’ népség igerr nagy , ott а’ plebanu 
soknak segédek adattak , gyakran magok a’ szerzetesek 
közül. Sok helyütt , hol a’ szerzetes papság különös teliin 
tetekböl tartattak fen, nekik mind e’ kötelességek a’ plé 
bania álы adattak. A’ püspöki papnevelö-házak min 
denik megyében régi alapitványokból, pótlékfizetésekböl, 
а’ vallási pénzalapból ’s az iskolák’ és püspökök’ segede-. 
lempénzeiböl tartatnak fen. Mindenik papnevelö-házban bi 
zonyos számu szegény tanulók , kiket а’ kormányhivatal 
nyilványos vizsgálat után а’ gymnasiumokból választ, in 
gyen tartatnak; а’ többiek bizonyos summát fizetnek a’ ta 
nításért. 

A’ kolostorok is legtöbbnyire tartoznak bizonyos szá 
mu tanulókat részint ingyen, részint megállapított visszapót 
lásért tanítatni. Mind а’ püspöki , mind а’ kolostori pap 
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nevelö-házak az egyetemekhez kaposolvák , vagy azoknak 
alája rendelvék , azaz vagy magokban az egyetemekben 
végzik a’ tanulási folyamot , vagy tanítókat kapnak , вiш 
пem а’ püspök , hanem a’ kormány nevez ki , ’s a’ kiknek 
leczkéi as bizonysàglevelei az egyetembeliekkel hasonló 
értéküek ; a’ tanítás egészen egyforma és császári rendele 
tek által elöszabva; ezen tanítás magában foglal mindent , 
mi a’ kormany vélekedése szerint a’ nevendékpapot hasz 
nos plébánossá képezhesse. Nevelési tudományok és sta 
tisticai számvetés azon befolyásra, mellyet az iskolákra és 
szegények’ ügyére gyakorolnak, kiváltképen megkiván 
tatnak. A’ szerzetek a’ plébániákból kirekesztvék , kivé- 
vén ott, hol maga a’ szerzet patronus , de illyenkor is elö 
kell a’ kiszabott bizonyságleveleket mutatniok. 

Esperestek vannak a’ különbözö egyházi megyékben 
felállítva , kiknek kötelessége rendetlenségeket és hanyag 
ságokat a’ consistoriumhoz bejelenteni, melly azokról a’ 
kormányhivatalokat tüstint tudósítja. Öregség által elgyen 
gült papok számára sаш intézetek léteznek , valamint a’ 
hanyagok és vétekbe elmerültek fenyitö-kolostorba záratnak. 

A’ püspöki és plébániai papság jövedelmei különbözö 
forrásokból erednek; némellyeknek urodalmaik vannak mint 
a’ püspököknek, apátoknak stb. ; továbbá illyes források még 
földcsuri adózások, alapítványok , járandóságok , de í30öké- 
pen az ujan felállított egyh. megyékben a’ vallási alappénz 
tárbóljáró üzetés. Vannak ugyan több egyházi fára-tulaj 
donosok, kik tetemes jövedelmekkel birnak, de nehéz 
volna meghatározni , mit nevezhetnek ök ebböl lu1ajdonké- 
pen мы szomélyes jövedelmöknek; minthogy azoknak 
nagy része a’ megyei pénztárba folyik; a’ másik rész pedig 
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jótékony intézetek’ gyámolítására, a’ templomok’ fentar 
tására ’s a’ kincstárba tartozó adók’ lefizetésére és a’ ne 
velésre fordíttatik. 

A’ plébánusoknak sok vidéken földeik vannak, 
máshol bizonyos alapítványaik , igen gyakran tizedeik, 
fizetéseik az egyházi pénztárból, de a’ stola-jövedelmek 
igen csekèlyek; rendkivüli misék mondása által csak ke 
veset nyerhet а’ plébános, minthogy а’ kormány eziránt 
igen szigoru parancsolatot bocsátott ki ; ezenkivül a’ fára 
beliek itt-ott csekély adókat fizetnek, mellyek eleinte hihe 
töleg önkintesek voltak, de most már szokássá változtak. 

A’ megürült püspökségek’ ’s egyéb egyházi fárák’ jö 
vedelmei nem a’ kincstárba, hanem a’ vallási alappénztárba 
folynak. A’ kolostorok’ szerkezete is -mind azoké, mellyek 
még a’ régibb idöktöl maradtak fen, mind azoké, mellye 
ket az ujabh idökben Ferencz császár állított fel - egészen 
ezen szellemet viseli, t. i. hogy ezen testületek egyedül az 
ifjuság tanitására vagy betegek ápolására, ’s csak ritka 
esetekben lelki pásztorságra fordíttatnak. Mindnyájan 
szerzetöknek egy superior provincialisa alatt állanak, de 
állanak egyszersmind a’ püspök’ törvényhatósága ’s a’ kor 
mányhivatalok’ igazgatása alatt is; elöljáróikat magok vá 
lasztják ugyan, de csak a’ püspök’ megerösítése mellett. 
Most már senkisem lép fel valamelly szerzetbe tunya nyu 
godalom’ és elvont eszmélkedések’ reményében; senkit sem 
szabad többé kedvezö bizonyságlevelek és a’ superior pro 
vincialis engedelme nélkül szerzetbe felvenni. Ha а’ szer 
zetes pap plébános’ segédekint használtatik valahol, nem 
szabad neki nehány hónapnál tovább ugyanazon helyen 
maradni. 
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Mint már mondatott, a’ vallási, a' tanitási és a' sze 
gényi pénzalap jobbára alapítványokból, kegyes adakozá 
sokból és véghagyományokból, de kiváltképen az elkob 
zott egyházi jószágokból származott; ez utóbbiak több 
nyire statuspapirosokba tétettek le, ’s a’ többbi statuspa 
pirosokkal együtt a’ becsleszállítás sorsát szenvedték. A’ 
kamatokat azonban а’ status mindenkor pontosan fizet 
te; bizonyos pereentekből álló adó is vettetett az egy 
házi kinevezésekre, melly az első esztendei jövedelemből 
fizetendő, de ha a’ jövedelem csekélyebb mint a’ fárával 
felruházott” szükségei, akkor a' statuspénztár pótolja а’ 
hiányt. 

Mi a’ nem római catholicus alattvalókat illeti, ezek 5 fő 
osztályra szakadnak, u. m. az egyesült görögök, a’ nem egy. 
görögök, az ágostai vallásnak, a” reformatusok és a” zsidók, 
melly utóbbiak most már a' többivel jogegyenlőségre jutottak. 
Е’ mellett más vallásbeli felekezeteknek is, hacsak olly szá 
mosak, hogy községet képezhetnek, könnyen megadatik az 
engedelem, hogy Istentiszteletöket saját szertartásaik szerint 
valamelly privát házban tartsák, valamint ez az angoloknak 
Triesztben és Karlsbadban megengedtetett. Mind az ágostai 
vallásuak' mind a’ reformátusok” számára Bécsben külön 

consistorium van felállítva, mellynek hatósága az egész csá 
szári birodalomra, Magyarországot és Erdélyt kivéve, ki 
terjed, mellynek tagjait azonban a’ korona erősíti meg. 
Mindenik eonfessionak megvan a’ maga bizonyos kerülete, 
’s mindenik tartományban és nagyobb kerületben van egy 
superintendens, a' kisebb kerületekben egy senior. Mind 
két felekezet fel van hatalmazva, templomokat építeni ’s 
azokat egyházi jószággal 's más egyéb vagyonnal ellátni. 
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Mindenik községben az egyházi feljebbvalóság nehány elöl- 
járó ’s 12 legöregebb alkotta tanáesból áll, kik az egyházi 
község’ ügyeiröl tanakodnak, de mindig a’ kerületi hivalal 
egyik biztosának jelenlétében. Az eklézsia’ pénztára a’ 
lelkész örizete alatt van; 25 fton felül csak а’ kerületi hi 
vatal jóváhagyásával szabad pénzt kiadni, melly hivatal 
nak a’ bevételek és kiadások is benyujtatnak. 

Protestans papok’ nevealése -az ö papnevelö házaikban 
történik, vagy a’ közönséges gymnasiumokban; a’ theo 
logiai gradusokat kapják becsi tanulóintézetökben; а’ theo 
logiai tanulmányokat külföldön végezni csak kevesek 
nek és nehezen engedtetik meg. A’ superintendensnek fe 
nyíték dolgaiban ugyanazon illetöségei vannak, mellyek 
a’ catholicus érseknek; minden évben megjárja megyéjét 
’s beadja tudósítását a’ consistoriumhoz és a’ kerületi hi 
vatalhoz; papokat szentel, engedclmet ad a’ predikálásra, 
’s kijelelteket „дáм а’ bécsi collegium’ számára. Fizetései 
ket részint а’ községek adózásaiból, részint а’ vallási alap 
pénztárbólkapják. A’ consistorium nevezi ki a’ predika 
torokat., de a’ kormányhivatal hozzájárultával. Fökòte 
lessége a’ consistoriumnak valamennyi tanítókönyvre fel 
vigyázni; a’ községek énekes és zsoltáros könyveit meg 
vizsgálni, ’s azokat vagy helybenhagyni vagy megtiltani. 
Hol templom nincs, szabad nekik egy szobában gyülekezni 
össze, és valamelly а’ eonsistoriumtól megengedett imád 
sagos könyvböl olvastatni. 

A’ kormány itt is munkás, szokott békés szellemé 
ben ezen hitfelekez»etek’ papságának neveléséröl gondos 
kodni; bizonyítja eztaz, miszerint ucm rég rendeltetell, 
hogy a’ predikátoroknak minden évbcn vallási tárgyu kér 
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dések osztassanak ki kidolgozás végctt, miáltal a’ hitnek 
egysége fentartassék; továbbá hogy olvasó körök állíttas 
sauak fel, mellyekben a’ eonsistoriumtóljóváhagyott köny 
vek használtassanak, hogy а’ predikátorok az Ur’ vasso 
ráját illendöen osszák ki, hogy szorgalmatosan eatechisál- 
janak, és predikáoziójikban minden alkalmat kerüljenek 
ujabh vallási perlekedésekre. 

A’ görög püspököknek saját törvényszékeik vannak 
hitsorsosaik számára, egyebekben jóiormán egyenlö szer- 
kezetet tartanak a’ töhbiekkel. 

A’ protestansok eatholicuslemplomok építésénél ezek 
nek nem segítenek, csupán a’ földesur köteles, a’ földet 
átengedni, ha erre a’ kormányhivataltól felszólíttatik. A’ 
protestansoknak meg van engedve saját iskolákat ’s. nevelö 
intézeteket állítani, ugyszinte vallási alapítványaikat kc 
zelni, de mindig csak a’ kormány’ felügyelése alatt; val 
lási könyveiknek censurája magokra a’ protestansokra ha 
gyatik. A’ német és cseh tartományokban nem huznak stóla 
fizetéseket ’s csak ritkán biruak plébániai fekvö jószággal. 

A’ eonsistoriumok, a’ superintendensek és seniorok 
’s több pásztorok a’ kormánytól fizettetnek. 

Látjuk a’ mondottakból, hogy az ausztriai német tar 
tományokban a’ papságnak nagy és becsületteljes hatáskör 
van kiszabva; vallási kötelességeik gyakorlatán kivül nagy 
része a’ nevelésnek, а’ szegényügynek, ugyszinte a’ be 
tegek apolása rajok van bizva; e’ mellett a kormany a 

4 
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maga -bölcseségében semmi ~önkénynek n'em adott «научат; 
minden bizonyòsy szabályokba. és formůkba van illesztve ,v а’› 
polgárì hatóság azhegyháziva'l mindenütt kapcsolatba попа, 
mindenben okos, az alattvalók’ javâra gyakorlati törvémyt 
uralkodik ;y az .ausztriai falusi pap , bármelly felekezethez 
шашек; azon lu'ìteleztetéseil Ша}, mellyeket az, 1511016, 
han, a’ kór- és szegények-házában gyakorol, atyai baf-i 
rátja községének; шедшей jövedclme .biztositva,-\és a’ 
népre hatá'sâna-k , ha különben a’ fszabályokat шедшим, 
minden esetre jótékonynak иен lennie. .Neki a’ lelkin'id 
vösséget szintugy elö иен mozdítani, mint az ideigwalót; 
mivel egyedül a’ legfelsò'bb гепае1еъ’-ёгъе1шёЬепсвешива— 
hetikV és tam'that, molly minden vallási gyülölségét-meg 
akadályozni és minden gonosz szenvedélyeket Yelnyomni 
törekszik. Gyengeségek ftermészetesen minden nagyobb 
emberi testületben találtatnak, de az ausztriai papság апа 
lában véve munkás, hasznos és beosülésre méltó. Nin-1 
csen ugyan befolyása a’ 'konnányzásba, de van az erhäl 
osôk’ .és népoharaoter’ képzésébe. ' 

а —‹ 
ч 
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NavELÉs 

Itt a’ nevelést nem ugy tekintjük mint a’ szüléknek 
azon kötelességét, hogy gyermekeiket egésségesekké ’s 
erösekké neveljék ’s belölök- boldog embereket képezze 
nek, sem egyik vagy másik földi javakkal megáldott egyed 
nek neyelésmódjátvizsgálni nem fogjuk, hanem itt a’ 'ne 
velést politicai álláspontból kell vennünk, mennyiben t. i. 
a’ statusnak kötelessége megelégedett és 11а52n05 status 
polgárokat képezni és а’ mennyiben a’ status használja azon 
jogát (mert minden kötelesség jogot is ad), .hogy a’ ne 
velésre, a’ társaságira szintugy mint a’ nyilványosra és 
magányosra, felvigyázzon, és mennyiben igyekszik az ez 
iránt hozott rendszabályokat az általányos statusmaximák 
kal öszhangzásba hozni. Minden népei a’ régi és ujabb 
idöknek különös gondjokat fordították a’ nevelésre, név 
szerint az egyiptomiak, görögök, persák és rómaiak, ’s 
mindenütt világosan láthatni, hogy а’ kormányok, a’ kény 
uriak szintugy mint a’ köztársaságiak, azon törekedtek, 
hogy az iljuságot olly szellemben neveljék, mellynél fogva 
a’ statusmaximák szerint vagy erös harczosokká vagy 11é 
11és statuspolgárokká, kereskedökké vagy földmivelökké 
képeztessenek. 

A’ czél azonban, mellyet minden nevelésnél elérni 
akarunk, az , hogy a’ gyermekek istenfélö, engedelmes é5 
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a' közjóra használható férfiakká neveltessenek , a” melly 
czélt mindenkor legbizonyosabban elérhetni, ha oda igye 
kezünk hatni, hogy a’ statustörvények már a' liatalságnál 
átmenjenek az erkölcsökbe; hanem ehhez magába а’ házi 
nevelésbei befolyás is szükséges, mellyet kiki magának a’ 
legjobb tanítók' megválasztása, a' használandó könyvek 
körüli szabályok megtartása és minden kártékonynak mel 
lőzése által szerezhet meg. Ellenben а’ nyilványos neve 
lésnek egészen a’ status’ és a’ törvények' akaratja szerint kell _ 
folynia. Az egész nevelés két részre oszlik, u. m.A a' test” 
és a’ lélek” vagyis az ész' és akarat' ápolására. Az észt mi 
velni kell, de az akaratot az észnek alája vetni. Minde 
nekelőtt a' szellemi erők' kifejtését és kimüvelését kell esz 
közleni, ezután következik világos előadása mindazon kö 
telességeknek , mellyeket az embernek Isten, önmaga és 
mások iránt mint embernek ’s a’ polgári társaság” tagjának 
teljesítenie kell; és ezzel a' hajlandóságok és kívánságok, 
mellyekből sajátképen az akarat áll, megzabolázandók. 
Ismert dolog, hogy minden nevelés, melly nem a’ val 
láson alapul, nemcsak hiányos, hanem feltétlenül káros; 
mivel a” vallás mindenkor igazi gyámfala volt a’ statusnak, 
midőn a” még gyenge szív a' vallás' szabályai által a’ tör 
vények” megtartására alkalmatossá tétetik. Nem mondotta. 
e Molé ur a' franczia aoademiában felvételekor tartott neve 

zetes beszédében: „А’ tökéletes keresztény minden fárad 
ság nélkül nagy polgárrá lehet“. ’S mivel emberbaráti ér 
telemben véve is a' dolgot, olly elveknek elfogadása, mely 
lyeket a' vallás' tekintete és az atyai példa ajánl, sokkal 
hamarabb vezet gyakorlati erkölcsiségre, mint a' puszta 
szabályozatlan egyedes ítélet , melly minden egyest arra 
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fogna határozni, hogy maga képezzen magának egy val 
lást. Ugy de azon mértéktől, mellyben a' vallási elvek a’ 
nevelésbeliekkel egyesülve vannak, függ, mennyiben ja 
vittatik az emberek” szellemi és erkölcsi állapotja. 

Ezen, sok oldalról figyelemre vett egyenmérték sze 
rint látjuk a’ vallási befolyás' különböző hatásait. Ott, hol 
a’ feltétlen alávetettség nemcsupán a” legfőbb egyházi te 
kintetnek, hanem mindenkinek, ki papi ruhát visel, ural 
kodik vagy uralkodott; ott, hol pontosan nincsen kiszab 
va, mit kell szükségesképen hinni; ott, hol kinekkinek meg 
volt vagy meg van engedve a’ tanítmányokat saját tetszése 
szerint magyarázni, 's a” fiatal elmékre tolni: ott nincs 
nyugpont a' könnyenhivőség és a' kétkedés szélsőségei 
közt, nincs nyugpont az alacsony alávetés és a’ republi 
cai egyenlőség közt, ’s rendszerint az, ki megszünt ái 
tatoskodó lenni, egyszerre hitetlenné változott. 

Más tartományokban, például Francziaországban, hol 
a” revolutio' iszonyai által fékeiről leszabadult szelleme az 
ellenszegülésnek egy általányos idegenkedést szült a” pap 
ság ellenőrködése ’s minden vallásos tárgy iránt, hol ta 
lán a’ vallásnak ujonti behozatala után a' papság” buzgalma 
igenis nagy volt, ’s így a' vallás' befolyása csekély vagy 
semmi, a' népnevelés' igazgatása a” polgári hatóságtól a' 
nyilványos oktatás” ministere alatt gyakoroltatik, a' kik bár 
mint igyekeznek is, mégsem fognak alaposságot a' gon 
dolkodásban és szabályozottságot az erkölcsökben esz 
közleni tudni. A’ kisdedkorától fogva saját függetlensé 
gére hagyatott iüuság szenvedélyes, heves és meggondo 
latlan minden pillanatnyi élvezet' üzésében. Bir ugyan 
gyakran fényes elmével, szép tehetségekkel ’s hősi erővel, 
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de hiányzanak a' vallás” elvei , mellyek mérsékletre 's aka 
ratjának az isteni 's emberi felsőbb akarat alá hajtására ta 
nítanák; ’s bár nagy és hatalmas Francziaország, mégsem 
fog ott a’ mélyebben szemlélő sem személyes boldogságot, 
sem néperkölcsiséget találni, mert sok ész elvek nélkül ’s 
vallás és morál nélkül nem vezeti a' népet nyugodalmas 
rendhez és állandósághoz, és így a' boldogsághoz sem, 
mivel csak szünet nélküli forrongást és vad szenvedélye 
ket szül. 

A' német statusokban a' nevelési rendszer sokkal ala 

posabb és jobb; a’ vallásos elvek” szükséges volta meg van 
ismerve; különben is a’ németek rendtartók erkölcseikben, 
nyájasak a' társalkodáSban, ’s a' literaturai és philosophial 
tudományok körül ujabb időben sokat müveltek; a’ mit 
itt szemükre lobbanthatni , az, hogy a’ vallási befolyás, 
Bajor- és Poroszország” kivételével, jobbára csak az atyai 
ítéletre, de még gyakrabban a' nyilványos tanítók” önké 
nyére van hagyatva, kik semmi egyenes és nyilványos fel 
vigyázat által nem kötvék, nem ritkán a’ vallásnak és p0 
liticának elveit seolasticaí elménczséggel vitatják, ’s igy 
azon nagy hajlandóság mellett, mellyel a’ fiatalság a’ kép 
zelgésekre különben is bir, a’ szenvedélyeket felizgatják; 
minek következése az, hogy azon ürügy alatt, de még 
inkább azon valóságos jó szándék alatt, mindent az embe 
riség' javára tenni, azlértelemnek 's ítéletnek elcsavarása 
a’ különben olly alapos és a' természettől nem dicsekvő né 
meteket is elcsábította; innen a” gyakran olly váratlan és 
esekélységeken nyugvó ábrándozások az .aoademiai ifju 
ságnál, innen a’ munkás pártrészvét az egyik vagy a' má 
sik tanító mellett ’s kiosapongó, gyakran a' nemzeti cha 
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moter’ irányzatávai egészen'eIlenkez30lik«edvencz eszméji a’ 
német tanulóknak. Azért 15- P01052015263, hogy ennek 
elejét vegye, saját reudszert alkotott, deaf melly-azon szi 
30111 kényszerítésénél fogva, melly. mindena gyermeket 6 
éves 11016161 1102610. 18fé105 11011613’ а’ statustól kijelelt is 
kolákba.' küldiï, 6’ 186111 052106116161. 1102610 111060026 6262 
116106616 10521, 1616n több 11610n61 66 а’ statusnak, mint 
sem-a&quot; polgári é101n611. gyakorlati mivelt fériiakat. 

Ausztria 166366611 56161 rendszert alkotott, mellynek 
hânyeges szerkezetét és irányzatait; 60116 62011 01633é-6111 
166105611, n6111611 11010506 15т01111 65 még többeniélre 
ismerik. Ausztria a’ nevelést ugy 10111611, mint eszközt 
6’ népszellem’ 116р265é10, ’s. а’ nép’ tetterejének 10116301’ 
165610; de egyszersmind e’ kettöneka olly 'módeni szabá 
lyozäsára, hogy 6’ 5161115361102016011/1110n01010 50111661 
1611563 6116101606116521655611, 50 11105ap0636 160011611 61161 
520110101115101é510 110 123611655611. Ausztria ehben is meg 
tartja szeme elött lényeges 01vé1, t. -i. azt, hogy 'belsö ál 
lapotjait esendesen, 11é11é506. és csakfokenkint javitgassa, 
62 anyagi segélyforrások’ kifejtését 6’ Ieheiöségig elömoz- 
dítsa, a” jogokat 6? törvény 0lö11 egyenlökké tegye, de 
166366611 106161156 azon hatalmat', hogy mind 6’ 520110161 
mind az anyagi’ érdekek’ kifejlésének 1606101é1 10152é50 520 
vint 136236556, mivel 62 0365201 1610 161161111 egy holdog 
mint egy csillogó népet akar nevelni; 62ér1 is esaknem 
minden' néposztálynak ingyen ad 011161651, melly osztáiyá-.- 
nak ’s állapotjának 116526616 vá1661111; 621 hiszi, hogy 6’ 
1111116öï ’s 1663652 т63а fog 166366611 62 akadályokon ke 
resztül utat 16161, т13 62 alsóhh fokon álló 6206 körökben 
maradand ’s 011 1166у016105011 é1201161 1116361, 111011у körök 
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ből számyai' gyengesége őt kiragadni, soha sem engedendi. 
’S igy a’ főigyekezet oda megyen , hogy kiki a’ maga rangja 
és tehetségei szerint hiv szolgává, bátor katonává , szor 
galmatos cseléddé, vagy nyájas leereszkedő urrá képez 
tessék , és hogy kiki hitéhez és vallásához, bár mellyik le 
gyen az, hiv maradjon, mások vallása iránt pedig türe 
lemmel viseltessék. 

E' ezél' elérésére két elv állíttatott fel; az első az, 
hogy a' status egyedül maga igazgassa alattvalóinak nevel 
tetését ; a' herezegtől kezdve le egészen a' parasztig min 
denkinek nevelés kínáltatik , az egyetemekben , a’ gymna 
siumokban , n’ real-iskolákban , és végre az elemiskolák 
ban , melly neveléshez kiki szabadon járulhat, és а’ hol 
csak a' státustól jóváhagyott könyvek használtatnak. Mind 
a’ privát nevelés ‚ mind a' szabadalmazott és papnevelőinté 
zetekbeni oktatás а' nyilványos felügyelés ugyanazon el 
lenőrségének van alávetve. Erre senkisem kényszeríttetik , 
de semmi nyílványos hivzmlt` nem viselhet, semmi hivatást 
nem gyakorolhat az , ki nem ezen módon neveltetett 's 
nyilványos bizonyságleveleít elő nem mutathatja. 

A’ második elv: minden nemü nevelésnek a” vallással 

összeköttetése. Mindegyik növendék kénytelen az e' végre 
felhatalmazott saját felekezetebeli papnál vallásos oktatást 
“venni , és az errőli bizonyítványok jövendő hivatásához 
mulhatlanul szükségesek. A’ különbség tehát az ausztriai és 
porosz rendszer közt abban áll, hogy Ausztriában a' neve 
lés mindenkinek kínáltatik , de senkire nem tolatik. 

A’ vallás vétetik a’ tanítás' alapjául, de e” mellett gon 
doskodván arról is , hogy minden bevett felekezetnek 
hitágazati a' vallásos tanításban foglaltassanak, ’s midön a' 
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kormány szigoru felvigyázást gyakorol a’ papsag felett; 
kényszeríti azt, csak azon tanokat terjeszteni , mellyek a’_ 
különbözö felekezetek consistoriumaitól elfogadtattak , ’s а’ 
statustól jóváhagyattak. 

Az egészet vezérli a’ tanulmányok’ udvari biztossaga 
Bécsben, egy a’ kormány által világiakból kinevezett ta 
nács , melly valamennyi consxstoriummal kapcsolatban áll 
ván az egészet igazgatja. De jól meg kell jegyezni , hogy 
ez csupán tanácskozó és csak némelly tekintetben végre 
hajtó testület , de a’ mellynek semmi törvényhozó hatalma 
nincs. Müködései a’ következök : . 

1. Megvizsgálása minden peres kérdéseknek a’ neve 
lési ügyekben , mellyek a’ rendes törvényszékek elébe nem 
lartoznak. 

2. Terveknek és rendeleteknek kidolgozása ’s elöter 
jesztése tudományos tárgyakban ; ö!‘ а’ koronának elöadói 
minden ügyben, melly a’ neveléssel kapcsolatban áll; de 
nem szabad semmi változást tenni különös császári paran 
csolat nélkül; ez a’ középponti hivatal, hol minden egyházi 
és világi tanulmányi ügyet illetö tudósítások összegyüjtet 
nek és megvizsgáltatnak. 

Ezen hivatalnak 6 iskolabeli osztály van alaia vetve , 
u. m. a’ népiskolák , a’ gymnasiumok , a’ philosophiai, az 
orvosi , seborvosi , a’ tiirvénytudományi ’s végre a’ hittu 
dományioskolák. A’ négy utolsó képezi a’ négy tudomá 
nyos kart az egyetemeknél. A’ gymnasiumokban classicai 
tanulmányok , mathesis és elemi philosophia tanittatnak; 
végre a’ népiskolák különbözö osztalyokra szakadnak, 
mellyekben a’ tanítas inkabb gyakorlatilag adatik. Az al 
sóbbak közül a’ trivialis vagy német iskolák, mellyek az 
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országnak minden falujában és városában- felállítvák .és a’ 
liegyes tartományokban még imitt amott csak most' áilittat 
nak fel.&quot; A’ tanítás-ezekben valIásra„ morálra , olvasásra, 
irásra , számvetésre és muzsikára szorítva.. A.’ nagyobb 
helységekben' ezen iskolák nagyobbszeríileg.szerkesztvék, 
’S bennök magasabb tanítás adatik a&quot; k-ézi- mesterségekre 
kêszülöknek„u. m`. a’ rajzolásban, elemi geometriábanés 
földleirásban; vagy egy osztály-a.’ népiskolák tanitóira 
nézve is. A’ nagyobb városokban vannak kereskedö-isko 
lák., mellyeket reál-iskoláknak neveznek , ’s' mellyekben 
történetek, számvitel, а&quot; kereskedés’ elvei, természet 
ismeret és mezei gazdaság is taníttatnak. Vannak а’ 
nagyobb városokbanmég tôkéletesen-- szerkezett. politech 
niai intézetek. A’ leányok’ oktatása a’ falusi iskolákban, 
hol esak lehetséges , külön szobában. történik; különbözö 
nöszerzeteseknél iskolák vannak leányok’ számára, az -itteni 
oktatás jóiormán megfelel a’ fiuk’ iö-és reáliskoláin-ak. 

Ezen iskolák felett állanak а’ gymnasiu-mok , mellyek 
höl 1, 2, söt több is van egy kerületben-; aztán következ- 
nek a’ lyeeumok , mellyek egy kis egyetem’ czéljainak fe 
lelnek ,meg. Aeademiai rangokat azonban a’ lyeeumokon 
nem nyerhetni. Az ausztriai tartományokban (Magyaror 
szágot es Erdélyt kivéve) van 18 katholicus és több ргo 
Ъesгапйуоeum. Az izraelitáknak szinte vannak gymnasiu 
maik’,’hol , kivévén a’ vallàsiakat, ugyanazon könyveket 
kell használni. A’ lyeeumok feletta állauak az egyetemek 
Bécsben, Prágában, Lembergben, Grétzben, Olmüczben 
és Insprukban; mind a’ négy tudományos kar azonban 
csak Bécsben és Prágában van egyesülve; Pádua, Pávia, 
és Pest szinte birják а’ négy tudományos kart, de nem tar 



59 

toznak az ausztriai német tartományokhoz-, ’mellyekro'l 
sajátkép szóvagyon. “ - - ’ ‚ . ‚ д 

Mindezeken kivül vannak még orvosi és sebészi ’s theo 
logiai aeademiák , katonai’ tanítóintézetek minden ägaira 
a’ hadtudományoknak, iskolák а’ tisztek, kadettek ’s ka 
tona- gyermekek’ számára« ; 'van tengerészeti iskola Velen 
ezében , árkásziskola Tulnban , eollegiuma a’ keleti луг!‘ 
veknek , ’s több30 más hasonló intézeteln ` 

Mindezen intézetek tökéletesen egyenlö módraifszer-‘ 
kesztvék. Minden felekezetnekalsó népiskoláit a’ helybeli 
lelkészek igazgatják ’s tartják szemmel, kiknek fárájok 
elnyerése elött nevelés-tudományokból vizsgálatot ’kell ki 
állniok ; .ugyan ö11 kötelesek minden lréteri legalább kа: 
szer а’ gyermekeket nemcsak a’ hitvallásból hanem más tár 
gyakból is megvizsgálni; -ö 11e1у21 -а’ ’tanulókat az alsóbb 
osztályokból magasabba által , és kiadjaa’ liizonyság-lev'e301 
leket , mellyek nélkül a’ tanuló nem&quot;mehèt' fela'a” gyмы: 
siumba; szinte а’ lelkész ’kòteles , -bizonyos idöben tudó 
sítást adm 110 iskolájа’ állapotja 10lö1 mma ègyaázi 016111100 
hoz mind a’ kerüleli hivatalhoz; vagyontalan- gyerrńekek 
közt könyveket és ruhákat oszt ki, mellyek nélkül aazoli 
az iskolát nem látogathatnák. Hol különbözö hitfelekezetii 
gyermekek vannak ugyanegy iskolában, ott a’ vallástanitás 
csak az utolsó30 órákban tartathatik, mialatt a’ nem catholi 
eusok elküldetnek ; dehol a&quot;nem eatholicusok száma elég 
nagy és saját iskolát .állíthatnak magoknak , ezen felekezet 
papjára ugyanezen kötelességek ruháztatnak, mellyeka’ 
catholicusokêi. Minden' felekezet’ papjának egyenlö joga 
van а’ szegények’ pénzalapjához folyamodni ,’honnan gyá- 
molításaikat nyujtiák. .De minthogy messze kiterjedett fá 
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rákban a’ távolság gyakran igen nagy, а‘ püspök vagy a’ su 
perintendens különös tanítót nevez ki; a’ felvigyázást azon 
ban magának a’ lelkésznek kell vinni, mivégre а’ status min 
den felekezet számára a’ kocsibért viseli. 

Az iskolamestereknek a’ normális iskolákból kell bi 

zonyság-levelet mutatniok , a’ consistoriumoktól vizsgál 
tatnak meg és alkalmaztatnak; azonban a’ kormányhivatal 
tólkell megerösíttetniök; kapnak szállást, meghatározott 
fizetést , és öreg korukban nyugpénzt, kivévén azon régibb 
iskolákat , mellyek már 1772 elött állottak fen és a’ mely- 
lyekröl késöbben szólani fogunk. 

A’ tartomány különbözö kerületekre van felosztva, és 
mindenik kerületnek van egy еaját inspectora, ki köteles 
évenkint egyszer minden iskolát meglátogatni, a’ tanulókat 
megvizsgálni, a’ papságot, a’ tanítókat ’s a’ tanító-köny 
veket pontos felvigyázat alatt tartani ’s ezek felöl tudósítá 
sát beadni. Az inspectorok felett mindenik egyházi me 
gyében van egy föfelügyelö , a’ kit general-inspectornak 
neveznek. Ez a’ consistorium’ tanácsában külön szavazat- 

tal bir; ha az ö szavazata a’ consistoriuméval nem egyez 
meg , akkor a’ kérdést a’ kormányhivatalnak kell eldönteni; 
ö gyüjti össze a’ tudósításokat, ’s ö vizsgálja a’ papi hi 
vatalra kijelölteket, valamint szinte a’ férfi és nöszerzete 
sek novitiusait. A’ protestansoknál ezen hivatalt a’ seni 
orok és superintendensek látják el. A’ püspöki consistorium, 
a’ püspök elnöksége alatt, legfelsöbb hivatala ezen népis 
koláknak; megvizsgálja а’ bejött tudósításokat, felvigyáz 
az iskolákra, ujakat állít fel, gondoskodik az öregebb is 
kolamesterek’ nyugpénzéröl és határoz a’ fenyítéki ügyek 
ben; de minden dologban, hol egy valóságos hatalom’ 
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gyakorlata kívántatik , a' kormányhivatalok” jóváhagyását 
kell kikérnie. 

Valamennyi professorok , tanítók, iskolamesterek 'stb. 
fizetése , mint már mondottuk, a' vallási alappénztárból tör 
ténik, 's' az e” végre fordított mennyiség rendkívül tetemes, 
a” mit el lehet képzelni, ha tudjuk, hogy csupán a' monar 
chiában létező nyolcz universitásért több fizettetik évenkint 
570,000 pitnál. Apróbb fizetésekre mindenik kerületben 
van egy saját tudományi és nevelési alappénztár, mellyeket 
már 2dík József külön alapítványokból alkotott, ’s mellye 
ket a’ kormányhivatal igazgat; de mivel az iskolák szük 
sége naponkint növekszik, mindig uj és uj iskolák állíttat 
nak fel, a” meglevő pénzalapok pedig többé nem elegen 
dők; gyakran gyüjtésckhez és önkényes adakozásokhoz 
folyamodnak , az esztendö' végén fenmaradó hiány pedig a' 
császári kincstár által pótoltatik. A' visszafizetésről mind 
eddig nem vala szó. Ha valahol elhatároztatik uj iskola' 
építése, a' földesur tartozik földet és építőszereket szol 
gáltatni, a’ kerület” lakosi munkát, a’ fára' patronusa pedig 
butorokat adni. A’ fentartás mind e’ három forrásra kö-' 

zösen háramlik. Minden lovagacademiában, kolostori is 
kolákban, ugy minden egyéb férfi vagy» nőnövendékekre 
alapított intézetekben a’ tanítóknak engedelemmel kell 
birní a’ kormánytól a' tanításra. Ki tanulmányait otthon 
akarja végezni, ezt megteheti; de ha valaha hivatalba 
akar jutni, köteles a’ nyilványos vizsgálatokat letenni, és 
az erről szóló nyilványos bizonyítvány-levelet előmutatni; 
ezenkívül minden magányos academiából hónapos és év 
negyedes kimutatásokat kell a' gymnasium igazgatói 
hoz beküldeni. Idegen nevelőket csak a’ kormány kü 
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lönôs ~engedelmével szabad magányos hàzakban felfo 
gadni. ' 

Sajátképi триада ezen rendszernek boldogult Ferenoz 
osászár, melly a’vvalósággal német örökös tartományokban 

' már csaknem általányosan életbe l-épett. Az olasz tattoÁ-` 
mányokban ez utóbbi években legtöbb történt az iskolai 
iig-y’ elömozdítására; Galiczíában azonban nagy akadá 
lyokra шиш behozatala ’s mind az iskolák’ felállítására, 
mind a’ tanítványok’ számának szaporodására nézve ott még 
igen sok kivánatos marad'. Magyarországot, Erdélyt és a&quot; 
katonai határszélt kivéve, az egész császári statusban lé-ê 
tezö 2,500,000 iskolába járható férfi- és nö-növendékek 
шт 1,600,000 jár valósággal iskolákba a’ nyilványos tu 
dósitások» szerint, holott legész Franoziaországban 5 millió 
fìu és leâny köziil 3 millió többnyire osak télen látogatja 
meg aziiskolát; ott 14 millió meglett ember sem irni sem 
olvasni nem tud, és I38,000 község közt még 19,000ben 
sommi népiskola sincs. - 

Ámbár a’ tanítás általában ingyen adatik, mégis va 
lamelly osekély dij kivántatik a’ vagyonosabbaktól ’s mind 
azoktól, kiknek szegénysèg-bizonyítványuk ninosen. E” 
sommákból, mellyek а' gymnasiumokban 12 fra, az egye 
temekben pedig 20—30 fra mennek évenkint, segedclem 
pénztár alapíttatik szegény tanulók’ számára, azaz helöle 
olly szegény tanulóknak, kik jó erkölcs- és szegénység 
bizonyítványt mutathatnak, és kik dicsóretes elömenettel 
folytatják tanulmányaikat, segedelem nyujtatik, sok helyütt 
szabad szállást és élelmet kapnak, mellyek’ költségei e’ pénz 
alapból fizettetnek. Kivételt képeznek ebben azon közép 
népiskolák, mellyek már a'józseiì reformok elöttfenállot 
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tak, mellyekben még mais szokas,fhog~y -minden iskolas 
gyermek, kinek szegénységi-bizonyítványa nincs, vagy 
nem olly’ esaládhoz tartozik, mellynek több van 5 дeк‘ 
тeйéпé1д11o1пароп1х1п1 bizonyos osekély mennyiséget,’mint-.» 
egy 10 krtköteles az iskolamesternek fi-zetni. - De ezen 
esetben a&quot; közönségnek is joga van az iskolamester’ kine 
vezésében résztvenni. Oka ezen szokás’ -megtartásának 
elöször az: mivel a’-már rég .fenallótnern akarak feldön-, 
teni; és másodszor, mivel a’ hiibéri intézvények szerint-а’ 
földesurak gyakran köteleztetteka aziskolak’ fentartasahoz 
járulni, -melly kötelességtöla ’s egyszersmimi azon jogtól, 
hogy az iskolaügybe ök is~befolyhassanak,~ nem akarák 
öketkivetkeztetni; azonban minden a’ nyilványos hivata 
lok -felügyelése alá hel'yeztetett.. -— Ezenkivñl különbiizö 
nevelöintézetekben .és iskolakban alapítványi helyek létez 
nek , mellyek részínt a’ kormány, részint magányosakpal 
tal töltetnek be; а’ kolostorok legnagyobb részében is inin 
-dig van még egy -pár hely vagyontalan tanulók’ számára, as 
sokan ,közülök kötelesek szegényftanulóknak-élelmet Tadni'. 

Л - ‚ 
‚_ 

- _— .. 

- - 1&quot;. . 5‘_ -’_:‚.! 

' - . ’д‘ 

На már a’ nevelésrîîl és iskolaügyröl eddig mondotta 
kat jól megfontoliuk, rendkivüli szorgalma mutatkozik a’ kor 
mánynak a’ szegények’ neveltetésében, mi mellett azonban 
szorosan szem elött tartatik, hogy a’ szegénynek jólléte &quot;s 
megelégedése is számba vétessék. Azon szigoru rendeletek, 
mellyek középszerii tehetségeket a’ tovabbtanulásban aka 
dályoznak, azon sokféle erkölcs- és szegénység-bizonyít 
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vânylevelek , mellyek mcgkivántatnak ‚ hogy valamcllyr 
szegényebb sorsu a’ kimüveltségnek magasabb fokára jut 
hasson, megannyi eszközök, a’ szegényebb néposztályt 
e’ nyugtalan ujításvágytól megovni, ’s öket minden lépés 
nél, mellyet elöre tesznek, Iìgyelmeztetni, hogy az élve 
zendö javakat egyedül erkölosi magokviseletének ’s а’ kor 
mány’ kegyelmének köszönhetik; és a’ kormánynak azon 
általányos elve, hogy az uralkodó és alattvaló’ érzései és 
indulatai közt öszhangzást szerezzen, öket rendes és meg 
elégedett életre szoktassa, ’s a’ vallási kötelességeket a’ 
polgáriakkal összeegyeztesse, ebben is világosan mutat 
kozik. Azon nyugalom, melly az ausztriai iskolákban 
és egyetemekben mind a’ tanítványok mind a’ profes 
sorok között rendszerint uralkodik , e' rendszabálynak 
kószönhetò'; mihez még az is járul, hogy az acade 
mìai fenyíték osak annyiban áll az academiai tanács alan, 
mennyiben az iskolai törvények’ áthágása forog fen; de 
minden ollyas esetben, hol a' nyilványos rend’ megsértését 
illeti, e' fenyítéli а2 általányos köz felügyelés alatt áll; 
mindenütt а' rendnek ’s a’ status és egyház törvényszerü 
hatalma elött meghódolásnak ugyanazon elvei hirdettctnek; 
mindenütt ügyekeznek az érzést, értelmet ’s анаши): egyen 
szerüleg kimüvelni ’s karon fogva а' megelégedés és békc 
czéliához vezetni. Habár ezen egyformaság itt és amott 
a’ geuienek határokat tüz, mégis félreísmerhetlen, hogy 
a’ kormány azon ozélt eléri , minden osztályoknak hozzájok 
illö tam'tást adatni, miáltal azok megelégedett és hasznos 
polgárokká képeztetnek; ,azon szertelen becsvágynak el 
lenben, magát rangján felül emelni, gát vettetik ; de mi 
mégscm мышата, hogy jelcs elmék a’ status’ legmaga 
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sablì fokaira és méltóságaira ne emelkedjenek, miröl a’ sta 
tus-schematismusok — hol igen sok olly férfiura találunk, 
kik sem vagyonnal sem születésökkel nem díosekedhetnek, 
’s mégis a’ stalustisztviselök’ legelsö sorai között állanak — 
legnyilványosabb bizonyságot adnak. 

FENYI'TÖJOG. 

A’ ienyitötörvénykönyv, melly (Magyarországot, Er 
délyt és az olasz tartományokat kivéve) fenáll, megboldo 
gult Ferenoz osászár által 1803ban adatott; a’ munka is 
meretes, azéri is osak igen keveset kivántam itt felöle szó 
lani. Minden vétségek két паду osztályra szakasztatnak, u. 
m. büntettekre és súlyos rendöri áthágásokra. Minekutána 
pontos kijelelése adatik azon körülményeknek, mellyek a’ 
vétséget büntetté vagy súlyos rendò'ri áthágássá ke'pezik, e’ 
codexben leiratik a’ törvényes bánásmód, a’ hebizonyítás’ 
szabályai, a’ felebbvitel’ jogai, a’ büntetések’ módja és kiter 
jesztése, ’s végre a’ börtöni fenyíték. » 

Rendkivüli szabatosság uralkodik mindezen pontok' 
leirásában. A’ büntettek alatt értetnek bizonyos nagyságu, 
egyenes vagy mellékes roszakarattal párosult gonosztettek. 
Büntetésök а' halál, holtig való börtön, fogság 6 hónaplól 
20 esztendeig, nehéz munkával, koplalással, vagy pelengé-r 
rel. Súlyos rendò'ri áthágások a’ kisebb foku vétségek és 
ollyanok, mellyek nem rosz Юкатана] párosulvák; bünteté 

о 
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seik: pénzbirságok, jószág’ elkobzása, fogság, de melly 6 
hónapnal nem tart tovább; néha botütések is, mellyek a’ 
15öt meg nem haladják. Testi hüntetések soha sem hajtat 
nak nyilványosau végre, ’s а’ fogságot is gyakran kipótolja 
kivált a’ fiatalságnál a’ becsületszavához kötött otthontar 
tozkodás. A’ halálbüntetés a’ büntetteknek csak 61 пeméг0 

van megállapítva, t. i. hazaárulásra, gyilkosságra vagy 
rabló-ölésre, gyujtogatásra, de esak különös körülmények 
alatt, és а’ рén2éг1é11й nyilványos papirosok’ meghamisítá 
sára. Az utolsó esetben a’ halálbüntetés fenáll ugyan 111é3 
1п051 15, de tettleg nyolcz esztendö óta sem nem alkalmaz 
tatott, sem nem 11ér01011; mivel rendeletek jelentek meg, 
hogy hasonló esetekben minden található enyhitökörül 
mények tekintetbe vétessenek. A’ súlyos rendöri áthágások 
szétoszlanak vétségekre: 

1zör a’ status ellen, 
2szor a’ nyilványos rend és bátorság, 
3szor magányos vagyon és hátorság, 
4szer magányos emberek személye és jó hire, 
5ször a’ nyilványos erkölcsiség ellen, hova az ismetelt 

intés 1116n1 koldulás is számíttatik. Az ittasság önmagában 
véve nem vétség, kivévén a’ házfödeleken és 611650110n dol 
gozóknál, szolgáknál, kikre a’ tüz’ gondja van bizva, és 
ш1ш1eп cselédnél, ha már а’ 5201165 т03г632611 ’s a’ gazda 
panaszt teszen. 

Minden helységben a’ nyilványos rendnek fentartása 
saját hivatalra van bizva, melly vagy a’ kormány, vagy a’ 
földesuraság, vagy a’ várostanács, vagy végre a’ község’ 
birájinak kezeibe van letéve. Ezek tesìik meg aa 615ö és 
0lö10305 vizsgálatot minden büntettröl vagy vétségröl, hon 
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nan azután az eset sам minemüsége szcriut felsöbb hiva 
talok elébe terjesztetik. Minden kerületben van egy f e 
nyítö-törvényszék, ’s minden tartományban egy leg 
felsöhb fenyítö-törvényszék (appellatio), Bécsben 
pedig mint legföbb hivatal az udvari törvényszék. 
Meg kell jegyezni, hogy sajátképi nemesek’ törvényszéke 
nem létezik, hanem а’ születés’ és rang’ elöjoga csak ab 
ban áll, hogy a’ vádlott nem a’ helybeli törvényszékhez, 
hanem mindiárt а’ fenyítö-törvényszékhez vitetik; rendöri 
áthágásokért a’ nemesek szokás szerint a’ kerületi hivatal 
által itéltetnek el ; nemnemes vádlott mindenekelött a’ hely 
beli elöljáróság által kihallgattatik, melly egy biróból és 
két feleskütt úlnökböl álló törvényszéket képez; a’ több- 
ség’ határozata szerint a’ vádlott vagy szabadon eresztetik, 
vagy a’ fenyítö-törvényszékhez utasíttatik, ’s a’ körülmé 
nyekhez képest vagy fogságba tétetik, vagy kezességre 
szabadon eresztetik. A’ fenyítö-törvényszék egy biróból 
és bizonyos számu felesküdt ülnökökböl áll; itt is a’ sza 
vazatok’ többsége határoz. 

Minden tanuvallatások a’ vádlott’ távollétében történ-- 

nek, még pedig vagy irásban vagy szóval, midön azonnal 
jegyzökönyvbe vétetnek, aláiratnak és esküvel megerö 
síttetnek; ezután minden fenyítö perben egy törvényszéki 
tiszt irásba foglalja a’ fenforgó hüneset’ elöterjesztését, 
mellyhez valamennyi tanuk’ vallomási és azon kérdések 
csatoltatnak, mellyekre a’ vádlottnak felelni kell. Az ülés 
sajátkép’ titkos, de a’ gyakorlatban tulajdonkép’ nem,-mint 
hogy minden jogtanulók jelenlehetnek, de semmit sem.sza 
bad nyilványítaniok. A’ vádlottnak nem adatik iigyvéd, 
mivel а’ biró maga már mintegy ügyvéde, szintugy köte 

5aK 
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lessége lévén a’ vádlottnak bünüs vagy .ártatlan ММ! bc 
bizouyítani ; nem szabad öt másról kérdczni, mint arról, mi-a&quot;. 
lncgirt formulában foglaltatik; ha a’ vádlott’ feleleteiböl ujabb 
kérdések támadnak , akkor ezek ujra leirandók , de neki csak 
míasik kihallgatáskor elöterjesztendökf. A’ vádlottnak joga 
van feleleteihez észrevételeket és felvilágosításokat tetszése 
szerint toldani, haîvonakodik felelni, akkor vagy kemény 
böjtöket kell вiшим, vagy' vármunkára szoríttatik mindad 
dág, mig elszánja magát а’ feleletre. Semmi nemét a’ kinzás 
на): vagy testi fenyítésnek nem szabad ‚малыши; de igenis 
megengvedvék a’ kelepczés kérdések; semmi gyanus büntársá 
nak nevét nem szahadaz ‚ö megrezzentésére használni; neki 
nincs joga a’ tanuvallomásokat megtekinteni, de azoknak lé 
nyeges tartalmát fel lehet eiötte fedezni; neki csak e gy tanu 
val való Szembe.állitâsát szabad kivánni, azaz csak cgyet 
egyszerre; ha azonban ellenmondásokon és kézzelfogható 
hazugságokon' éretik, akkor ezen uj vétségért elörebocsátctt 
intés után testileg meg is fenyíttethetik. Senkit sem sza 
bad mellékes (indirect) bizonyítványok mellett halálra itélni; 
söt az önvallomás sem elegendö, ha a’ Фett más valamelly 
tett által nem bizonyítlathatik be. Az egész perfolyam, 
tanuvallomások, ’s azokból huzott következtetések felett 
a’ jegyzö. általjegyzökönyv készíttetik, es а’ törvényszék 
nek felolvastatik; mindenik irásban adja véleményét a’ bü 
nös vagy nem-bünös és а’ kiszabandó bünœtés iránt, ’s 
csak ha a’ szavazatok egyenlôk, határoz az elnök’ szava. 
Csaknern mindegyik itéletuek felsöbb hivataltx'&gt;l.30kell meg 
crösíttetnie, például hol a’ vádlottat nem lehetett vallomásra 
birni, hol az itélet 5 esztendeinél hosszabb fogságot ren 
del. A’ legfelsöbb fenyítö-törvényszék megkeményíthet 



69 

vagy enyhíth minden ítéletet, kivévén a’ halál” vagy bn! 
tiglani fogság' büntetéseit, mellyeket megkeményíteni nem 
szabad. Minden halálbüntetést, minden esetét a’ hivatal 
béli hívtelenségnek', valamint mindazon eseteket, mellye 
ket a’ legfelsőbb fenyítőtörvényszék megkeményített, a' 
bécsi udvari törvényszéknek kell elejébe terjeszteni, 'sl az 
ítéletnek Császár Ő Felségétől kell megerősíttetnie. Kü 
lönben is a’ legtöbb esetekben a’ felebbvitel a' legfőbb ha 
tóságig megengedtetik. 

Ki a’ büntettet meg nem vallja, vagy kire azt tanuk 
által rábízonyítanimem lehet, az halálra nem itéltethetik. 
Súlyos rendőri áthágásoknál első bíróság а’ várostanáos, 
gazdasági tisztségek, helybeli előjáróságok 'stb.; második 
bíróság a' kormányhatóság u. m. a' kerületi hivatal, melly 
e’ végre külön törvényszéket képez; a’ harmadik a’ tar 
tományi kormányhivatal, ’s végre a' - legfőbb udvari hivatal 
Bécsben. E’ mellett meg kell jegyezni, hogy a’ legalsóbb 
hivatal csak egy hónapi'fogs'ágra ’s csak'tiz pálcza-ütés're 
ítélhet. Kisebb rendőri áthágások magára a' rendőri hiva 
talra hagyatnak megfenyítésül. Áthágások urbérí dolgok 
ban, mennyiben nagyobb bünsúlyt nem foglalnak magok 
ban, a’ kerületi hivatalra bizatnak. Némellyesetekben a' 
rögtönitélet alkalmazása is megengedtetik. ‚ -' 

Az ausztriai német tartományokban küvét-kező város 
tanácsi- törvényszékek vannak a’ városokban és mezővá 
rosokban, смыт következő lföldesuri helybeli „törvény 
székek (Patrimonial-Gerichte). ` ` 
Ausztria, Ens alattiv fert. 45 magistratus és 703 mas. t. sz. 

„ ' Ens feletti fert. 38 „ „ 437 - „' „ 
Stájerország. . . 65 „ „ l837 ‚д ' „' 
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Csehország . ’ . 179 magistratus és 868 uras. t. sz. 
Galiczia . . . 65 „ „ 2532 „ „ 
Morva . . 67 „ „ 447 „ „ 
Salzburg. . . 22 köztörvényszék (Pfleggericht). 
Tyrol . . . . 75 „ 
Klagenfurti kerület . 21 magistratus és 338 uras. t. sz. 
Villaohi „ _ 14 kerületi elöljáróság 
Karinthia „ . 36 ‚‚ „ 
Tengermellék „ . 32 „ „ 

A’ tartományi, kereskedési, váltó, bányaügyi, hiibéri 
és föudvari marsal hivatali törvényszékek fenállanak ugyan, 
de nem ide tartoznak. 

’ Ezen tárgynak szemléleténél is ugyanazon egyenlö 
elvet talàljuk, melly az ausztriai status’ minden intézvényé 
höl kiviláglik, t. i. azon atyai ’s patriarchai szellemet, melly 
a’ maga tekintetét mindenütt fentartja ’s engedékenységét 
mindenütt érezteti; a’ törvény elötti egyenlöséget megörzi, 
mivel, mint máл‘ mondatott, semmi forum nobilium nincsen ; ’s 
ha szinte ittott szigoruságra találunk, annál nagyobb az igaz 
ság és szelídség a’ valóságos törvényfolyamatban; a’ külön 
hözö felebbvitelek, átnézések, tanuk iránti törvények, a’ sok 
enyhítés, kor, nem és körülmények miatt; rágalmazó vád 
lókra szabott kemény büntetések, az egész hánásmód, mi 
dön mindenik biró és ülnök az egész per’ tartalmát minden 
mellékleteivel, tanuvallomásival ’sat. köteles kihallgatni, 
hol kiki a’ maga szavazatát irásban kénytelen beadni , végre 
hol а’ feljebbviteleknél és átnézeteknél ugyanazon bánás 
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mód ismételtetik; mindezek világosan bizonyítják, mennyire 
igyekezik a’ felsöség igaztalanságot el nem követni, ’s mi 
képen inkább tiz bünöst akar felmenteni, mint egy ár 
tatlant megbüntetni. Igaz , hogy а’ gyeгтekeК vétségei 
szüléik ellen gyakran igen is keményen büntettetnek; azon 
ban tiz esztendön aluli gyermekek családi bünteiésnek en 
gedtetnek által, a’ tizennégy esztendůn aluliaknál minden 
gonosztett csak rendöri áthágásnak tekintetik , halált a’. 
bünös csak 18ik éve elmulta után szenvedhet. Minden 
rendöri törvényekben a’ cselekedet csak annyibau bünös, 
mennyiben а’ nyilványos rend háboríttatik általa; szemé 
lyes erkölcstelenségnek tettei, ha a’ házi négy fal közt vi 
tetnek véghez, csak a’ családiö által hozathatnak törvény 
elébe. Láthatni itt világosan, miképen igyekszik а’ kor 
mány, a’ nyilványos rendet a’ szemêlyes élvezetek1egua- 
gyobb kiméletével összekapcsolni; mint igyekszik a’ ha 
tóságok iránti tiszteletet szeretetböl mind félelemböl 
eszközölni. Igaz, hogy ezen perfolyamban méltán lehet 
az igen lassu menetet, igen terjedelmes jegyzökönyveket 
és а’ nagy körülményességet gáncsolni; de e’ mellett azt 
is tekintetbe kell venni, hogy a’ малoм kezesség mellett 
nem ritkán szabadon bocsáttatik; а’ valóságos fogoly pedig 
fogsága ideje alatt nem henyél, hanem bizonyos nemét 
nyeri а’ vallási és erkölcsi oktatásnak, miért is ezen idö, 
mint javító bánásmód, rá nézve nincsen minden haszon 
nélkül. Ezen törvények gyakorlati jóságát mutatja azon 
arány, melly a’ törvényszékek elött elöfordult büutetteknél 
mutatkozik több olly tartományokban, mellyek az ausztriai 
korrnány alá csak késöbben jutottak, vagy huzamosabb 
ideig voltak idegcn uraság alatt. Ezekben legkedvezötle 
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nebb az arány; például a’ legtöbb büntettek Выйтu, Ту 
rolban, lllyriában, az olasz tartományokban és Galicziában 
követtetnek el; tiz esztendei általányos számolat szerint 
78,088 személy kот 104 itéltetetett holtigla-ni, 1846 
10-20esztendei börtönre. A’ rögtönitélettel kivégez 
tettek 99en, közönséges halálitélet 151, ezek közül azon 
ban a’ halálbüntetés szelídebbre valtoztatott 77nél, felmen 
tettek 11,561en, bizonyítványok’ hiánya m-iatt elbocsát 
tatott 37,590; a’ többi részint meghalt, részint megszö 
kött, részint kisebb büntetésre itéltetett. Meg kell je 
gyezni, hogy ezen kimutatásban, Magyarországot és Er 
délyt kivéve, valamennyi ausztriai tartomány benfoglaltatik. 

’ romani 10‘1izGA'ras. 

A’ dolgok’ jelen állapotjánál Eurovpában lehetetlcn, 
hogy egy tisztán autocratiai monarchia, azaz egy szemé 
lycs szeszély és önkény által vezérlett konnány fenálljon, 
clöször azért, mivel magok а’ fejedelmek távul vannak at 
tól, hogy egy illyen veszedelmes felelöséget magokra vál-«_ 
laljanak; és másodszor azért, mivel mindenik országban 
van közvélemény, mellyhez a’ fejedelemnek inkább vagy 
kevesbbé csatlakoznia kell. Ausztriában, hol a’ nevelés 
nek az a’ czélja, hogy a’ közvéleményt a’ kormány elvei 
vel öszhangzásba hozza, és hol bizodalom uralkodik az 
cgyház’ és a’ status’ hatósága iránt, ott a’ kormánynak is 
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könnyebb a' közvéleményhez simulni, midőn mindent meg 
teszen az anyagi jólét, emelésére; más részről pedig erő 
vel nyomja el mindazon theoriákat, mellyek politieai refor 
mokra ozéloznak; egyszersmind megnyeri magának népe&quot; 
hajlandóságát és szeretetét az egyszerü magaviselet és jó 
szivü , nyájas bánásmód által, melly a’ Császári Család 
minden tagjainak sajátja. ` ` 

Az ausztriai német statusokban nincsen semmi való 

ságos alkotmány, mellyet képviseletinek lehetne nevezni; 
de mégis minden tartományban van a'xrendeknek tarto 
mányi tanácsa, melly minden évben egyszer összegyül 's 
rendek' gyülésének neveztetik. Ezen gyülések' szerkezete 
a' különböző tartományok szerint szülte különböző ’s a' 
német ausztriai tartományokban áll ‘a’ négy rendnek kép 
viselőiből; c’ négy rend a’ következő: lső a' papi, 2dik a' 
főnemesség vagyis az urak' rendje, 3dik a' kisebb nemes 
ség vagyis a’ lovagrend, 4ík a' polgárrend. Az első vagyis 
az egyházi rendből joguk van itt megjelenni több érseknek 
és püspöknek, némelly espereseknek és plébánusoknak, 
kik régi szabadalmaknál fogva élnek az itt megjelenhetési 
joggal; nem különben а’ székeskáptalanok' és más egy 
házi testületek' követei. A' második és harmadik osztály, 
részint születés által, mint például az uri rend, részint vá 
lasztás által van felhatalmazva a” megjelenhetésre; e' jog 
részint bizonyos lovagi jószágok' birtokán alapul, vagy ha 
bizonyos családok” feje valaki, vagy végre ha bizonyos hi 
vatal birtokában van; a” többit a’ rendtársak választják, kik- 
nek t. i. választó joguk van. A’ negyedik osztály, a’ pol-J 
gári-end, а’ városok és szabad mezővárosok, mellyeknek 
joguk van a' rendgyüléshez követeket küldeni. E’ szaba 
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dalmazott helyek számosak, 's többnyire tulnyomó a” híí 
béri aristocratián. Felső-Ausztriában és Salzburgban 39, 
Stájerországban 37 , Alsó-Ausztriában 19, Karinthiában 
15, Morvában 7, Csehországban 4 és Galicziában 1 város 
van követválasztási joggal. 

Tyrolban a’ nagyohb és kisebb nemesség csak egy 
rendet képez, e” helyett a' parasztok' és nemnemes föld 
birtokosok' küldöttei a” negyedik rendet alkotják. A’ ren 
dek legalább is egyszer összegyülnek évenkint, ’s csak egy 
kamrát képeznek az osztályok' és vallás” különbsége nélkül. 
Határzatok szótöbbséggel hozatnak. Elnök rendszerint а’ 
tartomány” kormányzója vagy más főbb tisztviselő, vagy 
egy császári biztos, kinek megerősítése nélkül semmi hatá 
rozat sem hozható. Az ülés a’ császári előadásokkal kez 

dődik, mellyekben rendszerint az egyenes adók kivántatvák, 
ámbár az adó-kivetési jognak elve mindenesetre a” korona' 
jogai közé tartozik, mégis csak a” tartományi gyülések 
által gyakorolható; ’s az adók ezek' jelenlétében irathatnak 
be, azután a’ különböző kerületekre vettetnek ki és egy 
állandó választmány vagy fizetett ’s három évre választott 
küldöttség által a’ rendek’ elhalasztása közben szedetnek 
és adatnak be. Az adó” tárgya után közérdekü tárgyakra 
mennek által; a’ rendeket illeti az ellenőrködés és bizonyos 
helybeli intézetek, és jövedelmek” igazgatása 's hovafordítása 
felett; előterjesztéseket tesznek mind е’ helybeli ügyeket 
illetőleg, ’s igy valóságos tanácsnoki a' koronának, inkább 
mint szabad tanácskozó kamara; ’s habár látszatólag kevés 
függetlenséggel bírnak is, de a’ gyakorlatban annál több 
valóságos hatalommal, mivel sajátképen ők azon organn 
mok, mellyek által a’ nép’ szava a” kormányhoz jut; a’ 



75 

követek szükségképen a’ népnek minden osztályával érint 
kezésbejönnek, a’ népnek jóllétében öl: magok is igen na 
gyon érdekelvék, személyökre nézve többnyire tiszteletes 
és értelmes férßak , kiknek szava a’ kormánynál, melly 
minden belsö elégedetlenséget annyira igyekszik elkerülni, 
nincs minden fontossag nélkül. Ezen ügyek esztendö foly 
tában részint a’ választmány’ részint a’ küldöttek’ rendszeres 
ülésében elintéztetnek. Mind a’ választmány mind a’ kül 
döttek az egyházi, az uri és a’ lovagi rendböl választatnak, 
az alsó tisztviselök pedig u. m. titoknokok, pénztárnok, 
jegyzökönyvi iktatók a’ polgári rendböl is. Ezek rend 
szerint minden héten kétszer tartanak ülést, jegyzököny 
veket visznek, mellyek a’ rendgyiilésnek elébe terjesztet- 
nek. Az ö hatáskörükbe tartozik a’ rendek’ vagyonának 
kezelése is , valamint a’ nemesi birtokokra való betáblázás. 
. Az alsó-ausztriai rendek’ mostani választmányi tagjai 
a’ következök: Altmann, gottwichi benedictinus apát, 
Alajos, altenburgi benedictinus apát, Ambróz, lilienfeldi 
apát, Bernard, herczogenburgi prépost, Bartenstein János 
baró ,- gróf Beroldingen., gróf Seldern, gróf Fuchs Antal, 
Aichen de Paula Ferencz , Aichen Xav. Ferencz, báró 
Doppelhof és báró Moser. -- A’ rendek’ küldöttjei ezek: 
János szt. ágostoni prépost, Zsigmond, a’ scótok apátja 
Bécsben, ’gróf Kolloredo Mansfeld, landgróf Fürstenberg, 
háró Maienberg és Mittis lovag. 

A’ nemzetek’ különbözése ’s azok’ sajátságos jogai és 
viszonyai mellett valóban igen nehéz feladat volt olly rend 
szertalkotni, mellynél fogva a’ kormánynak középpontjá- 
ból minden tanácskozó és végrehajtó hatóságoknak és sta 
tusszolgáknak egyenlö irány adható lett volna, mellyben 
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т1n6enа1561111 052161уа1а2 igazgatási ágoknak központo 
sulásukat ismét feltalálják vala; nem is volt könnyü az or 
szágnak 11161 említett kiterjedése ’s a’ nemzetek’ külöubö 
zése mellett, a’ nyilványos igazgatást ugy felosztani, más 
ágaiban pedig egyesíteni , hogy az ország’ szükségeit gyor 
san megismerni és az adott parancsokat szinte gyorsan vég 
rehajtani lehessen. Ehhez képest természetesen sokoldalu, 
különbözö kerületekre szakasztott,'.sokféle ellenörségnek 
alávetett, ’s végre ismét a’ középponti lnatósághoz vissza 
vezetö kormányrendszernek kellett kidolgoztatnia, mellyct 
most elöterjeszteni igyekezendünk. Mindenekelött meg 
kelljegyezni, hogy az ügyek’ 611n1é2é5éné1 а’ eollegialis 
rendszer mind a’ legföbb és közép mind az alsó hivatalok 
n61 elfogadtatott. Collegialis’ rendszer az , melly mellett а’ 
tanácskozásoknak minden tárgya rendes ülésekben az elö- 
adónak elöterjesztése után szavazattöbbséggel döntetik el; 
az elnökön fekszik а’ feleletteher az elöadott lettdolog' 
igazságaért és 11e1уe55é3eéгt. Némelly tárgyak , kivévén 
a’ törvényeket, olly gyors elintézést és nella titoktartást 
15 kivánnak, hogy csak az elnöktöl végeztetnek el, de sze 
mélyes feleletteher alatt. A’ nyilványos igazgatás’ föágili 
nemcsak saját udvari hivataloknál vannak központosítva, 
hanem mindegyik tartományban egy különálló kormány 
hivatalra bizva. Minden legföbb és egyéb 0rs26305 ható 
ságok olly hivatalnokokkal vannak betöltve, kiket maga a’ 
-kormány nevez 11165 fizet. ' 

Vannak bizonyos esetek , midön valamelly különös 
dolog’ gyors elintézése végett saját tartományi - hiztossá 
gok neveztetnek ki , mellyek dolgukat végezvén ismót fel 
oszlanak. д 
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Ausztriának vég'rehajtó konnányhatalma mindcnik 
àgnak- штата által igazgattatik; sok ideig ezen гант 
talok egymástól függctlenül munkálkodtak , de -boldogult 
Ferenoz osászár nem lévén megelégedve eljárásaikkal, saját 
elnökségß alatt álló föh'atóságm alkotott. A’ most ural 
kodó Felség segítségül még neh'ány magasan álló személyt 
hivott meg cabinetjébe. E’ cabinet’ határozatai ат áll gTóf 
Kollowrath mint а’ belsò' ügyek’ kezelöje, és herczeg Met 
ternich mint a’ külpolitica’ ministère. Továbbá minden 
tartományban van három nagy hatóság, t. i. a’ polg'árí, 
katonai és pénîzügyi; a’ polgárinak elnöke a’ ' kor 
mányzó , kinek oldala теней áll Vaz országos hatòság va'gyis 
kormńnyzóság. A’ mi ezen kormányhivatal a’ vtartomány 
ban, az a’ kerületi hivatal a’ kerületekben, ezek elnöke a’ 
kerületi Варшаву, ki ‚ valamint a’ kormányzó, tanácskozó 
lhatósa'lgával van машет. Mindentartományban van еду 
parancsnokosk'odóg-eneral a’ Ш hadi hivatallal, mely 
lyekröl еду késöbbi fejezetben fogunk szólaní; szintugy bir 
mindenik pénzügyi kerůlet a' maga p énzügyi elöljárój â 
valJ mirò'l husonlólagkésöbben értekezendünk a’ pénzügync'l. 

_ Most a’ különbözö collegiumokat és igazgatási ágakat 
fogjuk pontosabban szemügyre venni, ’s azokat hat 052 
tályba sorozni: 1 y &gt; 

1.1 Olly hatóságok, mellyek a’ Csàszár’ szcmélyóhez 
legközelebb állanak; ' ’ 

2. Politicai és rendöri igazgatás; 
Igazság-ügy; 
Pénzügy- igazgatás ; 
Hadügy-igazgatńs ; 
Számadási ellenörség. 

Р‘Р?” 
ç: 
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A’ Császár’ titkos cabinetje nem igazgató 
hatóság , hanem mintegy cancelláriája vagy titoknoki szo 
baia a’ császárnak , hogy egyes személyektöl egyenesen a’ 
Császár’ személyéhez пuшешt kérelemlevelek átvétessenek 
és elöadassanak; továbbá , hogy a’ legfelsöbb parancsok és 
határozatok , cabinetparancsok , saját kézzel irt biletek stb. 
kiadassanak ; áll egy igazgatóból és két titoknokból. 

Legközelebb áll а’ Császárhoz - ugy is mint igazgató, 
ugy is mint tanácskozó collegium -- a’ statusconferenczia; 
eztlegclöször Ferencz Császár hozta be , szerkesztve állandó 
és csak ideiglen kinevezett tagokból ’s rendszerint császár 
Ö Felségének személyes vagy annak elnöksége alatt munká 
lódik , kit Ö e’ végre helyettesül kijelel. Itt központosul 
nak valamennyi igazgatási ügyek , hogy az alsóbb hivata 
loknál történt tanácskozások után a’ legfelsöbhmegerösítést 
nyerjék. Az állandó tagokat maga a’ Császár nevezi ki, 
ezeknek czímök status- és conferentialis minister; ök a’ 
fejedelemnek legföbb tanácsadói, ’s vagy egyenkint vagy 
pedig fontosabb ügyeknél eдут kivántatik tanácsuk , mire 
ök vélekedéseiket kimondják. Ideigleni tagok , a’ status 
tanács’osztá1yainak ’s az udvari hivataloknak elnökei; de 
az utóbbiak csak akkor jelennek meg, ha az ö osztályuk’ 
tárgyai fordulnak elö. 

2-ik hivatal a’ belsö ügyekre nézve a’ status és con 
ferentialis tanács; ez csak vizsgáló collegium, nem vesz 
részt az igazgatásban , ’s а’ véghezvitt vizsgálat után véle 
kedését irásban adja be. Már Mária Theresia alatt szerkeszt 
ve, 1801ben 11j alakot nyert; áll a’ különbözö osztály 
elnökökböl , 5 status- és conferentialis tanácsosból, és 9 
statustanácsi elöadóból , kik az udvari tanácsosok és gene 
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ralok közül választatnak; idejárul a' többi személyzet is. Az 
osztályok száma négy , ugymint a' belső ügyeké, mellyek 
hez az egyházi ügyek kapcsolvák ; a? pénzügyé , az igaz 
ságügyé és a” liadügyé; mindezeknek saját főnökük van. 
Ez а’ statusnak legfontosabb ellenőre a’ belső igazgatás' 
szerkezete felett. Mindenik ülnök szavazatát írásban és kü 

lön adja, és köteles minden előforduló hibát mind a’ for 
mákban mind magában az eljárásban , mindent, mi a' fenálló 
rendeletek ellen történt, és mindent, mi bárminemü meg 
károsítását foglalja magában akár a' statusnak' akár egye 
seknek, kimutatni, mivégre az alsó hivatalok tanácskozási 
jegyzőkönyvei tudomásul elejökbe terjesztetnek. 

A’ titkos, házi, udvari és statuscancellária a' titkos, 
házi, udvari és statuscancellár' elnöksége alatt a” külső 
ügyeket igazgatja; minden levelezések a’ külső udvarok 
kal, alkudozások , statusszerződések' megkötései, minden 
diplomatái személynek alkalmazása és utasítással ellátása , 
képviselete minden a' státushoz tartozó tárgyaknak és egyes 
személyeknek a’ külföldön, valamint a’ német szövetség' 
ügyeinek is, mennyiben azok Ausztriát érdeklik; szinte 
két osztályra szakasztva, u. m. a’ tisztán külföldi és a’ 
belföldet illető ügyekére; mindenik osztálynak van egy sta 
tus- és ccnferentialís tanácsosa, három vagy négy udvari 
tanácsosa, nehány statuscancellária-tanácsosa ’s udvari 
titoknokai ; az ügyek nem együtt, hanem mindenik illető 
udvari tanáscsostól külön dogoztatnak fel, ’s a’ házi , ud 
vari és stafuscancellár' jóváhagyása és felelősége mellett 
intézetnek el , ki csupán a' conferentiával , de sok esetben 
egyedül ŐFelsége személyével tanácskozik. A' statuscan 
celláriának meg van a' maga saját statuslevéltára és saját 
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ïizeßhivatala. A’ kcleti academia, az udvari tolmácsok 
’s az udvari és cabineti curirok, parancsai alatt állanak. 

Ezek után következnek az itt felszámlálandó udvari 
hivatalok, mellyek közvetlenül a’ Császár ат‘; állanak, és 
mellyek a’ különbözö kormányágak középponti hivatalai 
gyanánt tekintendök: 

1. A’ cs. kir. egyesült udvari cancellária; 
2. A’ tanulmányok’ udvari biztossága; 
3. A’ rendörség’ és könyvvizsgalat’ udvari hivatala. 
Ezek a’ politicai és rendöri igazgatáshoz tartoznak. 

. 4. A’ közönséges udvari kamara; 
5. Udvari kamera a’ pénz- és bányaügyekben. 

f 'Ezek a’ pénzügyekhez tartoznak. 
' 6. Legfelsöbb igazsághivatal; 
7. Cs. kir.&quot;udvari föhadi tanacs; 
8.a -A’ számadások’ cs. kir. föigazgatósága. 

‚ Magyarországra és Erdélyre nézve más hivatalok lé 
teznek, ’s ezek ide nem tartoznak. Mindezen hatóságok 
közt csak egyik ollyan, mellynek hatásköre a’ monarchia' 
-minden alkotó részére kiterjed , ’s a’ melly egyszersmind 
középponti igazgató hatóság, melly sаш dologágait a’ 
nagy status’ épületeihez képest sаш osztályokra sorozza 
fel, ’s ezen hivatal az udvari hadi tanács, mellyröl késöb-. 
ben szólani fogunk. Mindezen udvari hivatalok Bécsben 
székeznek. Megjegyzendö még, hogy az Isten-tisztelet’, 
kézmü’ és kereskedés’, ugyszinte a’ nyilványos építmények’ 
’s a’ tengerészet’ ügye nem birnak saját középponti hiva 
tallal, hanem a’ többiek osztályaiba besorozvák. 

A’ politicai igazgatás’ élén áll a’ cs. kir. egyesült ud 
vari cancellária, ennek élén egy föcancellár, egy cancel 
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lár ’s egy alcancellár. Ezek alatt van 13 udvari tanácsos, 
kik alatt ismét udvari titoknokaik és l1d1ilгi fogalmazóik 
állanak. Az udvari tanácsosok közt egy.az egyházi rend 
böl is mint elöadója az egyházi, és egy orvos mint elö 
adója az egészséget illetö ügyeknek. -Ezen hivatal’ ha 
tásköre kiterjed a’ vallás és egyházi , egészségi és 0l`VOSi 
ügyekre, országutakra és vizépítésekre, a’ hadügyekre, 
mennyiben azok a’ politicához tartoznak, alattvalói viszo 
nyokra, müveltségi ügyekre, nyilványos jótékonysági in 
tazetekre, biztossági, kézmiii. és szegényi rendörségre; 
legfelsöbb biróságot gyakorol nehéz .adóvétségekben , ugy 
szinte а’ kiköltözési ügyekben, a’fö1dadó&quot;szabályozásá 
ban, ’s általában az egész adóügyben.' Végre híibéri tór 
vényszék a’ császári hůbérleteket illetöleg. -Ezen külön 
bözö foglalatosságok az udvari tanácsosok közt, -kik egy 
szersmind elöadók, részint egyes kerületenkint, részint 
pedig egész tartományonkint kiosztvák. - — 

Minden tartományban a’ kormanyzó-hivatal (guber 
nium) ugyanezen foglalatosságokat viszi, ugyanezen or 
ganismus szerint. Hasonló politicailigazgatóhivatal 12 
központosul az egyesült udvari cancelláriában, mellyeknek 
helyök Вé05, Lincz, Grécz, Insbruk., Laibach, Triest, 
Prága, Brünn, Lemberg, Velencze, Mailand és.Zara. Az 
elnökök részint kormányzóknak,elníiköknek, fövárgrú 
foknak, ’s itt-ott másod-elnököknek is neveztetne'k,¿.hol 
t. i. a’ polgari é5 katonai kormányzás egyesülve. Ezen 
kormányzóhivatalok mellé segédhivatalok kapcsolvák, u. 
m. országos építészeti igazgatöságok, mellyeknek az or 
szágut- és vizépítésekre 'kell gondoskodniok; országos 
számvivöségek, é5 kamarai ügyvédi hivatalok, mellyek 

6 
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nek kötelességök a’ különhözö tartományokban а’ fejede 
lem és a’ kincstár érdekeit örzeni, nyilványos intézetek’ 
ügyeit, ugyszinte némelly egyes a’ statustól fedett sze 
mélyekét kepviselni ’s rólok gondoskodni. A’ Bécshen 
fenálló Camerae proouratura minden udvari hivatalnak illy 
nemü ügyeit köteles vinni , miért is udvari és alsó-ausz 
triai Camerae proeuraturának neveztetik ; köteles egy 
szersmind а‘ jobbágyokat ñzetés nélkül minden peres ügye 
ikben földesuraságuk ellenében védeni, a’ melly jobbá 
gyok t. i. а’ törvény’ utjára igazíttattak. Van még min 
den tartományban egy tartományi fizetö-hivatal is, mellyek’ 
mindenike két osztállyal bir, eggyel a’ bevételekre ’s egy 
gyel a’ kiadásokra. Ezen tartományi.igazgató-hivatalok alatt 
állanak a’ kerületi hivatalok, mindössze 85en, és 0lasz- 
országnak 17 delegatiója, ’s mint legalsóbb hatóságok a’ 
városi és mezövárosi magistratusok, gazdasági hivatalok 
és (mint már elébb mondatott) az elsöuti biróságok (Pfleg 
gerichle, Landgerichte). Végre a’ helybeli birók, köz 
ségelöljárók, helyhatósági gyülekezetek, ’s községi taná 
esok tekintete is munkásan belevág az igazgatóságba; a’ 
zsidóságnak is itt-ott, kivált Galicziában, saját községi 
elöljárójivannak, kik a’ zsidók’ községijószágait ’sjöve 
delmeit igazgatják, az adókat behajtják és a’ szegények 
röl gondoskodnak; Prágában is van egy illyen község 
elöljáró a’ zsidók számára. 

Hogy a’ kerületi hivatal minden fenemlítelt politicai 
és igazgatási foglalkodásokat egész a’ legapróbb fokoza 
tokig gyakorolja, már csak abból is, mi ezen hivatalról 
az elöbbeni czikkelyben mondatott, kivehetö; meghalad 
minden alsóbb hivatalokat, gazdasági tisztségeket ’stb.; 
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ezenkivůl minden csztendöben 61 kell vizsgálnia mindcn 
urodalmak’, adó 65 szegények’ számadásait; e’ 111611611 van 
még minden kerületi hivatalnál egy erdöbiztcs, kinek 116 
telességc valamennyi erdöt beutazni, ’s arra vigyázni, hogy 
teremhetöségökôn felül ne használtassanak , 65 igy tüzelöfa 
hiány 116 támadhasson. 

A’ tanulmányok udvari biztosságának hatáskürét már 
a’ nevelésröl szóló czikkelyben érintettük. 

Ennyiböl 611 körülbelül ezen kormányrendszernek 
szerkezete, mellyet ha közelebbrò'l vizsgálunk, a’ követ 
kezò' sajátságokat vesszük észre rajta. Mindazon 161331611— 
1161, mellyek a’ kormányra kötelességeket raknak 61611116— 
lóik 116111, p. о. vallás-tanításban, a’ polgári nevelésben, 
igazság-kiszolgáltatásban, orvosi scgedelem-nyujtásban 65 
a’ szegények’ ügyében, valamint 5211116 6’ statusjövedel 
mek’ behajtásában és а' nyilványos rendetlenségek elnyo 
másában a’ hivatalok’ olly scra 611, 111611у rendszeres 10110— 
zatban egész a’ legalsó helységbiróig 1652611; mindenikc 
62611 hivataloknak benyujtja a’ legközelebb álló felsò'hiva 
talnak körülményes tudósítását, 65 1511161 csak annali pa 
rancsai szerint cselekszik; e’ szerint olly körfutása támad 
а’ tudósításoknak 65 rendeleteknek, mellyek a’ föváros 65 
tartományok közt egységet az ügyvitelben 65 5211116 egy 
séget az igazgatásban szül. Nevezetes összelûggést látunk 
a’ nyilványos nevelés 65 а’ polgári kormány közt; 111611 
senki sem nyerhet nyilványos hivatalt, bármelly csekély 

6* 
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legyen az, ki nem mutathat 0lö hizonyság-levelet arról, 
hogy a’ 1101102011 nevelési rendszer után neveltetett ’své 
gczte tanulmányait; ezen bizonyítványok elegendök arra, 
hogy valaki kisebb hivatalokra alkalmaztassék, de a’ kor 
mányhivatalnokok még második, igen szigoru vizsgálatnak 
vetik alá a’ kijelelteket, mellyet ha szinte szerencsésen ki 
állottak, akkor nemcsak képesek hivatalra, hanem biztos 
meggyözödéssel is lehetnek aziránt, hogy fognak hivatalt 
nyerni. Igaz, hogy néha sok esztendeig kell várniok , de 
ha cgyszer valaki a’ legalsóbb fokon áll, feltéve hogy ma 
gaviselete jó, akkor szolgalatidejének viszonyához képest 
a’ gyakornok legalsóbb hivatalát kell elnyernie és 13у 5201 
gálatidejével elöre meunie; ha különös'teheft'ségekkel bir, 
akkor elölépéssel egyik osztályból a’ másikbai tétethetik 
611211, de saját osztályában a’ szolgálat-idö szerinti elö 
léptetés’ általányos elve szerint a’ maga során kivül 0lö nem 
mozdíttathatik. Minden 0lö1éр101és1 az 1110tö osztály’ elöl 
járójának kisebb tisztségü folyamodókból kell javaslatba 
hoznia ’s a’ magasabb hivatalnokok határozzák el a’ to 
vabbi alkalmaztatást, mellyben csak felette ritkán tesz vál 
tozást a’ Császár. Ezen hivatalok’ betöltésében nemes 

5é310 és csaladra csaknem semmi tekintet sincs; 1838ban 
tett átnézés szerint 360 magasabb statustisztviselök közt 
csak 71 nemes volt, a’ legalsóbb nemességet is ide számítva. 

Láthatni ebböl, mennyire igyekezett a’ kormány а’ 
különbözö ellenörségek, a’ minden önkénytöl ment hiva 
tal-vitel, a’ szolgálatidö szerinti elömozdítás rendszere ál 
tal az igazságtalanságnak és rokonkegyelésnek még csak 
szinét is elkerülni. Látjuk, mennyire gondja volt boldo 
gult Ferencz császárnak arra, hogy minden legkisebb kö 
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rülményröl és viszonyról valamennyi tartományból azommi 
tudósíttassék, ’s miképen e’ mellett mindenik alattvalójá 
nak szabad volt , valamint még most is szabad, legkisebb 
panaszát az erre meghatalmazott hivatalnál, vagy végre ma 
gánál a’ Császár’ Személyénél elöadni. Látjuk egyszersmind, 
mennyire ügyeinek а’ törvényes felsöségek’ tekintetére, ’s 
minden rágalmazás’ szigoru megbüntetésére. Végre látjuk, 
miképen azon rendszer, hogy mindazon személyek felvé- 
tessenek a’ statusszolgálatba, kik, miután sikerrel elvégez- 
ték az aeademiai tanulmányokat, a’ magasabb vizsgálatou 
is szerencsésen átmentek, szép öszhangzásban áll azon 
uralkodó elvvel, hogy a’ fejedelem’ atyja a’ maga népének, 
midön csaknem ekképen szól hozzájok: Kövessétek tani 
tásomat, ’s gondoskodni fogek élelmetekröl. Ezta’ sta-‘ 
tus valóban egész mértékben teljesíti is , mi а’ következö 
számokból még világosabban ki fog tetszeni; ugyauis 
azon különbözö Кoт személyek’ nagy számán kivül, kik 
hivatalt várnak, 35,080 valósággal alkalmazott status 
tisztviselö létez, kik között még 91,100 más személy, 
mint alsó tisztviselök, vámbeszedök , határszéli vizsgálók, 
teherhordók és napszámosok a’ császári hánya-müvekbcu. 
’stb. fizettetnek a’ kormánytól; ezeknek és mindnyájoknak 
el kell látva lenni nevelési bizonyítványokkal. Látunk 
tehát 126,180 embert, kik mindnyájan, mennyiben állá 
suk engedi, ugyanazon könyveket olvasták és ugyanazon 
tanítást kapták; kik a’ kormáuy állandóságát nemcsak sаш 
élelmök’ fentartására , hanem gyermekeik ’s unokáik javára 
nézve is, kik ismét a’ statustól várnak alkalmaztatást, nyug-ï 
pénzeket és nevelési segedelmezést (40 szolgálatév után az 
egész fizetésre mint nyugpénzre tarthatnak számot) elko 
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rülheilenül szükségesnek tartják. Ha т63 czenkívül fon 
tolóra vesszük , hogy az igazgatâs’ charactere önkényes 
kedvezést vagy 61616р1е1651 те3 nem 6113611; ha látjnk, 
hogy minden kinevezés elörebocsátott, indítványozott, ’s 
a’ különbözö hivataloktól megvizsgált javaslatok után 16316 
a’ Császártól hagyatik jóvá 65 61651116111 11163; 16316 ha 
egy pillanatot vetünk a’ 516165161 633011 korukban 61161011 
11521115616116 '5 az özvegyek' 65 61161’11261656116: 61101 
mindenben nagy 165261 fogjuk feltalálni а’ 101т611у’ 616— 
jének ’s állandóságának. Mi másképen mutatkozik 62, ha 
láljuk, miképen a’ szabad Francziaországban egy minister 
változás olly sok magasan 1161у62611 statustisztviselönek 16— 
1616161, gyakran 1000 bizonytalan állásunak kenyérvesz 
165636115 vonia maga 111611; mig itt az atyaí gond nemcsak 
a' 161656305'520136611, a’ 51а1и511521115616611 , hanem annak 
hátrahagyott családjaért is mindenütt kitünik. A’ 1616 
5613361 52013616 5161651152111561611161 ’5 azok’ segédeinek 
állapolja a’ következö 16Ь16116116111616. 

Tisztvi- Gyakor- Napi Szolgák, fel 
56161. nokok. ìrnokok. vigyázók. 

Az udvari személyzetnèl 
A’ 111105 cahinethen 
A’ status-tanácsban 860 20 2,600 
A’ 111105, 11621, udvari és 

status-cancelláriában 

 

A’ diplomata karnál . . . 2110 10 
Az udv. fö hadi törvényszéknél 180 70 40 
Az igazsághivatalnál . . . 3,400 900 170 1,000 
A’ politicai igazgatásnál . . 6,500 1,500 300 2,500 
A’ rendò'ri „ . . 500 100 1,800 
А'р6п2113у1 „ . . 13,000 2,300 900 83,300 
Az ellenörködö hivataloknàl . 2,800 300 260 130 

Üsszesen. . . 27,480 5,190 1,630 91,880 
 

J 

Együttvévo . . 126,180. 
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Öregség által szolgálatra tehetlenné lett polgári 
tisztviselök’ száma jelenleg 10,700ra tétetik; -özvegyek 
13,200, árvák 9,600, kik mindössze 6,400,000 forintot 
állandó nyugpénzül nyernek, ezenkivül van még mintegy 
10,000 nyugalom-állapotba helyezett, 14,000 özvegy és 
8,500 árva, kik noha sajátképi nyugpénzt nem huznak is, 
mégis kegyelem-pénzeket, nevelési segedelmezéseket ’s 
több eflélét kapnak, a’ mi ismét felmegyen 1,000,000 ftra. 

Ha megfontoljuk azonhatást, mellyet. а’ nevelésnek, a’ 
felséges császári ház tagjai iránti személyes hajlandóságnak 
és az önérdeknek öszpontosítása a’ nép’ szellemére szük 
ségkép gyakorol: könnyen át fogjuk látni, honnan szár 
mazik, kivált a’ népben, a’ dolgok’ fenálló rendének öszinte 
szeretete, melly mind a’ franczia lázadás alatt, mind az 
ismatelt ellenséges berohanás’ alkalmával, ugyszinte a’ leg 
ujabb politicai zavarok alatt Europában, az ausztriai népnél 
mindig hangosabban nyilatkozott. 

Nem tagadhatni ugyan, hogy ezen módja az ország’ 
igazgatásának , ez a’ minden ügyeknek központosítása, 
igen sok tisztviselöt és szintolly sok pénzt kiván meg; de 
kev._esbbé fogunk csudálkozni, ha azt mondom, hogy az 
alkotmányos Anglia, hol a’ pénzügyek nyilványosan vi 
tattatnak , hol a’ kormány’ számára kiralyi gyárok és mono 
poliumok, valamint a’ különbòzö tartományok közötti belsö 
vámházvonalok ellátására’ semmi nyilványos tisztviselök 
sem fordíttatnak, a’ polgári tisztviselök’ száma még nehány 
év elött 130,000 volt. Nem akarom azt vizsgálni, valljon 
ennek a’ hivataluralkodásnak nincsenek e meg a’ maga te 
temes hibáji 15; valljon a’ tabelláknak, átnézeteknek, el 
lenörségeknek és átvizsgalásoknak ama’ szeretete csak 
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ugyan yalóságos eredményekre alapult szeretet e; de any 
nyit mondhatok, hogy 1alamennyi nagy hatalmak jóformán 
szintezen állapotban vannak, ’s hogy különösen Franczia 
ország Ausztriát a’ terjedelmességben jóval felülmulja. Az 
angol Thurnbull beszéli, hogy néhúny év elött egy paraszt 
Déli-Francziaországban egy farkas’ megöléseért a’ hat franc 
ból alló törvényes jutalmát követelvén, e’ végre a’ fa1u’bi 
1-ájához fordult; ez jelentést tett a’ kerületi biróhoz, ez az 
alkormányzóhoz , ez а’ fökormányzóhoz, ’s a’ fökormányzó 
végre a’ belügyi ministerhez; ez helybenhagyta а’ jutal 
mat, hanem az utalványt a’ pénzügyi ministerhez küldötte, 
ki minekutána aláirta, visszaküldötte a’ belügyi minister 
hez, honnan az ugyanazon utakon visszakerült a’ falu’ bi 
ràjához, kitöl a’ paraszt tiz hónapi várakozás után, egy 
rizma papiros felhasználása és vagy 12 tisztviselö elfogla 
lása mellett végre a’ maga hat franeját megkapta. Én itt 
csak а’ valóságos dologmenetelt jeleltem ki, és azt akar 
tam érinteni , mi ahhan az alattvalók’ valamint a’ status’ 
javára szolgáló foglaltatik. Hogy e’ sok és különféle ’s 
hogy az igazságnak nagy szeretete ’s a’ vagyonnak épen 
olly nagy tisztelete kivántatik hozzá, ’s a’ valamennyi hiva 
talokrai felvigyázást magában foglalja, mind e’ szembetünö 
és statisticai tekintetben a’ legkörülményesebh tudósításo 
kat és ismertetéseket közli minden felett, а’ mi akár sze 
mélyeket, akár kereskedést, miiipart, földmüvelést és gyár 
müveket, juhok’, lovak’ és szarvasmarha’ számát, jutalom 
vagy büntetés , nevelési és vallási viszonyokat tárgyaz ; 
minthogy mindezekröl a’ legnagyobbtól a’ legkisebbig tábel 
lák készíttetnek, mellyek évenkint a’ föbb statustisztvise-. 
löknek elejökbe terjesztetnek, ’s az ausztriai minister soha 
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sines azon helyzetben, mellyben az angol vagy franczia, 
hogy t. i. a' kamarától vagy a' parlamenttől kérjen statisti 
cai felvilágosításokat; tabelláiba tett egyetlen pillanat őt 
azonnal mindenről értesíti. 

ARISTOCRATIA. 

A’ régi és ujabb időkben valódi értelmök szerint olly 
gyakran használt aristoeratia, aris tocrata szavak, t. i. 
„a' szellemileg vagy anyagilag legjobb és leghatalmasabb 
nak urasága“, valamint ezen, az ujabb idők találmánya, 
mint csufszavak, egy párt jelelésére annyiszor elhasznált 
kifejezések, kényszerítenek erről, hacsak keveset is, e’ 
könyvben szólanom. A' szó eredeti fogalma szerint két 
tekintetben igen helyesen használtatik: először mint kitünő 
osztálya minden teremtvényeknek, kivált pedig az embe 
reknek, kik a’ hozzájok hasonlók közt különös tulajdon 
ságokkal emelkednek ki 's azáltal saját osztályt képeznek, 
honnan a’ születés-, birtok- ’s ész-aristocratia nevezetei ve 
szik eredetöket; másodszor bizonyos kormányforma tekin 
tetében. Mi az aristocratiának ez utóbbi értelméről akarunk 
mindenekelőtt szólani. 

Az emberi társaságnak már elejétől fogva, ozélia elé 
rése végett, t. i. a’ belső és külső biztosság' megalapítása 
's a' szellemi és anyagi tehetségek” lehető legnagyobb ki 
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fcjtóse mlatt, kormanyoztatnia kellett. E’ kormányzási cse 
lekvény soha nem eszközöltethetett egyesegy személytöl, 
sem valamennyitöl összesen; mert az elsö esetben minden 
olly kormányzót, hacsak nem égböl leszállott felsöbb lény, 
a’ physicai idö ’s physicai 1é1 hiánya hátráltatá mindenütt 
cselekedni ’s mindenütt megjelenni, a’ hol köteleztetése 
erejénél fogva cselekednie és jelenlennie kell. 

E’ cselekvény nem gyakoroltathatik mindenkitöl ma 
ga felett, mert különben kiki maga kormányozná magát, 
’s igy a’ korlátlan szahadság állapotja vagy minden status 
hatalom’ megszüntetése feltételeztetnék. Ha pedig egyes- 
egy személy vinné a’ kormányzást valamennyi felett, a’ 
képtelenség nem kevésbbé szembetünö. Tehát elejétöl 
fogva nem- egyesegy sem« a’ többség, hanem mindig csak 
a’ kisebb szám kormányozott; ’s ez értelemben minden kor 
mány aristocratia volt és 1652 -— а’ dolognak, nem pedig 
а’ szónak jelentése szerint. A’ minden szájon forgó mo 
narchia, democratia és aristocratia szavak közti 
különbözés sajátlag csak a’ módban fekszik , mellyel ama’ 
kevesen, kik a’ dolog természeténél fogva csak kor 
mányozhatnak, erre jutottak. Lássuk ezt 111556 vi1630 
sabban. A’ korlátlan monarchiában csak az uralkodó hívja 
meg a’ kormányzókat, kik t. i. ö1 а’ kormányzásban se 
gítik; minthogy pedig az uralkodó ezt csak kevés legma 
gasb hivatalnokokra nézve önbirálata szerint teheti, e’ leg 
magasb hivatalnokok ismét alsóbbakat hínak meg, kik 
böl végre saját zárkozott osztály támad, mellytöl minden 
rendelet, minden intézkedés ered. De ezek’ érdeke nem 
mindig egyez meg a’ kormányzott ország’ érdekével, mivel 
szaporodott jövedclmek ’s kiterjesztett eröhatalom nem min 
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dig azonos az ország érdekeivel. Keleten, hol az egyé 
diség inkábh kiválik, az illy aristoeraták vezireknek vagy 
pasáknak neveztetnek. 

A’ demoeratiában -- és pedig a’ korlátlanban, mert 
esak a’ legiöbb fokozatokról lehet itt szó - а’ kormányzók 
egyenkint (viritim) választatnak. Itt mindenki legtermé- 
szetesb jogainak gyakorlatában lenni látszik; ’s legna 
gyobb a’ valószinüség arra, hogy csak a’ kitünö elme, osak 
a’ képesség jut hatalomra; de Мг, hogy minden eddigi 
tapasztalások bizonyítják, miképen az ugynevezett leg 
természetszeriibb közjog gyakorlása a’ legnagyobb részre 
nézve alig hozott egyéh hasznot, mint a’ tombolás napjait, 
mig a’ szavazás tartott, midön a’ szószékre almát és répát 
dobálva vagy az asztalokon hüszkén sétálva töltheték ked 
vöket; melly alkalommal a’ hatalomra jutni akaróknak kész 
pénz, vendéglés és itatás általi kegyvadászatát sem szabad 
tekintet nélkül hagyni. Mihelyt a’ választás megtörtént, 
vége a’ mulatságnak; ’s az ekképen lett aristocrata vagy 
kormányzó lehet ugyan nagy tehetségü, mert e’ nélkůl mind 
azon cselszövények és törekvések, mellyek a’ népi vá 
lasztás’ vezetésére szükségesek, nem könnyen intéztethet- 
nének; de többnyire várható, ‘hogy a’ nyugaimas és meg 
gondolt férfiu, ki elme és képesség mellett elszánt aka 
rattal is bir e’ tulajdonságait csak jóra és hasznosra fordí 
tani, többnyire más színben mutatkozandik, mert sem az 
önalkotta néptombolásra, se aljas párti gunyolásokra nem 
akarja magát használtatni ’s nem is használtathatik. 

A’ valódi értelemben vett aristoeratiánál a’ kormány- 
zók mind a’ két elöbbitöl különbözö módon jutnak hata 
lomra, t. i. azok részeltetnek a’ kormáuyzásban, kik sa 
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játlag az országot képezik, azaz, kik azt bírják, kiknek 
érdekei azonok az országéival, kik az országot ismerik, 
kik a’ terheket viselik, ’s kiknek állandóság adatva örökö 
södés és földbirtok által, melly a’ status' valódi részvénye. 

Ugy hiszem; ez értelemben kívánja Ausztria aris 
tooratiáját használni ’s aristoeratákat vagyis rendszeréhez 
szítókat képezni. E’ végre alapítá inte'zvényeit, ezért adott 
törvényelőtti egyenlőséget, földhirtokra 's hivatalokra e 
gyenlő képességet, valamint egyenlő nevelést; ’s ha ez 
eddig nem is történt volna, oka azon még nem egészen 
egyenlő sulyban fekszik, melly a’ születés-, birtok- ’s ész-e 
aristocratía közt létez. Ha maid a’ születési aristocratia 
nem csupán mint emésztő, hanem egyszersmind mint 
munkás osztálynak bizonyítja be magát, ha a’ pénzaris 
toeratia terhes nyomását nem éreztetendi annyira a' sze 
gényebb osztállyal, ’s ha az ész-arístoeratia nem csak tu 
dós ugyan, de alkalmazhatlan ’s idegen világból kapko 
dott theoriákkal foglalkozandik: akkor eljöendett az idő, 
midőn e' különféle ágak mind maguk közt mind a” status 
ezélokkal könnyen súlyegyenbe hozathatnak; ’s a’ kor 
mány akkor csak segédekül hihatja meg azokat, kik mind 
eszöknél mind az ország- és kormányhozi állásuknál fogva 
arra alkalmatosak. 



Töavanvknzas 

A’ fenyítö törvényröl a’ szükségeseket már elmondot 
tuk; most tehat csak az van hátra, hogy az igazság’ ki 
szolgáltatásáról mindazon esetckben, mellyek nem a’ bün 
tetö törvény’ körébe tartoznak , mondjunk némellyeket. 
Vagy egyes személyek, vagy egész testületek idéztethet 
nek törvényszék elébe; mind a’ ketten különbözök le-’ 
hetnek: szabadalmazottak, vagy nem. Szabadalmazot 
taknak nevezünk olly személyeket, kik születésöknél vagy 
más állásuknál fogva saját törvényhatóság alá tartoznak; 
mert tökéletes törvény elötti egyenlöség csak a’ fenyítö co 
dexben van; egyébiránt а’ törvények mindenkire né216 
egyenlök, csupán a’ hatóságban, mellynél a’ vádlott ellen 
a’ per megindíttatik, fekszik a’ különbség. Nem szaba 
dalmazottak azok, kik a’ legközönségesebb elsö-uti biró 
ságoknak alávetvék. Hasonlót kell a’ testületekröl érteni, 
megeshetik t. i., hogy egész község, kolostor-egyesülot, 
társaság idéztethetnek perbe, mellyek különbözö törvény 
hatóságok alatt állanak. Szintugy azon tárgyak, mellyek 
röl a’ kérdés fenforog, olly vagyon lehetnek, akár pénz, 
akár földbirtok, mellyröl a’ birtokos szabadon rendelkez 
hetik; mások pedig ollyanok, mellyek nyilványos felvi- 
gyázat alatt vagy más különben eredetöknél 65 alapításuk 
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nál fogva privilegiált viszonyokban állunak, mint például 
а’ fideicomissumok , majoratusok, magányosoktól alapí 
tottjótékonysági egyesületek, árvák’ pénze ’stb. A’ mon 
dottakból következik, hogy már az elsö biróságra külön 
hözö törvényszékek léteznek, t. i. különös és közönséges 
törvényszékek. Az elsöbbi osztályhoz tartoznak minden 
városi törvényszékek, városi és mezövárosi tanácsok, min 
den földesuri törvényszékek, patrimonialis törvényszékek, 
a’ Pfleggerichte nevü törvényszékek az Inn negyedben és 
Salzhurgban, a’ tartományi törvényszékek Tyrolban ’stb. 
A’ különös törvényszékekhez tartoznak az ország-törvény 
székek (Landrechte), a’ kereskedési és vallási, hányászi, 
hübérnöki, és a’ föudvari marsalhivatali törvényszékek. 

Fejedelmi törvényszékek (Landgerichte) léteznek 
Bécsben, Gréczben, Prágában, Brünnben, Lembergben, 
Tarnowban, Stanislawban; Syleziában van még három fe 
jedelmi tartományi törvényszék, mellyek sajátképen nem 
egyebek, mint földesuri hatóságok, és az illetö birtoko 
soktól , nem mint az elöbbiek a’ kormánytól, kapják tiszt 
viselöiket; e’ törvényszékek’ helye Teschen, Troppau és 
Johannesberg. ' Ezen törvényszékek collegialisok, neme 
sek , papok, fejedelmi helységek, kolostorok, rendek’ tes 
tülete, rendtáblai jószágok, azaz ollyan nemesi jószágok, 
mellyeknek a’ rendek’ táblájánál besorozása által az árva 
pénz biztosítva és а’ betáblázás véghez vive van, -- ’s végre 
minden urbéri tárgyak’ számára. 

A’ kereskedési és váltó-törvényszékek a’ váltókkal és 
kereskedési ügyekkel hánó hatóságok’ kezeiben vannak ’s 
а’ kereskedési hitel’ megerösítése végett állíttattak fel; sa 
játságuk az , hogy а’ fizetett személyzeten kivül még két 
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vagy három fizetéstelen ülnökc a’ kcreskcdökarból, gyár 
nokokból vagy hajótulajdonosokból vétetik ; Lembergben 
és Brodyban kétkét zsidó ülnök is van. Köztük némely- 
lyek önállók, mellyek önmagokban fenállanak, mint pél 
66111 а’ 1эé051‚ triesti, mailandi, velenczei és a’ boczeni 
várostanács , melly a’ vásár’ ideje alatt elsö -és második 
birósági kereskedö tôrvényszéket képez. Nem önállók azok, 
mellyek más törvényszékekkel összekötvék, p. o. Prágá 
ban, Brünnben , Gréczben, Troppauban, Lembergben, 
Brodyban ’sat. a’ várostanáccsal egyesülvék, szintugy Lom 
bardiában 65 Velenczében 15 hasonló törvényszék ta 
láltatik. 

A’ bányász törvényszékek valóságosan azok, mint 
hogy tökéletes törvényhatóságot gyakorolnak а’ bányaü 
gyekben, és а’ bányásztörvényszéki helyettességek (Substi 
tutionen), mellyek csak а’ távolat miatt gyakorolják azon 
jogot, hogy tanukat kihallgassanak , határnapokat tartsa 
nak ’stb., а’ bányaügyekben csak a’ sajátkép’ e’ végre fen 
álló hányásztörvénykönyv szerintitélnek. Létezik egy Leo 
benben, Klagenfurtban, Laibachban, Steyerben, Hallban, 
Tyrolban egyesülve a’ sóiìggyel, Joachimsthalban, Cseh 
országban , és még több más Morvában és Galicziaban. 

A’ hiibérleti törvényszékek. Ha fejedelmi hiibérlete 
116t illetö ügy forog fen, akkor a’ tartományi törvényszék 
a’ kijelelt hatóság; minden magányos hiibérletekben pedig 
a’ sajátképi hiibérleti törvényszék, p. o. Kremsirben min 
den olmüczi érseki hübérletekre nézve. 

A’ föudvarmarsali törvényszéki hivatal Bécsben van, 
mindazon pörös ügyekre nézve, mellyek idegen hatalmak’ 
követeinél és küldöttségeinél elöfcrdulnak, és személyes 
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polgári-ügyeire nézve az udvar’ azon tagjainak, &quot;kik ma 
gok ncm uralkodók. Elnöke a’ föudvarmarsal, ki, meny 
nyire а’ kérdés nemes vagy nemnemes személyt érdekel, 
négy tartományi tanácsost, azaz tagjait a’ rendgyülésnek, 
vagy 4 városi tanácsost veszen maga mellé. Ez a’ tör 
vényszék nem tartozik a’ statushivatalok közé. 

Az igazság-kiszolgáltatás 3 rendü biróságra van szo 
rítva; elsö rendüek a’ közönséges törvényszékek, vagy a’ 
privilégiált vidéki törvényszékek. 2dík rendüek a’ kü 
lönbözö feljebbviteli törvényszékek;&quot;3ik rendii a’ legtöbb 
igazság-hivatal Bécsben. Rendszerint nem szabad a’ 3ik 
birósághoz folyamodni , ha а’ 20d rendii biróságaz elsö 
nek itéletét megerösítette , azonban gyakran folyamodás’ ut 
ján a’ Császár a’ 3ik átvizsgálást is megengedi, mi azonban 
a’ hivataloknak az esetröl beadott vélekedése után saját 
rendelet által történik meg. Biró csak meggyözödése után 
itél, igazság ’s lélekismeret szerint, miért is e’ tekintetben 
független ’s önálló. A’ fejedelem is aláveti magát minden 
ben, a’ mi magányos vagyonát érdekli, ’s mindenben, mi 
а’ polgári törvényen alapult vagyonszerzési módot illeti, 
ezen törvények’ határozatának. 

Minden patrimonialis törvényhatóságoknál a’ földesur 
felel tisztjének hivataloskodásaért ’s a’ letett pénzek’ és 
árva-vagyon’ biztosságaért; Galicziában és Stájerországban 
még különösen jószága’ becsének ‘/8 részével kezeskedik; 
a’ törvényszéki taksák a’ törvényszék’ uráé. Galicziában az 
igazság a’ jobbágyoknak ingyen szolgáltatik ki; minden 
esetek, mellyeknél a’ felsöség maga is peres fél, más hi 
vatalhoz utasíttatnak, különben is minden nagyobb urbéri 
ügyek a’ vidéki törvényszékekhez tartozván. A’ iöldesnri 
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ì törvényszékekhez tartozik még a nemesi törvényszék 
(Adeliches Richteramt), hol t. i. a’ törvényszék’ urának az 
a’ kötelessége, hogy minden árvaügyeket vigyen, az 61 
vak’ vagyonát kezelje és jobbágyai közt minden osztályra 
felvigyázzon és hivatala’ erejénél fogva el is határozzon; 
ezenkivül ide tartozìk a’ telekkönyv’ vitele; e’ név alatt 
ez értetik: valamint minden nemesi jószág a’ rendek’ táb 
lájánál hirtokosaival, becsüjeivel és 16r116l1616$61У61 együtt 
be van irva, szintugy bejegyezvék a’ telekkönyvben min 
den jobbágyi birtokok, minden alkotó részeikkel, a’ tu 
lajdonos nevével és minden rajta fekvö adósságokkal vagy 
köteleztetésekkel; minden változás bejelentendö a’ hiva 
talnál, 65 а’ földesur’ kezessége mellett bejegyzendö. Е’ 
KÖIIY16K a’ kerületi hivatal 6116nörsé36 а1а11 611аnа11 és jog 
erövel birnak; azon taksák, mellyek az 611165611 fizettet 
nek, laudemiumnak neveztetnek és nagy urodalmakban 
nem csekély részét_teszik a’ jövede1meknek5 bizonyos pro 
eentjét a”summanak a’ 11626lö 11521 kapja. Azon taksák 
pedig, mellyek halálesetek és 616115é31 ügyek átirásainál 
fizettetnek, mortuariumnak hivatnak, ’s valamint az 6lö1) 
111611, а’ földesurnak és 11626lö tisztnek tulajdonai. Meg 
jegyzendö, hogy a’ fenyítö esetekben épen semmi 111115611 
56111 fizettetnek. A’ forma minden törvényszékeknél, ki 
vévén a’ földesuriakat, collegialis, hol t. i. az itélet a’ bi 
rák’ jelenlétében a’ jelenlevök’ többsége által mondatik ki ‚ 
а’ földesuri törvényszékeknél ellenben esak egy valóság 
gal kitanult és megvizsgált biró van, a’ 1161 megkivántató 
ülnöknek pedig nem szükséges megvizsgált jogtudósoknak 
lenni, azért 15 а’ feljebbvitel csaknem minden esetben 
megengedtetik; nehány napi 11626165 már jogot ad a’ fel 

7 
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jebbvitelre a’ kerületi hivatalhoz, melly a’ rendöri áthágások 
ban a’ második rendü biróságot képezi. Ellenben minden 
fenyítö perben 3 megvizsgált birónak kell jelen lenni , mi 
végre a’ földesur a’ szomszéd várasokból vagy uradalmak- 
ból megpróbált jogtudósokat köteles saját költségin ho 
zatni. 

Miután már a’ különbözö törvényszékeket ismerjük, 
most egy valóságos perfolyamatot akarunk ábrázolni. 

Mindenik vádlott magát akármellyik törvényszéknél 
szóval védelmezheti, 1n16ön állításai jegyzökönyvbe iratnak; 
szintugy minden vádló szóval elöadhatja panaszát, deirásban 
mind a’ kettö csak ügyvéd által történhetik. Az ügyvédek, 
mint minden országban, nyilványosan megvizsgált és meg 
esketett jogtudósok , kik miután а’ különbözö hivataloknál 
többetvagy kevesebbetdolgoztak, különbözö nevezetek 
kel is birnak, számok meghatározottugyan, de igen ne 
vezetes. Ki ügyvédet fogad , azt vagy azon különös esetre, 
vagy minden elöfordulható jogesetre iromány által fel kell 
hatalmaznia, különben az ügyvéd sehol sem fogadtatik el. 
Minthogy különbözö testületek, személyek, egyesületek 
stb. léteznek , mellyek ügyeingyen vezetendö, természe 
tesen vannak nyilványosan fizetett ügyvédek , kik ez ügy 
ben eljárnak. 

Ha tehát valaki valamelly törvényszéknél bevádolta 
tik, a’ biró vagy azon hivatal által, mellynél bevádolta 
tott, irott meghagyást kap, hogy e’ vagy ama’ napon, e’ 
vagy ama’ 1166 miatt személyesen vagy képviselöje által je 
lenjen meg; e’ mellett a’ határidö’ kitüzésénél tekintetbe 
vétetik az 1116tön611 jelen-vagy távolléte stb., a’ kézhez szol- 
gáltatás , nagyobb bátorság végett pedig azon nyilványos 
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hutóság által történik , melly alatt a’ vádlott áll ; ha a’ be 
vádlott fontos okok miatt , ugy mint távollétel , bebizo- 
nyított betegség, meg nem jelenhetik , akkor a’ határidö 
meghosszabíttatik, de csak egyszer; némelly esetekben 
a’ 3szori idézet is megtorténik, de akkor ennek nyilvá 
nyosan kell megesni ; ha a’ törvényes határidök elmulnak 
’s а’ vádlott mégsem jelenik meg, akkor makacsságban 
marasztaltatik. Ellenben ha ö vagy képviselöje megjelen 
nek , a’ kihallgatott panasz es az irásban beadott vádpontok 
után bizonyos határidö jeleltetik ki; fontosabb esetekben 
többnyire 90 nap , hogy azalatt a’ vádlott irott feleletét adja 
be , mellyet replicának neveznek. Ekkor , ha a’ felek meg 
nem egyezhetnek , vagy ha az ellenfél nincs a’ felelettel 
megelégedve , második hasonló bánásmód engedtetik nekik 
hasonló határidökkel, t. i. а’ vádló köteles ismét bizonyos 
határidölalatt a’ maga válaszát a’ törvényszéknek beadni , ez 
szinte közöltetik a’ vádlottal , ki reá a’ kiszabott idö alatt 
második feleletét, mellynek duplum a’ neve , benyujtja; 
erre a’ perfolyamnak vége ’s a’ törvényszék kimondja itéle- 
tét , mi, a’ földesuri törvényszékeket kivéve , minden je 
lenlevö ülnökök által történik; az t. i., kin az elöadás sora 
van, az egész jogesetet irásban kidolgozza, minden mel 
lékletekkel ellátva , kifejtegetésével a’ jogalapoknak ’s az 
ezekre vonatkozó törvényeknek, ’s a’ maga itéletét irás 
ban adja ; ez a’ tanácsban felolvastatik; a’ ki nincs ugyan 
azon véleményben , külön adja be itéletét ’s a’ végsö itélet 
a’ szavazatok’ többsége szerint mondatik ki , azonnal irás 
ba foglaltatik és a’ feleknek a.’ fizeteudö taksák’ jegyzéké 
vel eдут‘; megküldetik. Ha felebbvitelhez folyamodnak , 
akkor ugyanazon perfolyam tartatik meg , de a’ végsö ité 

7l 
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lethez azou határidő is hozzátétetík , melly alatt az ítélet 
nek végre kell hajtatni, midőn is semmi ellenmondás és 
semmi felebbvitel el nem fogadtatik többé, hanem ellen 
kezés esetében az illető hivatalok törvényes végrehajtásá 
hoz fognak. 

Minthog}r a’ biró ninos felhatalmazva az adott határ 
időt meghosszabbítani, azt kellene hinnünk, hogy mín 
denik per rövid idő alatt és kevés körülményességgelvé 
geztetik be; de mivel a' határidők sokféle és gyakran igen 
alapos ok miatt nem tartathatnak meg , azért is megengedi 
a’ törvény , sőt némelly esetekben parancsolja , hogy az el 
lenfél” megegyezésével a’ határidő meghosszabbíttassék ; e’ 
végre mind a’ két fél bizonyos napra (Tagsatzung) a’ tör 
vényszék elébe hivatík, hol a’ határidő az okok előadása és 
megvizsgálása után meghosszabbíttatik; és mivel ez gyak 
rabban is ísmételtethetík, vannak esetek, hol а’ per csak 
nehány év alatt döntetik el. Azonban átalában a’ perek’ 
hosszantartása miatt nem lehet panaszkodni, minthogy 
rendszerint még a” legbonyolódottabb és legfontosabb perek 
is, kivált ha magok a’ felek is ugy akarják, néhány év 
alatt valamennyi bíróság előtt keresztül mennek és eldön 
tetnek; kevés a’ példa, hogy valamelly jogkérdés nyolcz 
vagy tizesztendeíg el nem döntetett volna. Azonban ezen 
igazság-kiszolgáltatás a' felekre nézve rendkívül költséges 
’s igen számos faggatásokkal van összekötve az ügyvédek” 
részéről, kik természetesen minden oldalról saját hasznu 
kat lesik; a’ sok pertaksákon és bélyegpénzeken kívül, 
mellyek minden oklevélért stb. fizetendők; az ügyvéd a’ 
maga munkájának bérét az összeírt papírosivek , tett kü 
lönféle járások és azon idővesztés szerint számítja, mely 
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lyet védenczével, és az ellenfél’ ügyvédével tartott be 
szélgetések’ alkalmával ’s a’ különbözö határidök' kitüzé 
sével szenvedett; saját fáradságát és munkáját, mellyet a’ 
replioára és duplioára Stb. fordított, szinte ideszáml'tva, 
mellyek természetesen, minél több oklevelet olvasott a’ 
tárgy felett , az idövesztéssel egy arányban nönek , ’s nem 
ritkán megtörténik, hogy а’ felek azon két parasztnak sorsát 
tapasztalják, kik mese szerint a’ tehénnek, mellyért a’ 
per folyt, még osak börét sem kaphatták meg. Egyéb 
iránt mindenik félnek joga van ügyvódének expensorium 
nevl'i költségeit a’ fejedelmi tartományi törvényszéknél 
(Landrecht) megvizsgáltatni , mi azonban isme't pénzbe ke 
rül ’s azonkivül а' birák’ité1etét többnyire megerò'siti. 

Mindazon személyeknél és tárgyaknál ‚ mellyek nyil 
ványos felvigyázat alatt állanak, millyenek a’ fideicomis 
sum-jószágok , árvák pénzei sth., а' felek' akaratja teteme 
senkorlátozott, minthogy a’ felvigyázattal megbizott sze 
mélyek vagy hivatalok nemesak mindenrò'l tudósítandók, 
hanem hivataluknál fogva ellen is mondhatnak. 



annoöasaa 

A’ rendöri ügyek legnagyobb részben elválasztvák a' 
sajátképen politicai hatóságoktól és saját udvari hivatal , t. i. 
а’ császári kir. legföbb rendöri ’s könyvvizsgálati udvari 
hivatal alatt állanak. Ez szintugy van szerkesztve , mint a’ 
többi udvari hivatalok, van egy elnöke, több udvari tanácsosa 
stb., benne központosulnak (Magyarországot, Erdélyt ’s а’ 
katonaj határszélt kivéve) minden e’ szakba tartozó ügyek. 

A’ tartományokban mindenik kormányhivatalnak feje 
maga igazgatja tartományában ezen ügyeket , vannak szak- 
beli , altisztviselöi , ’s e’ tekintetben az imént nevezett bé 
csi legtöbb hatóság alatt áll. Alsóbb hivatalok a’ rendöri 
igazgatóságok ’s rendöri biztosságok; például a’ rendöri 
föigazgatás Bécsben 12 aligazgatóságokra van felosztva a’ 
bel és külvárosokban; a’ prágai rendöri igazgatóság , melly 
saját szerkezetii , ’s a’ többi tartományi fövárosok rendöri 
igazgatóságai, hol kormányhivatal létezik. A’ velenczei 
birtokban hét , Lombardiában 8 förendöri biztosság van; 
ezeken kivül fenállanak némelly határszéli rendöri biztos 
ságok , illyenek csak magában Olaszországban 7 stb. 

A’ rendöri igazgatóságok felvigyáznak a’ közrend és 
bátorság felett, ezen kivül felügyelnek a’ polgárok egész 
ségére, életére, vagyonára és erkölcsiségére stb. ; ugy 
szinte némelly súlyos rendöri áthágások , kisebb vétségek , 
cselédügyek, kisebb polgári viták elintézése , veszekedések 
’s több e’ félék reájok bizvák, de csak azon helyen, hol 
székeznek. A’ kormányhivatal és gubernium alatt állanak 
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ugyan, de mégis a’ rendőri legfőbb udvari hivatal nekik is 
legfőbb hatóságuk. Különben a'helybeli rendőrség a' kerületi 
hivataloktul, városokban és mezővárosokban a’ városi tanács 
tól, falun pedig a’ helységbeli felsőségektől vagy a’ kerületi 
biztosságtól gyakoroltatik; nagyobb városokban ezen szol 
gálat vitelére rendőri katonaság tartatik, így р.о. Bécsben van 
600 fegyveres rendőr , ide számítva a’ 40 lovas rendőrt ; más 
városokban ez a’ szám kisebb 's gyakran nem több 10'- 12 
embernél; Olaszországban, hol a’ francziák rendszere meg 
tartatott, a’ majlandi kerületben egy lovas rendőri ezred 
létezik, a’ velenozei birtokban hasonló módon szerkesztvék, 
de nem neveztetnek többé gensdarmoknak, ’s minden, mi a’ 
nyilványos rendnek fentartását illeti, a’ kormánynak en 
gedtetik által, azért is a' rendőri katonaság az egész or 
szágban szét van osztva. Falun a' többi ausztriai német tar 
tományokban felvigyázók vagy községőrök által láttatik el. 

A' határszéli rendőrség főképen a’ csempészet vagy 
dugároskodás ellen áll fen, ’s egy sajátkép e' végre fel 
fegyverzett rendőri osapat , melly határszéli vadászoknak 
neveztetik, de itt ott rendes katonasággal segédkint láttatik 
el , melly ez esetben a' rendes katonaság mindenkor а’ ро1 
gári tisztviselő parancsai allatt áll. 

E’ hivatalnak állapotja és költségei a’ felfegyverzett 
rendőrhataloméval együtt sokkal csekélyebb mint közönsé 
gesen hiszik ; biztos kutforrások szerint az elnökkel, min 
den tisztviselőkkel, és az olasz két ezreddel együtt nem 
többe kerül 1,600,000 itnál. A’ nyilványos rendőrség ha 
tásköre a' következő alsó osztályokra válik szét : 

lször A’ nyilványos biztossági rendőrség; ez figyel 
mét titkos társaságokra és szövetkezésekre, gyanus ösz 
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szejövetelekre, összecsoportozásokra és csödülésekre for 
dítja, felvigyáz az utlevélügyre, valamint egyes gyanus 
személyekre; gondja van az utczai bátorságra, nem kü 
lönben a’ nyilványos mulatságokra, az utazók hátorságára, 
szóval mindenre, mi a’ nyilványos bátorságot, akár a’ sze 
mélyekét akár a’ vagyonét , veszélyeztethetné. 

2szor Magányos és jólléti rendörség. Ez minden sta 
tuspolgárnak élete, egészsége, személye, szabadsága, be 
csülete , vagyona és erkölcsisége felett örködik; minek kö 
vetkeztében felvigyáz az egészségnek minden megtámadò 
jára, az öngyilkosságra sth. ; azért is titkos fegyverek tartása, 
méregárulás’s e’ félék tiltvák; igyekszik vigyázatlanságo 
kat, hanyagságokat vagy véletlen eseteket, mellyek az élet 
nek vagy egészségnek árthatnának, elhárítani ; ide tartoznak 
a’ tüzoltó intézetek, jutalmak megmentett ember életeért, 
kiirtása a’ vad állatoknak, megovás a’ veszett ebek ellen stb _ 

A’ rendöri egészségi rendszabályokhoz tartoznak 
minden egészségi és gyógyászi intézetek, kerületi orvo 
sok és sebészek alkalmazása; miröl már egyik elöbbi feje 
zetben szólottunk. 

Az egészségi személyzet’ szama a’ következö táblából 
látható. 
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A’ betegségek ellen állított intézetekre nézve, kivált 
képen a’ ragadó nyavaláknál, mind az országban mind a’ 
határszéleken a’ legszorgosabb munkásság fejtetik ki; ide 
tartoznak a’ dögvész elleni vesztegházak , a’ himlöbeoltás 
iránti rendelet, ugyszinte a’ bujasenyv elterjedése ellen tett 
ovó rendszabályok, kivált a’ déli tartományokban; a’ be 
tegek ápolása is az ö hatáskörükhöz tartozik, követke 
zéskép a’ betegekre, tébolyodottakra, szülö- és kórhá 
zakra felvigyázat. A’ polgári betegházak’ száma a’ ben 
nek felvett betegekével együtt (Magyarországot kivéve) 
1837ben ekkép állott: 

Szám. Felvettbetegek. Költségek. Halálozasok. 
Mindösssze 272 148,540 2,033,298 ft. 16,563 

Katonai kórház volt 166, benne felfogadtatott beteg 
113,867; de a’ halandóság а’ katonai kórházakban sokkal 
kisebb volt, minthogy a’ katonai kórhazaknál száztól három, 
a’ polgári kórházaknál pedig száztól 12 halott számíttatik; 
ennek oka az, mivel a’ katona-kórházakban a’ legjobb koru 
betegek ’s az igen csekély betegségüek is felvétetnek. Té 
bolyodottak’ intézetei mindössze 38, ’s esztendei költsé 
gök 398,000 fra ment. 

Szülöház 37 mintegy 90,000 ft. költséggel. 
Lelenczházak 33, mintegy 300,000 fr. költséggel, 

melly pénz magokban a’ házakban használtatik fel , ide járul 
közel 1,000,000 fr., melly a’ kisdedekért, kik a’ házon 
kivül neveltetnek, üzettetik; de megjegyzendö, hogy itt 
az olasz tartományok is felvétetvék, hol egyedül 17 ily 
lyen intézet van; itt több mint 40,000 gyermek részint 
magokban a’ házakban, részint azokon kivül neveltetik. 
Az ezen intézetekre fordított summa elsö tekintetre igen is 
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nagynak látszhatik ugyan, de ez a’ nagyság egészen el 
enyészik, ha az 1837ki kimutatásban látjuk, hogy az ezen 
intézetek által ápolt gyermekek’ száma 86,802. 

Szegények’ intézetei. 
Ezekröl már az elébbi czikkelyekben elmondottuk а’ 

szükségeseket ’s most csak annyiban érintjük, mennyiben 
a’ rendöri hatóságok felvigyázata 1116 tartoznak, névszerint 
a’ föfelügyelés’ és életfentartás’ tekintetében. Ezeknek 
száma (kivévén azokat, mellyek minden he1ységbenlétez- 
nek, miután mint már az elöbbeni czikkelyekben megje 
gyeztük , minden helység köteles a’ maga szegényeiröl 
gondoskodni) a’ következö táblából látható: 1837ben volt: 

Szám. Résztvett személyek. Költség fr. 
Mindössze 5229 490,70 2,358942 

Próbát tettek az egyes helységekben gyámolított sze 
gényeket is ide számítani, ’s azon eredmény adta elö ma 
gát, hogy 46 ember közt mindenkor van egy, ki vala 
melly segedelmet akár eleségben akár készpénzben nyer. 

Nem lesz érdektelen e’ helyütt Villeneuve-Bergemont 
illy czimü munkájából: „Untersuchung über Ursachen und 
Natur der Armuth in Frankreich und England“ a’ következö 
eredményt kiemelni: Angliában 1834ben a’ szegények ugy 
állottak az egész népességhez, mint egy a’ hathoz, Fran 
czia- és Poroszországban _mint egy a’ harminczhoz, Né 
metországban mint egy a’ húszhoz. 

Különös felvigyázása alatt állanak a’ rendöri hivata 
loknak az önkénytes és a’ kényszerített dologházak. 

Önkénytes dologházakkal birnak Bécs, Lemberg, In 
sbruck, Trient, Boczen, Majland, Monza, Brescia, Cre 
mona, Mantua, Bergamo, Como, Pavia, Lodi, Velencze 
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és Verona, ’s pedig az Olaszországban fenalló dologházak 
nem a’ franczia igazgatás’ gyümölcsei, hanem már korábban 
fenállottak, névszerint 1783 вы. Hol dologházak nin 
csenek , ott az ügyefogyottaknak a’ szegények’ intézeteiben 
adatik munka. Kényszerítö dologházakkal birnak Bécs, 
Prága, Lincz, Lemberg, Klagenfurt, Triest, Insbruck, 
Schwacz, Botzen és Trient. 

Vannak még ezenkivůl özvegyi pénztárak , maganyos 
nyugpénz-egyesületek, életbiztosítások, biztosító intéze 
tek, takarék-pénztárok ’stb., mellyek mind a’ legföbb rend 
öri hivatal’ legfelsöbb felvigyázása alatt állanak. 

A’ személyes szabadságra nézve rendöri tekintetben 
még különösen megjegyzendö, hogy minden önkényes el 
iogatás tiltva , hogy minden névtelen feladas erötlen marad, 
semmi elfogatást, semmi törvényes keresetet nem lehet reá 
alapítani, és hogy a’ hivatalbeli hatalommal visszaélés mint 
büntett fenyíttetik meg, szintugy a’ rágalmazás es a’ be 
csület’ megtámadása a’ fenálló szigoru törvények szerint 
büntetendö. 

A’ miket eddig mondottunk, a’ nyilványos rendörsé 
get illeti, melly mint nyilványos hivatal fenáll ’s azt szint 
olly nyilványosan gyakorolja. De hallani és olvashatni 
még egy igen számos és felette költséges titkosrendörség 
röl. Hogy ez Ausztriában valamint minden egyéb status 
ban valósággal létezik , ezt alig tagadhatni; de kiterje 
dését, hatáskörét és veszedelmes munkálódását tekintve, 
részemrölugy hiszem, hogy koránsem olly tetemes, mint 
a’ millyennek láttatni akarják. Az ausztriai német tarto 
mányokról szólok ’s joggal merem állítani, hogy ritka or 
szágnak van kevesebb тети rendörségre szûksége, mint 
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1 ezen ausztriai német tartományoknak. Itt a’ nevelés ’s a 
közös érdekek képezik a’ leghatalmasb felvigyázást; e’ 
mellett az ausztriai jószivií és beszédes, kimondja jóformán 
mit gondol és nem tud sokáig titkot tartani, nem is be 
szélnek sehol nyiltabban és szabadabban mint Bécs fövá- 
rosban, hol egy vasárnap pohár bor mellett ritkán kerüli 
ki valamelly tárgy a’ maga dicséretét vagy gyalázatát. Hogy 
rendöri ügyviselök vannak, kik privát öltözetekben járnak 
el tisztökben, ’s magokat bizonyos esetekben a’ fegyveres 
rendörséggel megismertetik, nemcsak tudvalevöés szük 
séges dolog, hanem gyakran az illetö vádlottra nézve rend 
kivül kényelmes, mivel száz eset van ollyan, hol az ügyek 
minden zaj és lárma elmellözésével, söt néha ezer nézö sze 
mei elött csaknem észrevétlenül történnek: mert p. 0. ha 
valamelly rendöri dologban egy rendöri szolga valamelly 
privátházba kénytelen menni , ez mégis minden esetre 
kimélöbb és kényelmesebb mintha a’ rendör formaruhájában 
vagy a’ rendöri övvel ellátva menne be ugyanazon hazbaa. 
Hogy idegenek és más bizonyos alkalmakkal figyelemre 
veendö személyek némi felvigyázat alatt tartatnak, tagadni 
nem akarom; de én itt valamennyi idegenre, kik huzamosb 
ideig tartózkodtak az ausztriai statusokban, hivatkozom és 
kérdem öket, valljon szenvedtek e a’ rendörség részéröl 
valami tetemesebb kellemetlenséget vagy faggatást akár be 
léptökkor az országba, akár annak beutazàsában, feltévén 
hogy törvényes uti levelekkel ellátva ’s magokviselete ál 
talában a’ fenálló országos törvényekkel egyezésben voltak. 
Egyes esetek, kivált bizonyos viszonyok közt, elöadhat 
ják magokat; de ezek általányos szabályul nem szolgál 
hatnak. És kérdem földieimet, kik idegen országokat 
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beutazták, valljon azokban, kivált Franozia- és Németor 
országban, nem szenvedtek e rendkívül többet; a’ vizs 
gálatok, jelentések, előmutatások és látomásozások miatt, 
mint a’ mennyit ezek miatt az ausztriai német tartományok 
ban szenved az idegen. 

A’ rendörség’ hatásai közé tartozik még a’ sajtó” rend 
őrsége. Ez korlátozó hatalom, melly valamennyi az or 
szágban nyomtatott és a’ külföldről behozott könyvek felett 
kiterjed; öszhangzásban áll a’ kormánynak közönséges 
elveivel, t. i. а’ békét azáltal igyekszik fentartani, hogy 
mindent kirekeszt, a’ mi kétséget, nyugtalanságot ’s há 
borgó vitatkozásokat támaszthatna, 's bármelly súlyosan 
nyomja is ez intézkedés ittott a’ hazai talentumokat, mégis 
a’ külföldi termékekre nézve bizonyos formák mellett, t. i. 
mennyiben a' munkák értelmes és mívelt férfiaktól szár 
moznak, rendkívül engedékeny. 

Nem feladatom vizsgálat alá venni, valljon a’ cen 
sorok kötelességeiket teljesítik e, valljon általában hivata 
lukra termett férfiak e, valljon minden alkalomkor hivata 
los kötelességök' teljesítésében a’ kormány” szellemét he 
lyesen felfogják e? Mert a’ közt a’ mi történik, és a' mi 
nek megtörténnie kellene, rendszerint igen nagy a’ kü 
lönbség. Azt sem akarom vizsgálni, valljon a’ szellem 
általában az anyagi és társasági érdekek inkább vagy ke 
vesebbé békó alá vetendők e? én minden idetartozandókra 

nézve a’ német ausztriai tartományok állapotjára, azok 
jólétére vagy nem jólétére ’s előmenetelére vagy hátra 
maradtára hivatkozom. 1832ben a’ nem magyar tarto 
mányokban nyomtatásra bocsáttattak a” következő nemü és 
számu munkák: 
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Moral és theologia _ _ _ _ _ 62 
Vallási tárgyak _ _ _ _ _ . 667 
Természeti és positiv törvény . _ _ . 25 
Politica és politicai törvénytudomány _ 16 
Sebészet, gyógyászat és gyógyszerészet 119 
Gyógytudományi és sebészeti értekezések 144 
Philosophie _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26 
Philologia _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 
Csillagászat _ _ _ _ 9 
Történet és életirás _ _ 216 

Physica és Chemia _ _ _ _ _ _ _ 20 
Mathematica és Geometria _ _ _ _ _ 31 

Országos és mezei gazdaság, technologia 48 
Természettudomány _ _ _ _ _ _ 15 
Èpítészet _ . _ . . . _ _ 23 
Költészet, drama _ . . . . . 197 
Apró költemények és világi dalok _ . 256 
Hangászat és képzö müvészetek _ _ _ 51 

' Statustudomány . . . . . 8 
Föld- és utazás-leirások . . 106 

Hadi tárgyak _ _ . _ _ _ _ _ 8 
Nevelési ügy, gyermekiratok . . . . 76 
Grammatica, nyelvgyakorlatok és szótárak 103 
Кoтáнok, elbeszélések, mesék _ _ _ 231 
Almanachok, zsebkönyv, kalendariumok 195 
Egyéb irományok _ _ _ _ _ _ _ 93 

Mindössze _ _ _ _ _ _ 2,754 
Örizkedni fogok ama’ felette kényes kérdésbe is eresz 

kedui, valljon általányos sajtószabadság’ kivánsága inkabb 
a’ szellemi tehetségek’ és az anyagi viszonyok’ kifejlése er 
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dekében, vagy pedig inkább egy olly pártnak javára tör 
ténik, melly a’ gyözedelem’ elnyerése után hihetöleg ugyan 
azon eszközökkel, 5ö1 talán sokkal keményebbekkel élne az 
ellenpárt ellen. Csupán annyit nem hallgathatok el, hogy 
minden országban, még a’ legszabadelmüebbekben is, van-. 
nak törvények a’ sajtóvétségek ellen, és hogy a’ lényeges 
különbség ezen szabadság’ hiányzatában és kiterjedésében 
fekszik; Iényeges különbség az ausztriai német censura és 
például a’ franczia között az , hogy amaz megelözö rend 
szabályokból áll, emez pedig csak a’ már megjelent munkát 
veszi zár alá, midön a’ rosz, mellynek elhárítása szándé 
koltatott, többnyire már elterjedett; hol a’ költségek már 
meg vannak téve; mind а’ szerzö, mind a’ kiadó perbe fo 
gatnak és tetemes birságra itéltetnek, ezenkivül gyakran 
még be is csukatnak; mig Ausztriaban a’ kézirat a’ szer 
zönek visszaadatik, ’s a’ nyomtatás’ engedelme egyszeriien 
tagadtatik meg. A’ színdarab, melly valami illetlent vagy a’ 
kormány’ nézetei szerint ártalmast foglal magában, sem nem 
nyomatik, sem nem adatik ki; mig Francziaországban több 
nyire betanultatik, a’ vállalkozótól gazdag ruhatárral és di 
szítvényekkel felékesíttetik, kihirdettetik, söt gyakran már 
el is kezdetik, midön egyszerre а’ nyilványos hivatal által 
a’ darab’ játszatása eltiltatik. Valóban nem tartozom azok 
közé, kik a’ tespedést védelmezik, mivela’ nemmozdulás 
maga már hátramenetel; hanem még kevésbbé azokhoz, kik 
a’ szellem tulmüveltségében keresik a’ népek’ üdvét , mivel 
a’ példák mind a’ régi mind a’ legujabb idökben mindig azt 
mutatták , hogy azon hasznokat, mellyek anyagi tárgyak 
ban nyerettek, az iránytalanul kifejlett szellem’ buzongásai 
szétdulták ismét, vagy maga a’ haszon csak csekélység volt. 
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Az anyagiakban kiváltképen a’ ml'iszorgalmiakban 
pedig Ausztria sem maradt ollyan igen hátra; a’ halhatlan 
ságot &gt;alzonbam minden sqitószabadság’ daozára mindeddig 
senkisem találta fel. 

PÉNZÜGY. 

A’ pénzügyhez számitom legelöször is annak kezelé 
sét; a’ statusjövedelmet ’s a’ statuskiadásokat, és végre 
a’ statusadósságokat és pénzügyi munkálatokat. A’ két 
utolsó pont felett osupán azon föadatokra kell szorítkoznom, 
mellyek valamint az ujabb statistieai munkákból, ugy a’ 
pénzügyet érdeklö hirdetményekböl tudtomra estenek. Én 
azonban a’ papiros pénzügy és az azzal szorosan összefüggö 
statusadósság’ fejtegetésével kezdendem ’s iparkodni fogok 
mindent , a’ mi magamnak is nem terra incognita ‚ értelmes 
rövidséggel elöadni. A’ papirospénz’ credete az ausztriai né 
met tartományokban 1762re esik , midò'n Mária Terézia 
12,000,009 ftot boesátott forgásba papiros pénzben , ban 
kó-ezedulàk nevezete alatt; а’ készpénznek ezen egyenér 
tékü kepe eleinte igen kényelmesnek találtatott , 2ik József 
megszaporitotta a’ bankóezédulák’ számát; 1785ben még 
20 millió boesáttatott ki а’ többiekhez. Ezen papirosok be 
cse egyedül a’ Felség’ hitelén alapult. A’ franczía revolutie’ 
kiütésekor ’s a’ szerenesétlen és költséges háboruk’ folya 
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mában ama’ summa tetemesen megnagyobhittatottg ugy hogy 
'1797ben azok’ rcalisatioja megszüntetett; becsök azonban 
1799ig megrnaradt , midön értékök az ezüst pénzhez képest 
mindinkább kezdett csökkenni , minek az lön következésc , 
hogy minden portékának névszertnti ára tulságosan emelkc 
dett , még pedig azon mértékben , mellyben a’ papirospén 
zek szaporittattak; e’ mellett azonban még különösen meg 
jegyzendö , hogy a’ kormány, jóllehet a’ legnagyobb szük 
ségben, annyi öszinteséggel mindig volt, soha sem állitani 
azt, hogy a’ papirosoknak csakugyan megvan valóságos 
értékök. Megengedte szabad kicserélését a’ papirosnak és 
ezüstnek magányos emberek között saját belátásuk szerint. 
Ki is fizetett mindent, a’ mi anyagi és élelmi tárgyakat va 
sárolt , nem a’ névszerinti becsben , hanem а’ szokott árok 
szerint. Az 1809ki taborozás, az ismételt ellenséges be 
rontások és olly sok tartomány elvesztése után ez a’ summa 
181 1ben 1,000 millió forinton felül emelkedett, melly summa 
között igen sok hamis , még pedig, mint közönségesen hi 
szik , a’ külföldröl beküldött hamis papirosok is találtattak, 
Mindenféle eszközökröl gondolkoztak , hogy ezen papi 
rospénzt beválthassák, mivel 1806ban a’ bankóczédulák’ 
beváltásának javára felvett 75 milliónyi kölcsôn az ujabban 
bekövetkezett szerencsétlenségek által elégtclennek mu 
tatkozott. Ez a’ kôlcsön pedig abból állott, hogy minden 
német tartományckban a’ földadóhcz és osztályos adúhoz 
egy pótléksummát mintbankóczédula-eltörlési segedelmezést 
toldottak. Dohány, só, vámok, postabér felemeltettek, ’s 
valamennyi arany és eziìstedény megbélyegeztetett , a’ mit 
puncirozásnak neveztek. 1810ben próbát œtœk bankóczé 

dulákat valtóczédulákkal 300at 100ért becserélni , ’s 8 
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végre egy saját törlöbiztosság neveztetett ki. De ez a’ bánas 
mód igazolta magát, mert a’ pénzkelet 100 p. frtól 1200 
fr. bankóczéduláig emelkedett, ’s azért a’ 10°/0 törlöadó- 
161, mellyre ezen munkálat alapitva volt, ismét elállottak. 
- 1811 februar 20án végre megjelent a’ nagy pénzügyi 
patens , melly a’ papirospénzt névszerinti értékének egy 
ötödére szállitotta; 65 ezen igy leszállitott mennyiséget, 
t. 1. 212 millió 159,750 forintot , ugyanannyi v.cz. ftért 
becseréltetni rendelte , melly munkálat a’ beváltó és 161lö 
biztosságra bizatott. Ezen rendelet által a’ fenálló papiros 
pénznek forgása megszünt , mivel a’ kiormány kinyilatkoz- 
tatta, 100 bankó forintot 20 forint eziist pénzzel beváltani, 
de ezt nem pengö pénzben, hanem az ujan alkotott váltó- 
czédulákban. A’ kényelmesseg, mellyel ezen papirosok a’ 
használatban birtak , annyira emelé becsöket , hogy a’ kor 
mány 111é3 45 millió forintot bocsátott ki anticipati0-czé 
dulak neve alatt ; de csakhamar azután a’ papirosok nagyot 
csökkentek , ’s a’ 45 milió most ismét más papirosokert be 
cseréltetett. A’ váltóczédulák becsök’ felére csökkentek le. 

A’ 20 millió lakosra a’ franczia elfoglalások által megke 
vesbedett Ausztria kénytelen volt az Oroszszág elleni nagy 
háborúban résztvenni , egész Europa fegyverben állott , a’ 
zavarodás mindinkább nött, Ausztria résztvett a’ Franczia 
ország elleni általányos háboruban, ’s csak 18.15ben, a’ 
párisi béke megkötése után, engedtetett meg a’ kormánynak 
ujabb pénzügyi reformokról gondoskodni. A’ papirospénz, 
melly 1811ben a’ leszállítás után 212 millióra ment , mint 
egy 650 millióig emelkedett , ’s becse 20-30 percenttel 
csökkent. Az 615ö, а’ 11111 cselekedtek , az vala, hogy ezen 
papirospénznek , mellyet általaban bécsi értéknek neveztek, 
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szilárd és valtozhatlan becset adjanak alapul, mellyet 1.00 
vfrban állapítottak meg 40 pforintért, ’s a’ papirospénzt ezen 
értékben minden nyilványos fizetésekben elfogadták. A? 
bécsi' bank felállíttatott, még pedig részvények‘ alapján, 
mellyek egyenkint 500 pfrba kerültek, de ugy hogy csak 
100 forint tétletett le pengö pénzben, 400 pedig váltó 
czédulában, 1000 vforintot számítván 400 pforintért. A’ 
részvények’ száma mindjárt eleinte 100,000re határoztatott, 
mellynek azonban nagy részét a’ társaság visszatartóztatta. 
Czélja- vala e’ banknak , visszahozatala a’ forgásban levö 
papirospanznek, felélesztése a’ kereskedésnek és közre 
hatás a’statusadósságok’ eltörlésénél; azért is mind keres 
kedöi mind pénzügyi munkálatokkal foglalkodik, ezenki 
vül п] .papirospénzt ad kibanknoták nevezete alatt, mely 
lyeket mindenkori kivánatára a’ mutatónak pengö ezüst 
pénzzel köteles beváltani. Ezaltal kettös czél éretett el, 
elsö; hogy a’ bank magának rendelkezhetö tökepénzt szer 
zett alapul; második, hogy a’ papirospénz egymással, a’ 
pengöpénzzel egy lábon állóval, cseréltetett fel. 

A’ második, egyszersmind legbiztosabb mód, a’ pa-a 
pirospénzt a’ pengö ezüst pénz, alapjára visszavezetni, ön 
kintes beváltása vala a’ statustól kibocsátott adóssagleve 
leknek, mellyek részint 5, 4, 3, 56t kevesebb kamatot is 
hajtottak pengö pénzben, ’s a’ mellyek most tetemesen 
emelkedtek becsökben és statusadóssági átirásoknak (me 
talliques) neveztetnek. Azonban az egésznek ellátására 
és biztosítására egy törlö pénzalap és sajátkép e’ végre ki 
nevezett törlöbiztosság alapíttatott. Ezen törlö pénzalap 
eleinten csak bizonyos számu statusadósság’ törlésére ren 
deltetett; igy például 1815ben 300,000 forint évenkinti 

8* 
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jövedelem a’ galicziai sóbányákból ezen pénzalap’ évenkinti 
rendelkezésére adatott; szintugy kapott egy millió 1101 tevö 
évenkinti jövedelmet a’ papirospénz’ átváltoztatása altal tá 
madt statusadóssággal , késöbben pótlékul nyerte a’ sta 
tusjószágok eladásával bejövö pénzeket_ 1818ban azon 
kötelezéssel terheltetett, hogy necsak az ujan felvett sta 
tuskölcsönzetet, hanem a’ régiebb statusadósságot is fo 
gyassza, melly végre egy és fél milliónyi évenkintijöve 
delem rendeltetett számára. Ezen gazdag ellátás mindjárt 
eleintén, nem különben azon kedvezés, hogy a’ beváltott 
kötelezvényeknek minden kamatjait további adósság-törö 
lésre megtarthatta, azon szerencsés sikerü volt, hogy mar 
1829ben a’ statuspénztárból számára rendelt évenkinti törlö 
summák egészen visszahuzattak, ugy hogy a’ törlö pénz 
tár saját eszközeiböl, még pedig mint önálló intézet, a’ 
Felségnek legföbb védelme alatt folytatta munkálkodásait, 
egy saját igazgatóság mellett, melly a’ maga vásárlásait a’ 
nyilványos pénzcsarnokon ’s a’ folyó napi árok szerint tette. 

A’ nyilványos lxiradások szerint ez a’ 161lö alap, melly 
most általányos törlöalapnak neveztetik, 1839ben 185 
millió 300,654 p. fnyi értékkel birt kamatozó statuspa 
pirosokban, más jövcdelmekben pedig 9,931,610 ftal, é5 
keletkezése óta 1817ben saját készpénzével beváltott, 
350,475,520 fr. kamatozó statusadósságokban. --- A’ sta 
tusadósságokról röviden ezt lehet mondani: kétféle status 
adósság van, а’ régibb é5 az ujabb; a’ régibb statusadós-' 
ság különbözö kölcsönökböl áll, ollyanokból, mellyek 1811' 
elött tétettek a’ statustól ’s ollyanokból, mellyeket an 
1811ki patens becsökben leszállított, miért is igen cse 
liély kamatokat aduak , azokat is papirospénzben. 
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Ide tartoznak a’ bécsi városi bank’ kötelezvényei, a’ 
rendek’ kötelezvényei, és több más magányos személyektöl 
felvett kölcsönök, mellyek mindnyájan névszerinti becsök 
bßn alászállítva csekély kamatjokat papirosban fizetik. Az 
ujabb statusadósság 1815töl kezdve magában foglalja min 
den а’ kormánytól késöbb tett kölcsönöket, mellyek ka 
matjaikat ezüst pénzben huzzák ’S mint már korábban 
mondatott, 3, 4 vagy 5 pereentröl szólanak. Ezek ismét 
két osztálybeliek, t. i. az ugynevezett metalliques, és azok, 
mellyek késöbben sorshuzas altal készpénzben visszafizet 
‘стеk, Ez utóbbi adósságok 1833-ban és 1835ben té 
сеть, ’s már nagy részök a’ sorshuzás’ utián valósággal 
visszafizettetett. 

De hogy a’ régi statusadósság ismét az elébbi kamat 
labra emeltessék, különbözö sorozatokra osztatott fel ; ezen 
sorozatok pedig sorshuzásnak vettettek alája, mellyben ha 
csak a’ sorozatnak száma kihuzatik, a’ mostanig becse alatt 
alló és csekély papirospénz kamatokat huzó régi adósság 
levelek az uj adósságok’ sorába vétetnek fel , ’s kamatjokat 
azontul pengö pénzben huzzák. Mindezen papirosok a’ 
szerint birnak beccsel, a’ mennyire azokat a’ nyilványos 
kelet felebb vagy alább fizeti. E’ kelet (cursus) szerint a’ 
készpénzzel egyértéküek ’s a’ monarchián belül és kivül 
mindenütt pengö pénz gyanánt elfogadtatnak. Milly meny 
nyiségii lehessen ez a’ kamatozó statusadósság, nehéz 
meghatározni, mivel a’ kamatok a’ különbözö statusadós 
sági átirásoknál igen különbözök, ’s egytöl hatig valto 
иди; ha tehát valamennyinek névszerinti értékét összeir- 
nák is, a’ statusadósságnak igazi nagysága még sem ha 
taroztatnék meg a’ különbözö becs miatt, mellyel a’ na 
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gyobb vagy kisebb kamatok miatt birnak. Altalányos 
számítás szerint, mellyet Springer János juris doctor ’s a’ 
hécsi cs. kir. egyetemnél professor a’ maga statisticájában 
ad, az összes statusadósság valamivel feljebh mehetne 900 
millió forintnál. Valóban tetemes summa; de Anglia sta 
tusadóssága 7930 millióra megy, Francziaországépedig 
1721 millióra ezüst pénzben, - 

A’ statusadósság általányos adóssága a’ monarchiá 
nak, minthogy nemcsak a’ statuskincstár’ jövedelmeiböl ka 
matoztatik, hanem а’ lehetöség szerint le is rovatik; egy 
része ennek a’ privilegiált nemzeti banknak jut, melly a’ 
papirospénznek beváltása által а’ statusnak hitelezöjévé 
vált, ’s ugyanazért lettek ezen a’ statusoni követelések eду 
részévé a’ bank alapjának; miböl világos, hogy mind a’ 
bank’ szilárdsága, mind a’ banknóták’ hitele а’ statusnak 
pénzügyi erejével közel összeköttetésben áll. Egy másik 
része a’ statuskötelezvényeknek a’ törlö pénzalaphoz tar 
tozik , melly ezáltal a’ statusadósság’ fogyasztására hatni 
köteles- saját 'munkálkodása által. 
’f A’ Lombard-velenczei királyság saját intézettel bir 
saját statusadósságaira; melly a&quot;bankkal együtt Majland 
han áll fen és Montenak neveztetik, melly a’ legujabb idö 
ben igen gazdagonellátott törlö pénztárral köttetett egybe. 
— 30 A’ mit itt még hallgatással el nem mellözhetek, az, 
hogy midön megboldogult Ferencz Császár Francziaország 
ellen a’ háborut elkezdette, mellyet kiki igen hamar’he- 
végzendönek tartott,30ezt' ö azon szándékkal tevé, hogy 
alattvalóira nem fog uj hadi adókat vetni; a’ mit eleinten 
valósággal meg is tartott, minden hadi terheketsaját pri 
vát vagyonából és önkintes adakozásokból igyekezvén 
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fedezni; azonban a’ haborunak szerencsétlen menetele, 
melly Ausztriát több mint 20 esztendös háboruba keverte, 
’s melly neki legszebb tartományaiba került és tömérdek 
költségeket kivánt, általányosan tudva van, ’s itt csak 
csudalhatnia’ fejedelem’ állhatatosságát örö-klött tartomá 
nyai ’s jogai’ védelmében, a’ fejedelem’ minden népének 
rendíthetlen ragaszkcdását, mellyek a’ legérzé-kenyebb ál 
dozatokat is a’ legnagyobblelkii önfelajánlattal tevék meg, 
’s a’ statusnak nagy belsö erejét, melly ennyi csapások 
utan nemcsak fenállan-i , hanem igen gyorsan emelkedni is 
tudott. ’ — . 

Valamint minden igazgatasi hivatalokra ugy a’ pénz 
ügy igazgatására nézve is vannak középponti hi-vatalok, 
u. m. közönséges udvari kamara, továbbá a’ pénz- és bá 
nyászügyi udvari kamara; Magyarországra nézvafenáll a’ 
magyar kir. udvari kamara. A’ közönséges udvari kamara 
a’ Császárnak közvetetlen parancsa alatt áll, van egy el 
nöke, több 'alelnökei , 20 udvaritanácsosa és igen szá 
mos alsóbb személyzete. Hatásköre rendkivíil kiterjedett 
’s magában foglal minden pénzügyi ’s kamarai munkálato 
kat, ugyszinte számos gazdasági tárgyakat; ehhez ké 
pest a’ legfelsöbb felügyelést viszi mind a’ status- és nyil 
ványos alappénzek , mind a’ regaliák felett, mennyiben 
ezek a’ pénz- és bányászügyi udvari kamarához tartoznak; 
igazgatja a’ nem sajátlagos adókat, taksákat, kincstári 
gfyárokat, statuspénztárokat, nyugpénzeket , továbbá mind 
azon intézeteket, mellyeknek czélja a’ statushitel. Sta 
tusgazdasági tekintetben igazgatja a’ felsöbb nemzeti míi 
ipart, a’ kereskedöi viszonyok’ szabályozásat idegen udva 
rokkal; hajózási, rendöri, vesztegházi intézeteket, uj ta 
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lalmányoknak adandó privilegiumokat &quot;stb. ’sth. Igazgatja 
a’ status’ hitelmunkálatait, ’s gondja van arra, hogy a’ sta 
lusadósságok törlése a’ szabályok szerint pontosan történ-' 
jék. Ezen munkálatok két szakaszra osztvak; az elsöbe 
tartoznak az egyesült orszagos jövedelmek’ igazgatásai, 
Olaszorszagban ezek kamarai magistratusoknak neveztet 
nek; a’ második osztályba tartoznak a’ legföbb udvari 
posta-igazgatóság, a’ lotteria’ jövedelmeinek igazgatósága, 
a’ tobákgyárak’ igazgatósaga, a’ középponti pénztárak más 
liárom statuspénztarral, a’ föudvari taksák as kiadó hivatal, 
az általányos törlöpénztár’ igazgatósága és nyilvántartasa 
a’ kamatozó statusadósságnak. Az elsö osztalyba soroz 
итаk az egyesült országos mellékjövedelmek’ igazgata 
ságai, millyena’ tartományokban nyolcz létezik, ott szé# 
kezve, hol maga a’ kormányhivatal is székét tartja, csu 
pán a’ laibachi van a’ gréczivel és a’ dalmácziai vidékiek 
a’ triestivel összekapcsolva. Mindegyiknek élén egy igaz 
gató áll , és 4-10 kamarai tanácsos; azon tanácsos, kire 
a’ határörizeti ügyekbeni elöterjesztés van bizva, egyszer 
smind parancsnoka az ezen országban felállított örintézet-30 
nek , melléje rendelve egy föügyelö. Az ügyek itt col 
legialis uton szoktak végeztetni , de az elnök, ha a’ több 
séggel nincs egy értelemben, a’ végrehajtást elhalaszthatja, 
’s az elhatározást magasabb hatóságra bizhatja. E’ hiva 
talok függetlenek ’s közvetlenül a’ közönséges udvari ka 
mara alatt állók , azonban a’ tartományelnökséggel sok 
tárgyakban egyetértésbe kell magokat шипов; hasonló 
képen minden törvényhozói határozatnak, meg a’ kamrai 
ügyekben is, kihirdetése a’ Шубы’ kormányhivatalnak van 
egyedül fentartva. 
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Ezek alatt állanak olly sok kerületi igazgatósagok, 
mellyek az ország’ nagysága szerint 3-12 kerületre van 
nak felosztva; székök többnyire ott, 'hol a’ kerületi .hiva 
tal, és elöljárójok’ czíme kamarai tanávsllßk. 

A’ rájok bizott ügyek követliezök: - 
1. A’ vámůgyg A’ vámvonalnnk megörzésóre és el 

látására 13,000 hatarszéli vadász van felállitva; egy má 
sodik örintézet а’ mellékes adók&quot; igalgßlůìńllak biztosítá 
sára а’ tartomány’ belsejében 6700 vámörségi személyböl 
áll, kik felügyelöknek , másod felügyelöknek , atvizsgá- 
lóknak, föfelügyelöknek .esi felvigyázóknak neveztetnek, 
a’ különbözö vámhivatalokon felosztvák. 

2. Az utvámszedés. Minthogy valamennyi. íenálló 
nlállomás köziil, mellyek’ száma ezereket meghalad, aesak 
111 ninesen bérbe adva; az ehhez mosta1ka1mazottsze-- 
mélyzet felette csekély, 

3. Emésztési adó. Ш is, minthogy az igazgatás 
Мz! müüzökkel, például serfözökkel, mészárosokkal, gyak 
ran a’mega1kuvás’ utján nehézségekkel van összekötve, 
azért ezen jövedelmek is néha magányosoknak adatnak 
ki hérbe. 

4. Dohányjövedelmek. Ide tartoznak a’ dohány és 
bumót gyártása, eladása és a’ feletti ellenörség. A’ gyár 

saját igazgatas alatt történik, az eladás pedig raktá 
rokból a’ fö és kerületi árulóknak, kik az adóhivatallal 
számvetésben állanak. Ezektöl szedik apró mennyiségben 
az ugynevezett traficansok dohányaikat kisebb mennyisé 
gekben. Mindezeknek semmi fizetésök nincs a’ status 
tól, hanem az eladott áru’ mennyisége szerint percenteket 
huznak. 
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‚ 5. A’ bélyegadók_ E’ kezeléshez 9 bélyeghivatal 
all fen. ’ _ 

6. Sójövedelem’ hivatalai. Ezek nemcsak a’ só ké 
szítéséröl hanem annak eladásáról is gondoskodna-k. A’ 
sókereskedés 1829 óta a’ német tartományokban' szabad 
kézre bocsáttatott, de az eladandò mennyiségeket a’ kü 
lönbözö császári hivatalokból kell beszerezni. 

7. Status- és alapítványi jószágok’ igazgatasa. E’ 
végre gazdasági, erdészeti ’s többféle hivatalok léteznek_ 

8. A’ taksaügy. 
A&quot; masodik osztályhoz tartoznak kóvetkezö kamarai 

hivatalok: 

« 1.3 A’ legföbb udvari postahivatal és alárendelt hiva 
talai; aaz elsö központosít minden ügyeket, mellyek ide 
tartoznak és széke Bécsben; de ezenkiviil vannak föposta 
igazgatóságok a’ tartományokban, és (Magyarország ki 
vételével) szárnukra és nagyságukra nézve egyeznek a’ 
mmányhivatali keralatekkelg ezek alan ánanak а‘ kiadó 
postahivatalok és felügyelöségek (inspectoratus), továbbá 
a’ postaállomások és levólgyiijtések, hol ellenörködö posta 
tisztek alkalmaztatvák_ Mindössze van 132 kiadó-hivatal, 
1081 postaallomás, 156 levélgyüjtés és 155 vizi posta. 
Mindössze azonban nincsen több -51 kincstári postamester 
nél, a’ többiek’ privát személyek , kik részszerint vették, 
részszerint öròklötték postaállomásaikat, de mindnyájan az 
altalányos postaszabályzatnak alávetvék_ - A’ postakocsi 
intézet a’ levélposta-intézettel 1829 бы uj`ra òsszekapcsol 
tatott; annak kezelése egy sадаёт ágat képez a’ postahiva 
taloknál_ . 

2. A’ Lottojövedelmek’ igazgatása_ 
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3.` A’ dehany- és-burnót-g`yartas’ 1gazgatasa ; 'e'gyar 
tas történikVv a’ esaszari ‘g'yarekban,‘y ’s helyei Heimburg; 
Fürstenfeld, « Sedletz , Gödíng, Viniezki , Trient, Svaez, 
Velencze é's Majland. Az Yanyag'e’ gyartáshez Magyar 
erszagban, Amerikaban és Töŕökerszagban vasaroltatik. 
Az összes gyartas eredménîye esztendönkint'minteg'y 48,000 
mazsa burnót és 230,000 mazsa dohany.- &quot; ' ` - - 

ч 4.312 udvarï taksa- és'kiadó-hivatall# - 5' &quot; 'i -&quot;‘--~ 
«5. vA~z altalanyes 'tôrlö 'p'énzala'f igaz'gatasa ésv пуп: 

vantartasa a’ kamatezó statusadóssagnak; шайками: sajat 
udvari biztessag altal tartatnak ellenörség alatt, mellyb'izt'es 
sag minden fel esztendöben összegyül, az eredményt a’ Сей-д 
szá'mak bemutarja' 2552 т Та’ nyilvanyóslsanó- aiálbóesátja. 

»6. Középpenti tpénztar, esaky 1'8`17ben-1:ijanfelalll'tva,ç 
heva minden fenmaradó рати. fa’- tartemanyi'és 'külöri 
pénztarakból, ugyszinte minden mas ferrasekbôlilbefelyasek 
vitetnek. 'Y Ezen középfpenti решат még- lharem panztarj 
melly az udvari kamera’ l'gazgatósaga ‚таи all,51ìzettetik; 
marta’ többitpénztárak; ú. m. az паузы/тщетными, а’ 
statuseancena'ria'pénztára, a’ haaifezetömivatnèk-,âkamm 
iizetö hivatalekszinte csak a’ középpeñti pénztarböl'vagyl' 
készpénzben, vagy a’ nern'zeti bankrai штатива, vagy 
annak tartemanyi 'bénztárai'bói шишка. f &quot;'Aï’. гаммам 
pénztarak a’ tartemanyekban felallított-îiókpénztarbk,‘ïmely 
lyek a’ kôzéppenti pénztar’ szamad'asaranyerhek’ panz'ek'et'.í 

I 17. Végre a’ közönséges udvarikamar&quot;igazgatasa'alatt 
all lmag a’ bécsi es. kir. perczellangyar,‘az udvariesìatau-l 
tussaitó, a’ linczi gyapju- é's szönyeggyar. 'l ' &quot;‘&quot;«` 

A' masedik középpenti hatósag a' pénz- és’ banyaszatl 
udvari kamm, melly 1884Ьеп идет szerkesztetee, fa&quot; _kö 
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zöns. udvari kamaratól elvalaszlatott, п) einem, 5 udvari 
tanńcsost és 3 udvari biztossági tanácsost kapott. Ennek 
alatta áll а’ bányaszat, hutaügy és pénzverés, a’ punoiro 
zás, a’ banyaszathoz tartozó urodalmak és sóhivatalok. 
. Alrendü hatósagok: 

if 1. A’ bányai föhivatalok, mellyeknek fòlvigyázata ’s 
igazgatása alatt áll minden, mi a’ bányaszat és hutászat 
hoz tartozik , a’ banyajövedelmek’ beszedése. E’ bányai 
föhivatalok alatt állanak számtalan banyaigazgatasok, há 
morok, sóhivatalok, erdöszhivatalok, öntészetek, а’ calli 
aranybányászat Cillerthalban, valamint д’ fônebb érintett 
bányatörvényszékek. 

2. Pénzverö hivatalok, mellyek a’ magyarorszagiakon 
kivül még négyen vannak, mint a’ bécsi, majlandi, ve 
lenczei és prágai föpénzverö hivatalok. 

3. Arany» és ezüst-beva1tó, valamint puncirozó hiva 
talok többen léteznek a’ tartományokban; mind a’ .kétnemü 
föhivatal Bécsben székez. 

4. Bányai gyárak, mellyek szalmiakot, réz-vitriolt, 
ozinobert, burnót-ólmot, ’s más kereskedési czikkelyeket 
készítenek; illyen a’ nussdorfî, melly még különféle sa 
vakat ós savanyokat is készít; a’ frauenthali sárgarézgyár 
Staierországhan, az adriai czinobergyár ’s több mások. 

б. A’ bányakészítmény-eladasi igazgatóság Bécsben, 
melly a’ kincstari gyárok’ bánya- és hutakészítményeinek 
vagy beváltás altal szerzett illynemü czikkelyeinek eladá 
sáról vagy nagy kereskedö-házak altali eladatásáról gon 
doskodik. E’ hatósághoz egy bánya- ’s hutakészítményi 
pénztár is van kapcsolva. A’ hányai adókllak magányo 
Sßlíióli bGSZ.edésére nincs- külön hivatal felállítva; azok 
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1 Y 1 ugyanis az érczek beváltasánál ezek árábôl vonatnak le, 
vagy a’ bányatörvényszékeknél ’s bányahivataloknál fizet 
tetnek , a’ különféle számadások pedig az országos szám 
vivö hivatal által vizsgáltatnak meg. 

Mi a’ status’ jövedelmeit ’s kiadásait illeti, ezek, noha 
nem köztudomás’ tárgyai, mégis azon egyes hirdetmények 
böl, mellyek külön tartományokban évenkint közzététet 
nek , közelítve meghatároztathatnak. 

Mi pedig a’ pénzügy’ kezelését egészben illeti , erre 
nézve szigoruan megállapított rend uralkodik , t. i. a’ kö 
zépponti pénzügyigazgatóság altala’ statusköltségeknek 
’s az ezeket fedezö jövedelmeknek jegyzéke (ugy nevezett 
budget) készíttetik ’s Ö Felségének elébe terjesztetik, kinek 
legfensöbb helybenhagyásától fiigg azoknak behajtása ’s a’ 
mennyiségnek meghatározása_ Ha e’ meghatározás meg 
történt, a’ behajtás kitüzött módon ’s a’ hatóságok közt 
felosztva vitetik végbe_ A’ jövedelmeknek hovafordítása fe 
lett a’ kamarai hatóságok kimlltatást szerkesztenek a’ vizs 
gáló hatóságok’ ellenörködése mellett, ’s évenkint a’ Csa 
szár elibe terjesztik. . . . ' . 

A’ status’ rendes jövedelmei következö négy forrásból 
erednek. . . . . . . . 

1. A’ koronai javak (Domänen), mellyekhez tartoz 
nak a’ kamarai jószagok , Statuserdöséßek , nyilványos ala 
pítványi jószágok. . 

2. Királyi haszonvételek, bányatermékek, pénzve- 
részet, salitrom és puskapor.. . - . 

. 3. Adók, egyenes adók: föld- ,_ ház- , személy-, 
mesterség- ’s örökség-adók (jelenleg bizonyos taksakba 
számítvák ’s igen leszállítvák), zsidóadók; nem egyenes 
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adók: emésztési adók, vamok, dohány, bélyegtaksák, 
só- , posta- és sorsjátéki jövedelmek , taksák. 

- 4. Különös jövedelmek , kincstari gyárok , fiscali 
tások ’s más illynemiiek. 

Altalában véve Springer statisticájábau a’ jövedelmek 
következöleg jelölvék ki. . 
1. Status- ésfnyilványos alapítványi jó 

szágokból . . . . . . . 3,100,000 fr 
2. A’ bányárbói . . . 900,000 „ 
3. Egyenes adókból . . . . 48,000,000 „ 
4. Nem egyenes adókból . . . .79,100,000 „ 
5. Különös bevételekböl . . . . 4,500,000 „ 

' ' összesea 135,000,000 fr 
'Ezekböl , a’ nevezett statistica szerint esik , itt azon 

ban csak minden ország’ saját emésztési jövedelme a’ kö 
zösbe számítva. 

Ensen aluli Ausztriára . - 
Lombardiára . . . 

Magyarországra . 
Csehországra . 
Velenczére . . . 

Galicziára . . . . . . 

Morvaországra és Sziléziára . 
Ensen felüli Ausztriára . 

Stájerországra . . . 
Karinthia és Karnioliára . '. 

Erdélyországra . . . 
Tyrolra . . . . 
Tengermellékre . . 
A’ határörvidékekre . 

19,490,000 
19,200,000 
10,990,000 
10,050,000 
15,040,000 
12,0 47,000 
9,100,000 
5,040,000 
4,321,000 
3,991,000 
3,007,000 
3 242,000 
2,904,000 
2,039,000 

fr. 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 
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штата . . . . . . . . 921,000 fr. 
Turnbull a’ bevételeket 1838 óvben következölegadja: 

Egyenes adók: . v . 
выпада . . . . . .A .. 88,907,954fr. 
Házadó . . . 3,895,178, 
Keresetadó (Erwerbsteuer) . . . _. 2,489,234 „ 
Személyadó (melly már megszünt) . . 1,307,451 „ 
Örökségadó (most megváltozott)Ä ._ ._ _ 879,160 „ 
‚ Nem-egyenes adók : ‘ 

Emésztési adó .v . . . .‚ .. 

Vámok (az árukon lévö ólombélyeget 
betudva) . . . . ._ ._ . 12,037,692 „ 

17,841,347 „ 

Bélyegek . . . . . . . . . 3,232,048 „ 
Peradó ’s tiszti jövedelem . . . . 1,882,710 „ 
Sorsjáték . . . . . . . . . 3,363,682 „. 
Postailevelek . . . . . . l . 1,417,362 „ 
Postai lovak . . A. . . . .‚ . ‚ ‚. y,376,952 „ 
Vámok .- . . _. , . . . . 1,854,157,.„ 

Egyedáruk: f 
Só . . . . . . . . . . . 19,404,807 „ 
Dohány . . . . . . . . . 8,784,376 „ 
Puskapor . . . . . . . . .. 9,329 „,. 
Koronaijavak . . . . . . . . 3,460,666 „ 
Bányák . . . . . . 1,952,410 „ 

Magyar egyenes bevételek (mellyekrò'l azonban 
Turnbull aligha jól van értesülve). 
Adó körülbelül . . . . . . . 4,400,000 fr. 
Zsidótürelmi adó , püspökök’ várerò'sít 

vényi ’s a’ szepesi városok’ adója . 536,000 „ 
A’ statuskiadásokat szinte nem határozhatom meg bi 
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zonyosan ; а’ fönebb nevezett Springer professor követkc 
zöleg jeleli ki azokat: 
a’ Felséges Udvar’ kiadásai _ _ 3,000,000 fr. 
statuscancellaria _ _ _ _ _ ‚ . .— _1‚2О0‚000 „ 
politicai igazgatás _ _ _ ‚ . ‚ . ‚ . . 9,000,000 „ 
polgári és fenyítö törvényszolgaltatás _ 5,800,000 „ 
pénzügyigazgatás- .‚ . . . . . 16,000,000 „ 
rendörség _ _ _. _ 1,500,000 „ 
iskolaügy _ _ _ _ . 2,200,000 „ 
számviteli ellenörség .‚ 1,000,000 , 
jótékonyintézetek _ _ _ _ _ 1,500,000 ,‚ 
uti és vizi építések. .‚ ‚ ._ ._ .— 5,000,000 „ 

— — — — Összesen 4ac,2oo,ooo г‚—. 
A’ mi rfiég fönmarad, a’- hadseregre ’s statusadósság’ 

kamatjaira szükséges_ - I - - 
A’ hadsereg közönséges békeállapotban 42,000,000 

frba kerül , t. i. ennyi .fordíttatott rájok már-Mária Therezia 
alatt a’ hétévi háboru’ bevégezte után , melly összeg azon 
ban többnyire felülhaladtatik; a’ maradványból a’ status 
adóssag’ kamatjai ñzettetnek.- - - - - - — 

A’ tartományok’ igazgatásai mindenütt ваш bevétc 
leikböl fedeztetnek, a’ felesleg a’. középponti pénztárba ada 
tik be , vagy a’ hiány- ebböl pótoltatik :-mi -Dalmácziában ’s 
a’ határörvidékeken történik évenkint; de a’-határörvidé 
kckre nézve meg kell jegyezni , hogy ezeknek jövedelmei 
böl a’ határörkatonaság’ szükségei is fedeztetnek; azért az 
в’ közép pénztár’ évenkintipótléka nem-azok’ igazgatására 
(melly igen egyszerii), hanem a’ katonaság’ tartására fordít 
шtik; e‘ pótlékösszeg Hiezinger’ határörvidéki statisticája 
szerint évcnkint 900,000 ftra menne. - — - 
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Мég megjegyzendö , hogy az iskolákra , szcgények’ 
gyámolítására, jótékony intézetekre, nyugpénzekre ’stb., 
а’ vallási és iskolai alapítvanyokból, valamint nyugpénz 
alapítványokból (mellyek - mint már mondatott -- ré 
szint saját tökékböl, részint taksákból, lehuzásokból ’stb. 
állanak) pótoltatvák a’ költségek; a’ statuspénztárbóli ki 
adásokba tehát csak a’ feleslegek tudatvák be. . 

Mi a’ statuseanczellária’ költségeit illeti, mellyek mint 
egy 1,000,000 fttal kevesebbek Angolországéinál, meg kell 
jegyezni, hogy e’ költségekbe a’ nyugpénzek nem számít- 
vák be, mint Angliában. 

Minthogy a’ statusadósságok’ összegét több statisti 
cusok’ adatai után mintegy 900 millióra tettük, 0’ szerint 
az évenkinti kamatokra fordítandó összeget is meghata 
rozhatni körülbelül. 

Még egy tárgy van, melly körül nagy kétség ural 
kodik, ’s mellyet eloszlatni akarunk; t. i. mennyiarany és 
ezüst nyeretik a’ kormány’ és magányosak’ hányáiból. A’ 
bányák és nemes érczek’ ásványai nem egyedáruság Ausz 
triában; noha azok nagyobb részint kivált Magyar- és Er 
délyországban a’ kormányéi; mindazáltal magányosak mun 
kálhatják a’ saját telkükön lelt bányákat, ha a’ kiásott ércz’ 
tized részét a’ kormánynak adják. . - - 

Az 1834ki egész nyeremény tett 5,311 bécsi márka 
aranyat ’s 93,062 bécsi márka ezüstöt (egy márka aranyat 
366 fra ’s 53 kra, egy márka ezüstöt pedig 24 fra számítva 
pengö pénzben). 

Az arany’ és ezüst’ legnagyobb része, mintegy 3/, -da, 
Magyar- és Erdèlyországból kerül; a’ mondott évben, Мёg 
biztos kutfö szerint, adott: 

9 
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Magyarország 3 2,144 márka aranyat 90 61,987 „ ezüstöt 
, ‚ 3 000 aranyat E”de’Y0”szag З б:4З1 ï ezüstöt. 

A’ többi arany az arany-mosványokból ’s a’ Gastein 
közelébeni Nori Начаs hegyekböl, az ezüst pedig -Stájer 
ország, Ausztria, Csehország ’stb. bányáiból nyeretik. 

Turnbull következö jegyzékét adja egész ausztriai bi 
rodalom’ minden hányatermékeinek 1834ik évben, Magyar 
és Erdélyországéit is ide tudva ’s a’ kormány’ és magányo 
sak’ bányatermékeit külön kijelölve; ez azonban az összes 
haszon, a’ költségek’ lerovása nélkül. 

liormànyé. Maganyosoké. Összesen. 
Arany márke . . 1,282 4,083 5,311 
Ezüst márka . . 55,439 37,623 93,062 
Kénesö , mázsa . 3,543 3 1 3,574 
Czín . . . . 36 887 923 

Réz . . . 13,992 28,627 42,619 
010m . . 2,373 10,4 57 12,832 
Czink . . 153 45 198 

Vas. . . . . 384,551 
Öntöttvas . . . 59,343 
Köszén . . . . 46,341 
Hivatalosbecsiísze 

rinti összes értéke 

a’ kormány’ bá 
nyatermékeinek 5,199,195 

Magányosokeinak ' 10,321,597 
Összesen . . . . . . . 15,520,792 

Azon általányos megjegyzéssel végzem e’ czikkelye 

1,224,847 1,309,389 
148,855 208,201 

4,193,300 4,239,841 
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mot, hogy utóbbi 5 év- alatt a’ statusbevételek, noha az 
adókbau némelly leszállítások tôrténtek, mégis néhíuiy 
millióval szaporodtak, ’s bizton remélhetni, hogy7 ezután 
még inkább szaporodnali, ha sikerülend a’ békét még több 
évig fentartani ’s ha ezáltal azon sok javítások, mellyek a’ 
kereskedés’ elò'mozdítására és a’ közlekedési módok’ köny 
nyebbítésére nézve munkában vannak, létesültek. 

Mi a’ két legnagyobb statusliiadást, t. i. a’ nyilványos 
adósság’ kamatjainak fìzetését ’s a’ hadsereg’ tartását illeti, 
különöseu az elsò're nézve melesleg közlöm az europai sta 
tusok’ nyilványos adósságait, ' mellyeket tekintve шпации, 
hogy más statusok épen nincsenek jobb állapotban; de egy 
szersmind meg kelljegyzenem, hogy az ausztriai biroda 
10m’ segédforrásai nemosak nagyok és jutalmasak, hanem 
nómellyek még részint hasznàlatlanul maradtak , holott né 
melly más országokban azok maid egészen kimerítvék. 

Europa’ nyilványos adósságai 1839ben a’ legujabb 
statistiousok szerint: 

Anglia’ adóssága . . . . . 9,800,000,000 p. fr. 
Hollandiáé és Belgiumé . . . . 1,900,000,000 
Spanyolországé külföldre kamatozó 950,000,000 

77 

77 

„ nem kamatozó . . 950,000,000 „ 
Franozíaországé . . . . . . 1,900,000,000 „ 
Oroszországé . . . . . . 600,000,000 „ 
Ausztriáé . . . . . . . . 900,000,000 „ 
Poroszországé . . . . . . 240,000,000 „ ~ 
Portugaliáé . . . . . . . 237,500,000 „ 
Nápolyé . . . . . . . . 240,000,000 „ 
A’ többi kís statusoké mintegy . 400,000,000 

Összesen . . . . 18,117,500,000 p. fr. 
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Az Europa szerte 'forgó készpénz azonban csak 
2,300,000,000 ftra számíttatik. 

Mi a’ fenálló hadseregeket illeti, ezek minden status 
nak valóban fölötte nyomasztó terhei, ’s bizonnyára leg 
fontosb takarékosság volna megkevesbítésök, ha lehetne; 
de mióta nem mehet többé egy egész nép csatamezöre egy 
másik ellen , mióta a’ háboru’ sikere nem függ csupán szá 
mától , bátorságától vagy erejétöl a’ harczolóknak, hanem 
a’ háboru tudománnyá söt mesterséggé lett; mióta a’ status’ 
hátorsága, kereskedési biztossága, ereje, befolyási mérlege 
(tekintete) fenálló hadseregében, ennek derékségében, had 
készületeiben ’s védintézvényeiben fekszik: a’ hadseregek 
csak közmegegyezés által kevesbíttethetnének meg, mi 
ugyan kivánatos , de nem könnyen kivihetö. 

nA0K0aMÁNY És Haosnana. 

' A&quot; haditestületnek egészen saját törvényei és rend 
szabályai vannak. Az igazság-kiszolgáltatási törvények’ 
gyüjtésére és megvizsgálására saját törvényszabó biztos 
ság (Justiz-N0rmalien-Comission)&quot;all fen, valamint egyéb 
katonai szabályokra nézve szinte saját katonai, politicai és 
gazdasági rendszabálygyüjtò’ udvari biztosság létez. Ugy 
szinte az udvari haditanácstól kihirdetett törvények és ren 
deletek saját gyüjteményben kinyomatva közöltetnek. Az 
ellenség elötti szolgálatra szánt katonaság’ fenyítötörvényeül 
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szolgálnak az 1808. évben kihirdetett hadi törvényczikke 
lyek, felvilágosításaikkal együtt. A’ hadi törvényezikke- 
lyek sajátlag kivonatok Mária Terézia’ hüntetö rendszeré 
böl ’s fenyítö szabályaiból. 

Ezenkivül a’ katonai személyek kötvék a’ köztöŕvé 
nyek’ nagy részéhez, mint a’ vámrendeletek- és a’ magany-- 
pörökre nézve. A’ tengerészet 1824. évben saját tör 
vényhatósági rendszert Кapп“. A’ hadi törvények tehát 
három osztályba soroztathatnak: — 

1. Saját hadi törvények, mellyek esak a’ kalonaknak 
mint illyeneknek adatvák. . 

2. Közösek, mellyek a’kat0nákat ugy illetik, mint 
más polgárokat; - 

3. Ollyanok, mellyek a’ katonáknál a’ köz polgari 
törvények’ kiterjesztését vagy korlátozásat határozzák, pél 
dául a’ végrendelkezés’ formaságiban , bizonyos adòktóli 
mentesítésben ’stb. 

Az igazgatás , bizonyos tárgyakat kivéve, mellyek 
a’ polgári igazgatással szoros kapcsolatban allanak (mint 
az ujonczozás, élelmezés, szállásozás ’stb.), sаш közép 
ponti hatóság által vitetik, és pedig a’ lrirodalom’ minden 
részeiben egyiránt; e’ hatóság udv. tanácsnak neveztetik, 
mellynek hatásköre kiterjed minden tisztan katonai ügyekre 
’s politicai gazdaságiakra, millyen az ujonczozas, elbo 
csátás, ruhazás, fegyverzés, biztossági, pénztári ’s egy 
házi ügyek, egészségi ’s ápolási gondoskodás, valamint а’ 
törvény-kiszolgáltatás, mennyiben ez a’ katonai testületet 
illeti. Az udv. haditanács tehát nemcsak legföbb katonaiá 
politicai udv. hivatal, hanem egyszersmind legföbb katonai 
törvényszék. Az udv. haditanács áll egy elnökböl ’s két 
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alelnökböl, saját elnöki hivatallal, 10 katonai, politicai 
és 362665631 ’s 4 törvénykiszolgáltatási osztályból, mely 
lyek’ míndegyikének egy udv. tanácsosa van , csak a’ ka 
10n61 052tálYb30 foglalkozik 63у 6216665 mint elöadó ; 6266 
osztályok’ ketteje csupán a’ határörségre 'van szánva, mely 
lyeknek egyike törvénykiszolgáltatási, másika pedig egyéb 
ügyeit intézi 61 а’ 116161örsé3n611. Е’ 111611611 több tábor 
n011161102111 6’ hatósághoz, vagy mint val. udvari taná 
csosok, vagy pedig csak mint mellérendeltek. Ezek az 
üléseken megjelennek, hol szavazattöbbség szerint történ 
nek а’ 1é32és611. 

Ezen osztályokon kivül, mellyeknek mindegyike sa 
ját kanczelláriával bir, тé3 különös hivatalok 1é1626611 111 
zonyos ügyágak’ igazgatásáŕa, mint 63у apostoli 1611011 vi 
carius a’ katonai egyházügyek’ 136236165616 ‚ egy közép 
ponti ruházat-felügye1és, egy lóvásárlási felügyelés (Be 
montirungs-Inspection), egy közönséges hadi fizetöhivatal 
’s a’ fönebb 6111111611 tòrvényszabó biztosság. 

Az udv. haditanács alatt a’ 11661 kormányok, millyen 
mindegyik tartományban egy 1é162, 1n1é2111 а’ 11610n61 ügye 
ket. Néme1lyfegyvernemek’s ügyek különös föhatóság 
gal 1111n611, mellyek azonban mindig az udv. 11661 16n605 
61611 6116n611 ; 111у6ne11 6’ fögeniehivatal , 6’ р611аn1у115 
fegyverészetiföhivata1’s a’ föszállásmesteri kar. 

A’ fögeniehivatal, egy föigazgatóval (ki jelenleg 
Ö cs. kir. Fensége János Föherczeg), felügyel a’ mérnök-, 
árkász- é5 építész-testületre ’s minden erösítvényekre. E’ 
föhivatal alatt, de csak 62 éр11és26116 nézve, 611 14 116111 
1611 erösítvény-igazgatóság, 111616 mindig 620n. helyen , hol 
а’ 16 11661 kormány van, ’s 32 helyigazgatóság 62 61ö55é 
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gekben. A’ tudományos ügyeket sajátlag e’ végre rendelt 
tábornokok, a’ politicaiakat és gazdaságiakat egy hivatal 
beli tanácsnok, a’ törvènykezésieket egy ügyvéd (auditor) 
dolgozza ki ’s adja elö. A’ jegyzökönyvek az udv. hadi 
tanács elébe terjesztetnek. 

A’ pattantyus fegyverészeti föhivatal, Ö 0s.. 
kir. Fensége Lajos Föherczeg’ igazgatása alatt, felügyel az 
egész pattantyus-, bombász- és tüzelö-testületekre, mely 
lyeknek ügyeit, valamint a’ fögeniehivatal, rendes ülések 
ben intézj el, kivévén a’ törvénykezési ügyeket, mellyek 
ugy vitetnek, mint egyéb ezredeknél. E’ гашиша alatt 
áll 14 helytálló pattantyus kerületi kormány, többnyire 
azon helyeken , hol a’ fö hadi kormányok vannak. Ezek 
alatt áll még 31 állomási parancsnokság (P0sto-C0mman 
den), valamint a’ kincstári fegyvergyárak, az öntö- és fu 
rómííhelyek, a’ salitrom- és puskap0r-gyártás. A’ fegy 
verészeti föhivataltól csak a’ sajátlagos pattantyussági szol 
gálatra nézve függenek, egyebekben a’ hadi kormányok 
alatt. állanak. 

A’ föszállásmesteri kar az országok’ megméré 
séröl, mappázásáról , ’s kat0nai-statisti0ai leirásokról gon 
doskodik. E’ munkálatok osztályokra felosztva dolgoztat 
nak ki , melly hivatalosztály’ igazgatói a’ testület’ aföbb tisz 
teiböl állanak; az egész egy valóságos vagy ideiglenes fö 
nök alatt van, ki mindig tábornoki rangot visel. Ide tar 
toznak a’ majlandi katonai-geographiai, valamint a’ bacsi 
topographiai-lithographiai intézetek, hol rajzok, ország- és 
helyezet-mappák készíttetnek, melly szolgálatra nézve az 
építészi testület is a’ föszállásmestertöl függ. 

Fö hadi kormány van 12: 
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Ens alatti Ausztriáé Bécsben, 
Belsö-Ausztriáé, Illyriáé ’s Tyrolé Gréczben, 
Csehországé Prágában, 
Morvaországé ’s Sziléziáé Brünnben, 

.Galicziáé Lembergben, 
Lombard-Velencze országé Veronában, 
Magyarországé Budán, 
Dalmácziáé Zárában, 
Erdélyországé Nagy-Szebenben, 
Horvátországé Zágrábban, 
Slavoniáé és Szirmiáé Pétervárott, 
A’ Bánságé Temesvárott. 
Mindegyik fö hadi kormány’ élén egy parancsnok tá 

bornagy all, ki Dalmácziában egyszersmind polgári és hadi 
kormányzó, ’s Galicziában a’ fökormányzó még a’ parancs- 
nok felett is áll. 

Az elöforduló ügyek бt szakra vagy elöterjesztésre 
(Referate) osztvák: 

1. katonai szakra, mellyben elöadó egy stabalis tiszt, 
ki egyszersmind föparancsnoksági segéd; 

2. publico-politicaira, mellyben elöadó egy tábori 
titoknok; . 

3. gazdaságira, mellyben egy fö hadi biztos az elöadó; 
4. élelmezésire egy fö élelmezési igazgatóval, ki egy 

szersmind e’ szakban elöadó; 
5. törvénykiszolgáltatásira , egy föauditorral , ki 

szinte az elöadó. 

A’ fö hadi kormanyok’ kiegészítéseül szolgál még min 
denütt egy judicium delegatum militare mixtum, melly el 
söbiróságu hadi törvényszék mindazon polgári peres 
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ügyekre ’s nemesi itélöhivatal mindazon személyekre nézve, 
kik а’ föhadi kormány lsebelében tartózkodnak, és semmi 
елeй vagy hadtestület’ törvényhatósága alá nem tartoznak; 
minden személy aaz ezredestöl kezdve fölfelé, minden ön-. 
álló testületek’ parancsnokai, magok az ezredek, ha egész 
testületben vádoltatnak ’stb. Elnöli a’ kormányzó, elöadó 
а’ föauditor, ki mellé egy stabalis auditor van adva. . Bécs 
ben, Gréczben, Prágában, Brünnben és Lembergben pol 
gáм tanácsnokok (közönségesen országtanácsnokok) is ad 
vák melléje elöadókul, ’s azért vegyeseknek neveztetnek 
az illy -itélöszékek. - 

Az egészségi ügyben a’ fö hadikormánynálbe-. 
folyása van a’ tábori orvosi igazgatóságnak , mellynek élén 
egy stabális orvos áll. A’ lelki ügyeket egy tábori supe 
rior igazgatja. A’ bevételeket és kiadásokat a’ hadi fizetö 
hivatalok kezelik. 

Azon tartományokban , mellyek а’ fö hadi kormány 
alá tartoznak ‚ а’ fövárosokban hadi föparancsnoksůgok 
vannak, mint Linczben, Insbruokban, Laibachban, Trop 
pauban; az illy parancsnokságok a’ kormányzó tábornoko-- 
kat képviselik ’s а’ politicai országhatóságokkal intézkednek. 

Az ügyek testületiek (collegial); ’s itt is, mint az igaz-- 
gatás minden egyéb ágaiban, azok a’ legalsóbb foktól а’ 
legfelsöbbig , a’ középponti föhatósághoz vitetnek át ellen 
örködve; kezdödnek pedig az ügyvitelek már azon ezredek-- 
vagy testületeknél, mellyek századokra osztvák ’s mellyek 
ben már a’ százados parancsnok kisebb fokban ügyintézést 
gyakorol, t. i. csupán a’ hadi ügyekben, a’ politicaiakban, 
а’ gazdaságiakban, az élelmezésiekben, valamint a’ tör 
vénykiszolgáltatásiakban, midön а’ katonai rendszabályok 
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elleni vétségben itéletet hozhat ’s büntetést szabhat; mind 
ezen öt tárgyról alatta levö tiszttársainak ellenörködése 
mellett jelentéseket tesz az ezredparancsnoksághoz, mely 
lyeket a’ zászlóal’ parancsnoka megvizsgal és jegyzésekkel 
kisérve aláir. Az ezredeknél ezen 6t különbözö tárgyak, 
mellyek utóbb a’ fö hadi kormánynál öt osztályt képeznek, 
már világosan kijelelvék ’s egymástol elválasztatvák , mint 
hogy а‘ csupán katonai tárgyakat. a’ segédtiszt, a’ törvény 
kezésieket és public0-p0liticaiakat az auditor, a’ gazdasá- 
giakat ’s élelmezésieket a’ számvivö kidolgozza ’s az ezred 
parancsuoknak elébe terjeszti elhatározás végett, valamint 
az egyházi és orvosi ügyeket a’ tábori pap és orvosok vi 
szik. Illy rendben mennek az ügyek a’ fö hadi kormá 
nyokhoz; miután t. 1. elöbb a’ brigádosnál megvizsgáltat 
tak, véleménnyel elláttattak és bejegyeztettek, az osztály 
parancsnokhoz ugyan a’ végett vitetnek, ki is azokat ösz 
szegyüjtve a.’ fö hadi kormánynak elébe terjeszti; innen aztán 
az udvari hadi tanácshoz küldetnek. Minden parancs és 
elintézett ügy а’ legfelsöbb helyröl fokozatilag ismét visz 
szamegy a’ legalsóbbboz, sehol sem tartóztathatik fel , ha 
nem késedelem nélkül tovább kell küldetnie. Föntartóz 

tatás 0sak ott engedtetik, hol az ügy kidolgoztatik , hol tu 
dakozások, vallatások ’stb. tétetnek: mik idöt kivánnak. 
Olly helyeken, hol az ügyek csupán megvizsgáltatnak , erre 
igen rövid idö engedtetik. Е’ feletti ellenörségek nemcsak 
a’ mindenütt vezetett jegyzökönyvek ’s a’ hozzáirt kelet 
(datum), hanem többnyire maga az oklevél tartalma ellen 
örködik, mellyben kitétotik, hogy ekkor meg ekkor ka 
pott megbizásból, mai napon következö végzés hoza 
tott ’stb. 
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A’ ruházatról, fegyverzet- és hadiszerekröl gondos 
kodó biztosságok’ helyei Stockerau, Prága, Brünn, Ja 
roslaw, Grécz, Verona, Ó-Buda és Károlyvár. A’ hadi 
seregnek alkalmas lovakkali ellátására, különösen a’ lóte 
nyésztés’ javítására nézve, létez a’ lóujonczozás- és pótlás 
felügyelö-intézet, melly alatt vannak a’ kincstári hadi mé 
nesek t. i. Radautzon Bukovinában, Mezöhegyesen és Bá 
bolnán Magyarországban; Biberben Stájerországban, 0s 
siákon Karinthiában, továbbá a’ 7 lóujonczozó osztály a’ 
tartományokban, mindegyiknek bizonyos allomása levén 
saját kerületében. Igy 1838. évben volt 413 hágóállomás 
(Belegstationen) 1777 csödörrel, ’s a’ katonai öt ménes 
hen 5,140 császári ló .tartatott és 900 csikó tenyésztetett; 
innen a’ különféle csödörök pótoltatnak, az alkalmas kan 
czák további tenyésztésre megtartatnak, a’ gyalogsági sta 
balis tisztek alá ’s a’ lovasságnáli szolgálatra az alkalmasok 
kiválasztatnak , a’ többi gazdasági használatra fordíttatik 
vagy eladatik. 

A’ törvénykezési ügyben az udv. hadi tanács legföbb 
hatóság, melly osztály törvénykiszolgáltató gremiumnak 
neveztetik; van itt két tábornok mint szavazatos udvari hadi 
tanácsnok, 4 megvizsgált törvénytudós udv. tanácsnok 
mint elöadók. Második biróság a’ közöns. hadi felebhviteli 
törvényszék Bécsben, mellynek elnöke egy förangu tábor 
nok, van egy udvari tanácsnoka mint kanczellária-igazgató 
’s tiz felebhviteli itélöbirái. Ez egyetlen felebhviteli tör 
vényszék minden hadi törvényszékekre nézve; ’s ez egy 
szersmind megvizsgálja ’s kijeleli az auditorokat ’s egyéb 
hadi törvényszéki hivatalnokokat. Elsöbiróságok a’ judi 
cia delegata militaria mixta, .az ezredek és hadtestületek 
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törvényszékei, mellyekhez tartoznak a’ testörségi, genie 
as tengerész-testületi törvényszékek ’s az invalidházak’ pa 
rancsnokságai; a’ bécsujvárosi katonai academiának saját 
törvényhatósága van. Összesen 160 önalló auditorság létez. 

Az ezredek’ vagy hadtestületek’ törvényszékei álla 
nak a’ föitélöböl (Gerichtsherr), ki e’ jogat irásbeli oklevél 
altal az ezred’ mindenkori parancsnokához juttatja, fentart 
ván azonban magának bizonyos eseteket, mint a’ tisztek’ 
pöreit ’stb. Ezen föitélö’ nevében alakul az auditorsági 
törvényszék , mellynek elnöke egy stabalis tiszt; tagjai: a 
parancsnok’ nevében törvénykiszolgáltató auditor , ki egy 
szersmind elöadó ’s tudósító szavazattal (votum informati 
vum) bir, -. továhbá két kapitany, kat hadnagy, kétör 
mester, két káplár, két alkáplár ’s két közember. E’ tör 
vényszék vizsgálat alá vesz ’s elitél minden az ezred- vagy 
testülethez tartozó személyt, az alezredestöl kezdve lefelé; 
’s ha tiszt a’ vádlott, az elnöknek ennél idösbnek kell 
lennie rangjára nézve ’s a’ törvényszéknek teljes személy 
zetünek, melly ez esetben haditörvanyszéknek (Kriegsrecht) 
mondatik; ha pedig örmester vagy alsóbbrendii a’ vádlott, 
elég, ha a’ fönebb elöszámlált személyeknek csak fele van 
is jelen, melly utóbbi igazság-kiszolgáltatás törvényes el 
ismerésnek (Rechtliches Erkenntniss) neveztetik. Ha azon 
ban alezredes vagy örnagy állítattik a’ törvényszék elébe, 
idegen ülnököket szükséges kinevezni. 

Az auditornak kell a’ nyelvet tudnia , ’s ha nem tudja, 
akkor egy megesketett tiszt vagy altiszt szolgál tolmácsul, 
ki is, mint illyen , minden irományt aláir. A’ hadi törvény 
szék elébe hallgatókul az örmestertöl kezdve lefela jó 
magaviseletii ’s olly személyek parancsoltatanak, kik a’ 
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nyelvet ér1111, ’s kik , ha lehet, olvasni é5 11n1 tudnak. Mi 
0lö11 а’ kihallgatás kezdödnék , az elnök az összegyült sze 
mélyzetnek jelenlétök’ fontosságát és 02é1161 az öket illetö 
jogokkal együtt lelkiismerete ’s az ismert hadi törvényczik 
kek szerint elejökbe terjeszti ’s tudtokra adja ; ezután meg 
eskütteti öket, ’s a’ törvénykezés megkezdetik. A’ vád 
lottal rokonságban , barátságban vagy ellenségeskedésben 
6116 személyek nem lehetnek tanuk ; а’ 166101161 п11n60n011 
0lö11 megkérdeztetik, van 0 а’ 16100101ö személyek’ vala 
mellyike ellen kifogása. A’ vallatást mindig az auditor irja 
le , ezt a’ vadlottnak mindnyájok’ jelenlétében felolvassa ’s 
elöször ö irja alá , aztán pedig a’ többi 1010n101ö11 által iratja 
alá, melly az elnöktöl és auditortól az ezredparancsnokhoz 
vitetik , ki ekkor a’ haditörvényszéket másnapra határozza. 
Ez a’ vétség’ fokához képest ismét teljes vagy fél személy 
zetii leend ’s a’ jelenlevök intésével ’s eskületételével kez 
6ö6111; ezután a’ vádlottnak a’ jegyzökönyv felolvastatik, 
rnellyhez , ha mi mondani valója volna még , feliratja. Ek 
kor a’ vádlott 11110201101111’5 az auditor felolvassa a’ vétség 
felöli elöadását, mellyben nemcsak a’ tett’ mibenléte fog 
laltatik , hanem a’ rája 111ö hadi törvényczikkeket is idézi, 
meghatározza , megnevezi a’ vétséget és végezetül ki 
mondja az elkövetett vétségre szabott hüntetést, idézvén 
ujolag az illetö haditörvényczikkelyeket, mellyek azon bün 
tetést határozzák. Ezután az ülnökök eltávoznak, hogy 
osztályonkint tanácskozzanak; ez meglévén, az auditor 
az elnök’jelen1étében a’ legalsó osztalytól kezdve 101 101é 
10110n111п1 а’ 52а1а2а1011а1 jegyzökönyvbe iktatja ’s minden 
osztálynak ráütött pecsétjével megerösítteti. Ha egyik osz 
tálynak különbözö 1162010 volna ’s e’ különbözés csak а’ 
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büntetés módjára vonatkoznék , akkor az idősb társ' szava 
ér; ha pedig egyik tag keményebb ’s a’ másik lágyabb 
büntetést jával, mindig a’ lágyabb fogadtatik el. Minden 
hadi törvényszékben , ha egész , 9 szavazat számíttatik , a' 
félben pedig csak 7 ‚ mellyekből mindegyik osztálynak egy 
van , az elnöknek 2, 's az auditornak (kinek informativum 
votuma itt tekintetbe nem vétetik) szinte egy. A' szavaza 
tok” többsége szerint teszi fel az auditor az ítéletet, mellyet 
ő és az' elnök aláír és megpeosétel, ’s így az egész iro 
mány elkészíttetik és két tiszt által а’ parancsnokhoz külde 
tik , ki ugyan megkegyelmezhet vagy lágyithatja a” bünte 
tést , de meg nem keményítheti. Ekkor az ítélet kihirdette 
tik Ts végrehajtatik, minek lehető legrövidebb idő alatt 
meg kell történnie. 

Azért irtam le e’ tárgyat olly körülményesen ’s egé 
szen ugy , mint a’ legfensőbb rendeletekhez képest törté 
nik; mert emlékezem, hogy e' törvénykezés az utolsó 
országgyülés” alkalmával az alsó tábla' nyilványos ülé 
seiben megtámadtatott 's keserüen gáncsoltatott. Nem 
akarom állítani, a’ mint nem is állíthatom, hogy itt is, 
mint másutt, visszaélések és eltérések nem történné 
nek. De minthogy az eziránti legfelsőbb rendeletek titok 
ban nincsenek, hanem a’ cs. kir. szolgálati rendszabályok 
ban (35 lap.) foglalvák, mellyeknek birtokában minden 
tiszt tartozik lenni, azért minden gáncs a' jelenlevő szemé 
lyekre háramlik, valamint azon gáncs is, hogy —— mint 
állíttatik - az itélőhivatalra szánt személyek bevezet 
tetnek, a’ nélkül hogy tudnák, miért ’s а’ nélkül hogy -az 
ott mondottakat értenék; igenis, ez ismét csak a” tisztek” 
hibája lenne , minthogy tudniok kell, mit а’ rendszabályok 
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parancsolnak, hogy t. i. minden embert, ki az itélö-hi 
vatal elébe küldetik , pontosan meg kell ismertetni tisztsé 
gével. Ha az auditor azon nyelvet , mellyen a’ törvényke 
zas foly, nem érti , vagy ha a’ jelenlevök nem értenék azt, 
’s csakugyan nem volna tolmács , akkor ezeknek köteles 
sége az illy törvénykezés ellen szót emelni ’s a’ törvény 
széktartásnak ellenmondaui. Ha tchat azon eset, melly az 
utóbbi országgyülésen érintetett-, valóban megtörtént, ’s 
ha az illetö személy azon esetnél mint szemtanu jelenvolt: 
ugy ö maga a’ legfelsöbb rendeleteket vagy igen kevéssé 
értette vagy pedig nem követte. 

Rögtönitélések (Standrecht) szinte tartatnak , mint a’ 
polgári osztályban , ha eleve kihirdettetett az ebbeli felsöbb 
engedelem. A’ nyomozás’ tárgyai a’ hadi törvénykezésnél 
kétfélék lehetnek , t. i. vagy köz vagy kato nai vétség. 
Közvétség mindaz, mi a’ közönséges büntetötörvény-könyv’ 
elsö részében elösoroltatik; a’ katonai vétségekhez pedig, 
mellyek sokkal szigorubban büntettetnek, olly vétsagek 
tartoznak , mellyek sajátlag a’ katonaságra nézve sokkal 
nagyobb büntetéseket vonnak magok után; mint: a’ katonai 
engedelmesség’ megsértése , szökés , lázadás , a’ szállásadó’ 
vagy tisztviselök’ megsértése, a’ földnéptöli zsarolás és 
egyéb illyesek. 

A’ bécsi tábori orvosi föigazgatóság intézi szinte, 
mint középponti hatóság , az egészségi ügyeket; alája tar 
tozik 630 stabalis, ezredi és föorvos ; 1070 alorvos és 
orvos-segéd, 9 bábával együtt. A’ bécsi József-academia 
képezi ’s tanározza (graduirt) az ezredi és föorvosokat, kik 
közül az utóbbiaknak most már szinte orvos- és sebészta 
nároknak kell lenniök. Gyógyszer-föigazgatóság is van 



144 

Bacsben. A török határokoni veszteglö intézetek szinte ka 
tonai igazgatóság alatt állanak; csak a’ dalmácziai , illyriai 
és velenczei veszteg-intézetek vetvék polgári hatóság alá. 

Az udvari hadi tanács alá tartozik a’ velenczei föten 

gerész-parancsnokság, továbbá a’ zárai és triesti tengerész 
hadosztályi parancsnokságok; valamint a’ különféle hajós 
hivatalok is az udvari hadi tanács igazgatása alatt állanak. 

A’ határigazgatóság 1800. évben ismét uj alakot nyert, 
midön az ügyek’ katonai ’s kormányzási vitele megint az 
ezred-parancsnokok’ személyében egyesíttetett; 1808ban 
mind az ezred mind a’ százados parancsnokok mellé saját 
gazdatisztek adattak , mi azonban az erdélyi határon nem 
történt. A’ polgári és katonai határigazgatást az udv. hadi 
tanács viszi , melly egyszersmind tulajdonosa a’ határörez 
redeknek (kivévén a’ bánsági két ezredet) ’s a’ tulajdonost 
illetö minden jogokat gyakorolja. Az udvari hadi tanács 
alatt munkál négy föparancsnokság, t. i. a’ zágrábi, pé 
tervári, temesvári és nagy-szebeni, mellyeknek hatásköre 
a’ határokra nézve terjedelmesebb ; mert minden nem-ka 
tonai igazgatási ügyek is onnan intéztetnek el. E’ föpa 
rancsnoksági (tábornoki) kerületek ezrediekre , ezek szá 
zadosiakra ’s ezek megint községekre osztvák. Ezredi ke 
rület 17 van, a’ csajkások’ zászlóalján ’s az illyr-bánsági 
határzászlóalon kivül. A’ székely huszárezred ugyan 8 szá 
zados kerülettel bir, mellyek azonban a’ gyaloghatárör 
ezredek alá sorozvák ’s csak egy külön százados kerület 
létez. Minden kerületben az ezredes és az ezredparancsnok 
egyszersmind fönöke az egész igazgatásnak. 

E’ parancsnok mellé az igazság- kiszolgáltatás’ ügyé 
ben több auditor, a’ politicai ’s gazdasági ügyekben egy 
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igazgató kapitány , az építésiekben egy építési kapitány ’s 
а’ számadásiakban egy számvivö adatvák, kiknek mind 
egyike elöadó az ö saját osztálya’ ügyeiben ülések alatt, 
mellyek rendszerint az ezredes’ elnöklése alatt ’s több fötiszt’ 
jelenlétében tartatnak. Az elhatározás a’ parancsnokot illeti, 
ki azonban felelös , ha a’ gyülés’ véleményétöl eltér. Az eг 
délyi határon csak auditorok és számvivök vannak. 

A’ szabad katonai községek’ 12 tanácsa ugyanazon 
helyzetben áll a’ föparancsnokság ellenében , tehát az ezred 
parancsnokságok’ befolyásán kivül; van egy polgármesterök 
vagy városbirájok, egy vagy több jegyzöjök (syndious), 
’s n_ehány választmányi tanácsnokuk, melly utóbbiak a’ 
községtöl választatnak; polgármesterré auditorok vagy 
nyugalmazott tisztek tétetnek. A’ syndicusnak megvizsgált 
jogásznak kell lennie. Illy katonai községek: Zeng, Саг 
lopago, Pertrinia, Kostainicza , Bellovár, Ivanich, Pé 
tervár , Karlovicz , Brood , Zimony , Pancsova , Fehértemp 
lom. Az ezredparancsnokságok és szabad községek közt 
ellenörségül létez a’ brigádos egy hadi biztossági tisztvi 
selövel. . 

Az ezredes kerület 10 vagy 12 százados kerületre 
oszlik , a’ csajkások’ zászlóalja ’s az illyr-bánsági zászlóal 
6 százados kerületre, mindössze 214 illy kerületre. Minden 
kerület fönöke egy kapitány ’s mindegyik mellé nehány 
igazgatási tiszt adva. 

A’ községekben (kivevén a’ communitásokat) vannak 
egy választott ’s a’ szazadparancsnokságtól megerösített 
helységi legidösbek , kiknek a’ község’ gazdasági és rendöri 
dolgait kell intézniök. Erdélyországban a’ falubiró és es 
küttek képezik a’ helyhatóságot. A’ törvényszolgáltatás el 

10 
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söbiróságilag az ezredi törvényszékektöl, községi taná 
csoktól és választott biróságoktól (judicia delegata) gyako 
roltatik ; második biróság a’ bécsi közöns. hadi felebbviteli 
törvényszék ; harmadik biróság az udv. hadi tanács. Min 
den pörös ügy a’ százados parancsnokság elébe vitetik, 
hol minden egyes esetben barátságos megegyezés próbálta 
tik. A’ székely ezredek’ vegyes kerületeiben az eljárás kü 
lönféle. Az iskolák’ igazgatása is (hová a’ székely határ 
szinte nem értetik) katonai kormány alá van rendelve , .az 
erre felügyelés egy saját iskolabiztosságra ruházva, ’s 0’ 
fölé minden tartományban egy tanulmányigazgató helyez 
ve. E’ szakban az udv. hadi tanács katonai elöadója 
egyszersmind ülnöke a’ bécsi udvari tanulmány-bizt0s 
ságnak. 

Az egész hadsereg áll gyalogságból, lovasságból ’s 
pattantyusságból ; továbbá épitészeti testületekböl, mint a’ 
genie-, aknász- (mineur), épitész- (pionier), árkász- (sa 
peur), ’s hidász- (pontonier) testületekböl , a’ csajkászok’ 
zászlóaljából, ezeken kivül a’ szekeresekböl ’s a’ hadi gaz 
daságnál alkalmazott egész személyzetböl. 

- A’ gyalogságot képezik 58 sorezred, egy vadász 
ezred, 12 vadász-zászlúal, 6 helyörzászlóal, 17 határ 
ezred ’s egy ideigleni határszéli-zászlóal. Mindegyik gya 
log sorezred számlál 11é1 granátos századot ’s három zász 
lóalt (hathat századból állót) , összesen két gránátos és 18 
fusilir századot ; a’ tyrol vadász-ezred négy zászlóalt (hat 
hat zászlóalból állót) ’s a’ többi vadász zászlóal szinte hat 
és hat századot. 

A’ nemzeti határörségi gyalogezredek hasonlag osz 
tályozvák , csakhogy granátosaik nincsenek. A’ gyalog 
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sorezredekhez (kivévén a’ magyarokat és olaszokat) még 
két zászlóal honvéd (Landwehr) tartozik, mellyeknek egyike 
csak négy századból áll, másika pedig csak háboru idejé 
ben szerkesztetik. A’ magyar ezredek háborukor egy tar 
talék hadosztályt képeznek két-két századdal. 

A’ lovasság .8 nehézvasas- és hat dragonyos ezredet 
(hat-hat századból állót) , 7 könnyiilovas- , 12 huszár- és 
4 dzsidás-ezredet (nyolcz-nyolcz századból állót) számlal. 

A’ pattanyusság táborira és helyörségire osztatik; a’ 
tábori pattantyusság 5 ezredet (négy-négy zászlóalból állót), 
egy bombázó ’s egy tiizhányó (B0mbardier- und Raketen 
Corps) testületet foglal magában, a’ bécsi pattantyus tá 
bori szer hivatallal(Arti1lerie-Feldzeugamt). 

A’ helyörségi pattantyusság iirségi szolgálatot tesz a’ 
várakban. 

Az ausztriai hadsereg száma kétféle : háborui és békei. 
B é k e i s z á m : 

а’ gyalogság . . . 270,000 
a’ lovasság . . . . 48,000 
a’ pattantyusság . . . . . . 23,000 
a’ különös hadtestületek . _ . _ 20,000 

Összesen 361,000 
A’ többi fegyvertelen és igazgatási 
’ osztályokban . _ . . . 75,000 

Mindössze 436,000 
Az egész hadseregnek van mintegy 250 különféle 

rangu tábornoka, 10,800 stabalis és fötisztje ’s mintegy 
29,000 altisztje és kadetje. 

E’ békei számból közönségesen ‘/3 szabadságra bo 
csátva; azért a’ gyalog- ezredek számállapotja tanyáikhoz 

— 10* 
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képest (mellyeken több vagy kevesebb szolgálható emberre 
van szükségök) különböző. 

A’ hadsereg’ háburui száma sokkal több ’s —— a’ ma 
gyar és erdélyi ezredeket kivéve -- mindig fenáll, csak 
hogy szabadságra boosátva. E’ számállapot is, a’ mint a' 
szükség kívánta, különböző vala ’s màr 750,000 főre 
haladt; melly számhoz csupán a’ honvéd katonaság 76,000 
embert szolgáltat; a’ magyar insurrectio 50,000 főre té 
tethetik 1809 évben; az akkori olly csekély népesség 
mellett is, a’ katonaság' száma 630,000 före ment. A’ 
határon béke' idejében mintegy 45,000 ember áll fegy 
ver alatt, kik háborukor tetemesen szaporíttathatnak , ngy 
hogy a' határőrseregek 70,000 főt számolhatnak, és e’ 
mellett még 18,000 ember a’ határőri szolgálatra hátra ma 
rad; köz fegyverre szólítás pedig a’ határon 200,000 har 
czost szolgáltathatna (legalább ennyit számít Hiezinger lo 
vag , a’ határokról írt munkája’ 3ik kötetében). 

A’ költségek természetesen nem csekélyek , minthogy 
egy könnyü lovas- , például huszár-ezrednek békeállapot 
ban évenkinti szüksége készpénzben, élelmezésben , ruhá 
zatban és lovakban körülbelül 317,000 pengő forintot ki 
ván ; egy gyalog- ezred pedig, 3 zászlóalból álló, szinte 
békeállapotban évenkint 217,000 ezüst forintba kerül: mi 
ből az egész hadsereg költségei, a’ drága hadiszer', pat 
tantyusság és szekerészet tartásával együtt, könnyen el 
gondolhatók. 

A’ hadsereg’ kiegészítése - Magyar és Erdélyor 
szágot kivéve - szabályszerüleg létesített összeirási rend 
szer által történik. 

A' határon minden fegyverfogható lérli személyes 
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katonáskodásra köteleztetik , ’s ugyan 18 éves korától 50ig 
tábori , 60ig pedig házi szolgálatokra , hacsak ezekre 
nem alkalmatlan vagy törvényesen felmentve nincsen. A’ 
communitások a’ határörszolgálattól szabadok , kötelessé 
gök önvédelem ’s háboru’ idejében önkint illetöséget (con 
tingenst) állítani. 

Az ausztriai német tartományokban a’ katonáskodás’ 
ideje 14 évre van határozva, az életkoré 19-29re; hol 
azonban a’ közönséges békei ujonczozásokhoz a’ fiatalabb 
osztályok vétetnek. 14 évi katonáskodás után az ember a’ 
honvédhez rendeltetik, hacsak a’ szolgálatra nem alkalmat 
lan vagy a’ fenálló hadseregben már 20 évig nem szolgált; 
a’ 45ik évvel minden katonáskodási kötelesség megszünik. 

Az olasz tartományokban a’ katonáskodás ideje 8 év, 
az é1611101é 20-25 é1; 111 а’ 1161n65 15 tartozik helyt 61 
16n1, ’5 116 а’ 50rs ö1 ér1, kadétnak vétetik, de 8 évig kö 
teles szolgálni; hajósok , halászok és hajógyári munkások 
többnyire hajóhadhoz alkalmaztatnak. Dalmáczia ugyan ed 
dig ment vala az összeirástól, de ezentul a’ hajóhad’ kiegé 
szítéséhez kell járulnia. 

Tyrol, a’ mellett, hogy a’ hadseregbe bizonyos szá 
mu katonaságot szolgáltat, különös országörséget (Land 
miliz) is tart. A’ szolgálat’ ideje, valamint az ujonczállí 
165’ 50150265 által, az olaszhoz hasonló. Minden ezrednek 
egy saját kerület-illetösége van, honnan ujonczait kapja. 
Ezen itt érintett ujonczozási rendszernek az a’ haszna, hogy 
háboru’ kiütésekor a’ kiegészítés legrüvidebb idö alatt ’s 
különös intézkedés nélkül -történik. A’ nem-magyar és er 
délyi ezredek’ parancsnokai valamennyi emberök’ névjegy 
zékével birnak , mellyet a’ gazda-hivatalok és tanácsok 
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mindig megkapnak attekintés végett, ’s ha az ezred eset 
leg keriileteben van , nyolcz nap alatt teljes labra alli'ttat 
hatik, t. i. 3 taberi ’s egy henvéd zaszlóal all indulóra ké 
szen, minthegy az ezredek elégséges fegyverrel és ruha 
zattal latvak el. 

A’ teehnicai, valamint a’ pattantyus 65 vadasz testü 
letekhez alkalmas személyek a’ különféle katenaallító-ke 
rületekböl adatnak; ugyszinte azek, kik arra képesek, 
jelenthetík magukat. - 

А’ hadsereg elég hadi anyaggal latva el; 6,200 da 
rab taberi 65 sancz-agyuval, 1,570 taraczkkal (Haubitze), 
2,000 bembamezsarral , ’s ezeken kivül még 2,400 darab 
mas agyuval, részint a’ szarazföldi részint a’ tengeri kato 
nasag’ szamara, valamint több vas agyuval az erösségek 
ben. Elsö rangu erösségek: Józsefvares, Tereziavares, 
Olmütz, Mantua 65 Kemarem; a’ többiek: Peschiera, Kö 
niggrätz, Pétervar, Breed, Ó-Gradiska, Arad, Karely 
var, Karelyvares, Eszék, Munkaes , Temesvar, Ragusa, 
Cattaro, Zara, Legnano, Velencze, Kufstein, Salzburg; 
Praga, Leopoldvares 65 több más kisebb hegyeröségek és 
megerò'sített varosek; ezeken kivül vannak több ujabb idö 
heli megerösített helyek, részint nagyebb fegyvertérek, 
mint a’ szeres- 65 erszagutak’ elzarasara, mint Lincz 32 
maximiliani te'rennyal, Verena igen terjedelmes bastyakkal 
az Etsch mellett, és Brixen Tyrelban. 

Mainz német szövetségi varban is ausztriai katenasag 
_van örizetül; valamint Piacenzaba, Ferraraba 65 Comma 
chióba is az szolgaltat örséget. 

A’ hajóhad 3 iregatból, 2 eervetbò'l, 3 briggböl, 3 
geeletböl ’s 46 mas kisebb hajóból, összesen 57 hajóból 
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611 600 ágyuval. A’ tengeri katonaságot képezi egy ten 
geri pattantyusság, egy matróz-testület ’s egy tengeri gya 
log 26521661; összesen 3,000 ember. 

A’ szolgálatra а111а1та11аnn61e11 katonaság nyugpénzt 
kap, vagy invalid-liázakban ’s egyéb gyámintézetek 
hen talál menedéket. Invalidház van 61: Вé0511eп, Pг6 
g611ап, P611аu11ап, Paduában és Pesten; fiók invalidházak 
tisztek’ számára vannak Brandeisban, Podiebradhan, Par 
dubitzben és Nagy-Szombatban. Az invalidházakba nem 
juthatók patentálévpénzzel szabadságra boesáttatnak; de ha 
kivánják, ismét az invalidházba vétetnek fel. Egy rok 
kant katona sem bocsáttatik el a’ hadseregböl gyámolítás 
nélkül, hanem ha az elöljáróságtól aláirt bizonyítványt 
mutat elö a’ felöl, hogy valóban bir valamivel, a’ miböl 
élelmét megszerezheti. A’ ki még kenyerét megkeresni 
képes és ezt az e’ végre fenálló bíztosságnál jelenti, rend 
szerint nem kap invalidpénzt; de ha késöbb élelme’ kere 
setére alkalmatlanná lesz, ezt bebizonyítván, számolhat 
patental-évpénzre, melly biztosítás fentartási oklevélnek 
(Reservations-Urkunde) neveztetik. Özvegyek és árvák 
csak akkor kaphatnak évpénzt, ha férjök ’s illetöleg atyjok 
ellenség 6lö11 65611 61, vagy sebben vagy valamelly kór 
11621 betegségben halt meg; a’ többiek házassági biztosí- 
tékok (eautiok) által ’s Ö Felségének gyakori kegyelem 
évpénzével (Gnaden-Gehalt) gyámolíttatnak. A’ hadi kincs 
161 1837. évben 2,900,000 ftot adott ki 6,429 tisztek’ ’s 
ezek’ özvegyei’ és àrvái tartására, ’s több mint 1,200,000 
frt 38,180 rokkant katona’ gyámolítására. A’ nyug- é5 
invalid-pénzalapot képezik némelly jószágok’ és tökék’ jö 
vedelmei idöleges befolyások ’s örökösödések által, le 
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rovások évpénzekböl, különféle taksák ’s igen sok ala 
pítványok. A’ 116161ö1-1161066 1111n1 1n16116 rendszerint csa 
ládjától gyámolítandóg miért is több helyütt mentek a’ leg 
elödijtól ’s különös szegénység’ esetében patental-invalid 
évpénzt nyernek, 

A’ katonaságnál, minden ezrednél és minden század 
n61, oktatás nyujtatik minden a’ katonának szükséges tár 
gyakban, mint olvasásban, irásban, számvetésben ’s egyéb 
a’ katonaságot illetö szakokban; valamint az alkalmasb 526 
mélyek’ számára, kik altisztekké söt gyakran föbb tisz 
tekké képeztetnek , minden ezredben vannak még külön is 
kolák a’ téli hónapok alatt. Kadétok és fiatal tisztek min 
den ezredben nagyobb foku katonai 11éр2és1nу61I1e11; min 
den gyalog sorezrednél (kivévén némelly galicziait, mely 
lyek másokhoz tartoznak) egy gyermek-nevelöiskola van 
48 növendékre a’ kincstártól alapítva; a’ határörkat0na- 
ságnál, különösen 6’ 2ik oláh gyalog-határörezrednél, 50 
növendékre; ’s a’ 2ik székely határör-gyalogezred’ kerü 
letében valamennyi székely ezrednek 100 növendékre. A’ 
többi határörségeknél tökéletes szerkezetii iskolák vannak, 
valamint gymnasiumok, hol nemcsak katonai tárgyak, ha 
nem minden grammaticai osztályok, 5ö1 11163 idegen nyel 
vek is, valamint mathematica, rajzolás ’stb. taníttatnak; 
6’ 111611611 16nу16n116né11 15 vannak mindenütt. Bruokban 
a’ Lajta mellett árkásziskola (Sapeur-Schule), Haimburg 
ban aknász- (mineur) és Tulnban építész- (pionier) iskola 
16n; а’ magasb pattantyusság taníttatik Bécsben a’ bombázó 
testület iskolájában, ’s minden század saját pattantyus is 
kolával bir. A’ tengeri katonaság 526111616 1é162 egy n6 
vendékház 48 tanulóval Velenczébeng ezenkivül az olasz 

vn 
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gyalog-sorezrednek két nevendékháza, egyik Bergamoban, 
másik Civitadeteban. Cadét-iskola Olmüczben, Gréczben 
és Majlandban; tengerész-oadet0k’ collegiuma Velenczében 
60 növendék’ számára. A’ bécs-ujvárosi katona-academia 
8 osztállyal ’s 304 hellyel, tisztek’ gyermekei’ számára, 20 
hellyel olaszországi ’s néggyel dalmácziai és tengermelléki 
növendékek’ számára, végre 115 országos a1apítványihely- 
lyel; ki ez intézetböl tanulmányvégezve tisztképen kilép, 
teljes elsö tisztöltözetet ’s minden szükségest kap a’ hadi 
kincstár’ költségén. A’ bécsi mérnök-academia 130-180 
növendék’ számára, köztük mintegy 100 alapítványi hely. 

« 

Láttuk a’ hadseregnek mind igazgatási hatóságait, 
mind számát, ujonczozási rendszerét, védeszközeit ’s kép 
zöintézeteit; látjuk, hogy szerkezete ’s igazgatása hasonló 
а’ birodalom’ többi igazgatás-ágaiéhoz, t. i. a’ középponti 
hatóság, melly a’ legfontosabb ügyeket elintézi, söt a’ na 
gyobb rangu tisztek’ elômozdítását kezeli , fentartván Ö 
Felségének a’ legfensöbb helybenhagyást. Ezek és sok 
más tárgyak, különösen a’ pénzügyiek, mint а’ polgári 
igazgatásnál, a’ középponti hatóságtól a’ statustanács elébe 
mennek, hol a’ hadosztálynál megvizsgáltatnak, ’s Ö Fel 
ségének helybenhagyás végett elébe terjesztetnek; ugyan 
azok nem ritkán ministeri conferentia által is megrostáltat 
nak. Látunk a’ hadseregben egy különféle ágakból szer 
kesztett egészet , melly ágak mind rendes ügymenet által 
szoros kapcsolatban tartatnak. Látjuk, hogy a’ hadsereg 
legkisebb tagjától a’ legfelsöbbig mindeniknek pontosan ki 
van hatasköre mérve; ’s csudáljuk bölcs szerkezetét, melly 



154 

fokról fokra terjedelmesebb hatásu; esudáljuk , mikint а’ 
káplártól kezdve a’ legmagasb rangig minden tiszt inkább 
és inkább paranosoló tekintetbe képeztetik, ’s mikint az 
engedelmesség és alávetettség kötele — mint e’ testületek’ 
legbiztosabb kapoes-szere -— а’ legfelsöbb hatalmak’ akaratja 
’s parancsa alatt egyesül. A’ Károly Föherezeg Ö Fensé 
девы 1807. évben ujan kidolgozott ’s kiadott es. kír. kato 
nai rendszabály а’ legtökéletesb, legvilágosb és legjelesb 
Ñmüvek7 egyike 's más hadseregnél ninos párja, melly olly 
tökéletesen kijelelné a’ katona’ szellemét ’s kötelességeit a’ 
haza’ védelmében ’s a' belcsend’ megörzésében. Meg is 
тщета e’ hadsereg nemesak vitézségét minden alkalom 
mal, hanem mindenkinek tiszteletét a’ bel- és külföldön 
megnyerte jeles szelleme, szigom fenyl'téke, emberbaráti, 
igénytelen és szelid magaviselete Ша]; maga közt» is be 
osületes, barátságos és társaságos magaviseletet tüntet ki, 
vallás- és rangkülönbség nélkiil; a’ herczegfì egyenlö rangu 
a’ parasztfìval, ha ez vele hasonló tiszti fokra vergödött. 
A’ közember pontosan `iìzettetik, jól ruháztatik, jól táp 
làltatik, ’s ha megbetegszik, leggondosabban ápoltatik; 
igen emberséges bánásmódban résszesül, pálezaütésekkel 
most már csak a’ nagyobb vétségek büntettetnek, ’s a’ 
verés évenkint ritkábbul; söt vannak ezredek, mellyeknél 
— kivévén а’ nagyobb vétségeket, mik mindenütt meg 
büntetendò'k — еду pálczaütés sem történik hónapokig 
lan. Ugyszinte, általán véve, a’ hadsereg istenfélö és er 
kölosös; némelly ezredekben szàzan söt ezeren is talál 
ишак, kik szolgálatidejöket betöltik, a’ nélkül Воду csak 
еду botcsapást kaptak volna. Minden büntetés, ha még 
olly esekély is , ellenörség’ jelenlétében, t. i. еду tiszt ’s 
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több altiszt elött szabatandó ki és hajtandó a’ bünösön végre. 
Önkényes büntetések, vagy rögtöniek (elöleges vizsgá 
lat nélkül), szigoruan tilalmazvák; minden büntetés jegy 
zökönyvbe vétetik (61, а’ felsöbb hatóságok’ ellenörsége 
alatt. Minden katonaszemélyröl, a’ káplártól kezdve egé 
szen а’ tábornokig, évenkint magaviselet-jegyzék (Conduit 
Beschreibung) szerkesztetik, nem egy, hanem több kebel 
beli elöljáró által, kik annak valódiságáról becsületökkel 
és lelkiismeretökkel kezeskednek; minden tiszt hivatalos 
uton kivánhatja illetö conduit-jegyzékét látni, ’s minden 
elöljáró köteles az abban foglalt rosz-magaviseleti jegyzé 
ket, a’ hibákat és vétségeket, az illetövel ovakodása és 
javulása végett közleni. De nemcsak jól fenyítékezett 
(disciplinirt) ’s jól gyakorlott az ausztriai hadsereg, hanem 
erös is és olly szerkezetii, hogy lehetö legrövidebb ida 
alatt háborura alkalmassá tétethetik; 500,000 ember ho 
zathatik rövid ida alatt fegyver alá különös ujonczozások 
nélkül, ha t. i. a’ német ezredek ’s a’ hatarörségek háboru 
lábra állíttatnak; ’s nemcsak -szolgálat alatti, hanem tar 
talék-seregeket is, régi szolgált emberekböl állót, nyujt a’ 
honvéd katonaság ’s a’ magyar iusurrectio; hadi szerek 
kel dusan el van látva; 'noha a’ pattantyus- és szekerész- 
katonaság ugyan most csak részint van lovakkal ellátva, 
a’ szükséges hadszerek a’ raktárakban megvannak; a’ sza 
badságra bocsátottak e’ végre behivatnak ’s lovak vásárol 
tatnak. Ausztriának nem kell, mint Francziaországnak, 
lovait drága pénzen a’ külfôldröl hozatni; mert legujabb 
összeirás szerint 30,000 ágyuvontató- és szekeres-ló vá 
sároltathatik igen rövid idö alatt a’ birodalomban össze ’s 
azonnal szolgálatra alkalmaztathatik. 



szanvrram aLLaNöas1’ie. 

D I A’ számadások vizsgálatára ’s a számvitelnek saját 
ellenörködö hatósága van, melly aziránt gondoskodik, hogy 
a’ kincstári ’s mindazon pénzeknek és jószágoknak, mely 
lyek a’ statusigazgatás’ felügyelése alatt állnak, bevételei 
és kiadásai a’ kitüzött szabályok és rendeletek szerint tör 
ténjenek. 

Föhatóság a’ cs. kir. föszámvevö-igazgatóság Bécs 
ben; ez ellenörködik az egész birodalom’ számvitelei felett 
’S évenkint az egész status’ számadásainak kimutatását 
szerkeszti, áttekintését adván ekképen a’ status’ valamennyi 
bevételeinek és kiadásainak. E’ hatóság minden egyéb 
udv. kormányhatóságtól teljes fiiggetlenségben áll; 1829 
évtöl fogva egyszersmind megbizva, minden igazgatási ág’ 
statisticai adatait összegyüjteni ’s évenkint rendszeres jegy 
zékeket szolgáltatni. 

A’ középponti hatóság alatt állanak minden udvari, 
országos és jövedelmi számvitelek, a’ magyarországin és 
erdélyin kivül. 

Statusudvari számvivö-hivatal a’ birodalomban 10 

van, ezek’ mindegyike egy udv. számvivövel mint igazga 
tóval , töhb számvivötanácsossal ’s más személyzettel el 
шт; e’ számvivöhivatalok nevezet szerint a’ k0vetke- 



157 

zök: statuskölcsön- és középponti udv. számvivöség; a’ 
kamarai udv. számvivöség, hol az udvar-tartási számvivö 
ség is van; az udv. épitészeti számvivöség; а’ jövedelmek’ 
_és cs. kir. jószágok’ számvivösége; a’ pénzverészet’ és bá 
nyászat’, a’ dohány’ és bélyeg’, a’ posta’ és sorsjáték’ udv. 
számvivöségei; végre az udv. haditanács’ számvivö-hiva 
tala, melly valamennyi közt а’ legerösebb ’s 8 alszám 
vivövel és 67 számvivö tanácsossal bir. 

A’ tartományi számvivö-hivatalok szám szerint 12, 
a’ tartományok’ fövárosában székelnek, mellyek, noha kü 
lönben függetlenül munkálkodnak, az ország’ politicai ha 
tóságának ’s az egyesült kamarai igazgatóságoknak hoz 
Шok intézett kérdéseire felvilágosításokat tartoznak adni, 

SZELLEMI MÜvEL'rsÉG, 
’s a’ mesterségek’ és tudományok’ elömozditása. 

A’ szellemi müveltségröl a’ nevelési szakban némely 
lyeket már elmondottam; itt csak azon eszközök’ elöszám- 
lálására szorítkozom, mellyek а’ lelki képzés’ kivitelére lé 
teznek, és pedig csupán áttekintetésében a’ különféle is 
koláknak ’s egyéb tanító- és képzö-intézeteknek, valamint 
а’ müvészetek’ és tudományok’ elömozdítására egyesült tár 
saságoknak. 

Az elemi, fö, városi és falusi iskoláknak (mellyek 
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közül az elöbbiek 3 vagy 4 osztályra, a’ falusiak podig 
esak 2re szorítkoznak) áttekintésére következo tabla szolgál: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catholicus Száma то ‘îlâîgaïânjarha’ .sa ‚ ._ и e _4% 4  ‘А .пмвоупашош Ё ë g_ Ё % % ,Ё Ё Ё аЬё101151 .órájт д 6 ë S 2 2 &quot;’  о д;tl& .káloksI Ё .kenkekomroyG .nob7381 1 .nab03811. Ens alatti Ausztriában 21 1,042 28 1,091 5 158,744 155,7941 98 97  .2 nabloryT sé nebgreblraroV 51 473,1 222 116,1 1 999,701 171,501 79 793. Ens felotti Ausztriában 8 595 8 611 15 92,768 87,754 94 93  .4 -gázsroavroM sé nabáizélizS 32 847,1 02 197,1 59 043,092 624,172 49 29 .5 nabgázsrohosC 64 182,3 83 563,3 27 566,725 922,394 39 19 .6 uabgázsrorojátS 8 916 11 836 4 428,39 338,67 18 377. Lombardiáhan 63 2,030 1,373 3,466 — 337,368 178,207 53 58 8. Karinthia- és Karnioliában 9 313 9 331 32 86,542 28,416 33 32  .9 nebezcneleV 52 365,1 92 716,1 — 018,842 692,18 33 1310. Dalmáeziáhan 7 39 4 50 1 17,978 3,624 20 19 11. бантами 31 1,712 29 1,772 73 518,023 67,9581 13 11  .21 nekéllemregnoT 21 37 81 301 01 423,28 838,9 21 3113. Határörvidéken 22 528 20 570 536 125,998 62,205 49 37  nesozssÖ 11155,265,11382,856,21144811610,711908,11719,411092 — 1 —
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eg 
r 11 iskelaken kivül van m P 

il 
п r eszaml A’ fô'nebbi tablan el 

58 zsidó iskela a’ nem-magyar tartemanyekban. 
n A’ fensebb tanító-intézetek következö tablabóllathatók: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .kemuisanmyG .kemeteygE .komuecyL ’A koynametrat l .amazS .iólunaT .amázS .iólunaT Л .amázS .iólunaT snE ittala nabairtzsuA 8 911,2 1 0063 --- — snE nebittelef 3 1127 — —- 2 093Stajererszagban Is 820 1 800 —— —  -aihtniraK 56 nabáileimaK tI 057 —- — 2 783Tengermelléken 3 324 — — -— — Tyrelban 8 1,451 1 300 —— — Cseherszágban 22 5,133 1 2300 — —— Morvaorszagban 65 Szileziában 11 2,729 1 600 — —  nabáizeilaG 31 166,3 1 0041 - - nabáizcamlaD 3 833 -- —— - - nabáidrabmeL 81 607,5 1 — — — nebézeneleV 8 200,2 1 0021 -— — nekèdivrörataH 2 3 1 1 —- — — _ « nesezssÖ 701 | 860,62 и 8 | 002,01 н 4 | 977
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A’ katholicus és nem-katholicus papokat képzö kü 
lönféle tanítóintézeteken kivül még a’ következök különö 
sen megjegyzésre щеltоk; 

Az orvos-sebészeti József-academia Bécsben. 

A’ baromorvosi intézet Bécsben és Majlandban. 
A’ bábaintézetek Csernoviczban , Triestben, Majland 

ban , Zárában, Trienthen és Klagenfurtban, Bécsben ’s а’ 
többi nagyobb városokban а’ chirurgiai tanitókarokkal (fa 
cultásokkal) kötvék össze. 

A’ politeehniai intézet Bécsben, összeküt 
ve a’ nemzeti ipar’ elömozditására alakult egyesülettel és egy 
technicai osztállyal, melly a’ legszebb gyüjteményekkel bir, 

A’ te ch nicai tanitóintézet Prágában, az orszá 
gos Johanneum Gréczben , technicai tanítóintézettel , ala 
pítva János Föherczegtöl, összekötve egy olvasó-egye 
sülettel , melly több mint 136 idöszaki folyóiratot tart 
évenkint. 

Az erdöszi дыма Máriakuton (Mariabrunn). 
A’ majlandi és velenczei technicai tanító-inté 

z e t e k. 

A’ reáliskolák Bécsben, Triestbcn, Lembergben 
és Brodyban; a’ triesti összekötve egy hajózási aeademiával, 
а’ lembergi pedig kereskedési academiával. Csehországban 
a’ prágai érsektöl alapítvák Rachovitzban és Reichenberg 
ben reáliskolák. 

Az összes müvészetek’ képzö akademiája 
Bécsben, négy tanító-intézetre ágozva: 1) a’ festészet, 
szobrászat, rézmetszészet és mozaik’ винта; 2) az épí 
tészet’ iskolája; 3) a’ gravir-müvészeté; 4) а’ müvészet’ 
kézmüvekre-alkalmazásának iskolája. 
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A’ müvészetck’ képzö academiaja Majlandban as Ve 
lenczében, összekötve a’ festészet’ , szobrászat’ , építészet’ 
sth. iskoláival. 

Az országos-rendek’ rajzoló-iskolája Prágában, 0l 
müczben , Lembergben és Grétzben. - 

Különféle egyesületi is kolák és conserva 
toriumok a’ hangászat’ elömozdítására , mellyek Май! 
legjelesb a’ bécsi , prágai és majlandi. 

Midön itt az olasz tanító-intézeteket elöszámlálom, 
igazságtalanságot követnék el , ha a’ selmeczi b á n y á s z 
academiát (mellynek a’ birodalomban nincsen párja), va 
lamint a’ magyar-óvári gazdaságtanító-intézetet ’s 
a’ keszthelyi G e 0 rgi co n t, elhallgatnam. 

A’ nevelö- ’s képzö- intézetek, mellyek katonai сайта 
léteznek , fönebb már érintettek ; a’ politicai ’s más czéluak 
következök. 

A’ bécsi There zianum nevii lovag-academia, hol 
egyedül 112 alapitványi hely Шeя. 

A’ keleti nyelvek’ academiája Bécsben. 
A’ terezianumi lovag-academia Innsbruckhan. 
A’ convictusok, mint a’ gróf löwenburgi ’s a’ városi 

convictus Bacsben , az alapítványi convictus Kremsmiìnster 
ben, a’ mölki és seitenstädti, a’ gréczi és prágai convictusok, 
a’ velenczei 4 ’s a’ lombardiai 4 convictus ’s több mások. 

A’ növendék nönem számára is külônféle intézetek 

vannak , mint: - 
A’ polgári lány-pensionatus Bécsben, tanítónékat kap 

zö a’ lány-iskolák’ és külön csaladok számára. 
A’ herrenhalsi nev ela intézet katonatisztek lányai 

számára. 
11 
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A’ selesiani apácza kolostorbeli nevelöin 
téze t Bécsben nemes kisasszonyok számára; ugyszinte 
az angol apácz a kolostor ok’ nevelöintézetei St. 
Pöltenben , Kremsben , Prágában , Brixenben , Meranban, 
Roveredoban stb. 

Az Orsolya-apáczák’ nevelöintézetei Linz 
hen, Innsbruckban , Brunekben ’stb. számos illy intézetek 
Olaszországban. 

1838 évben a’ különféle férfi és lány-nevelöintézelek’ 
növendékeinek száma (Magyarországéit ide nem tudva) 
26,587 egyénre ment. 

A’ nevelès’ elömozdítására szolgálnak a’ számos is k 0 
l ai j u t a 1 0 m-p é п z e k (stipendiumok), mellyek a’ mon 
dott évben (Magyarországot ismét nem értve ide) 9 1,000 f tra 
mentek 1329 egyén közt elosztva, ’s pedig csak az egyetemek’, 
lyceumok’ és gymnasiumok’ növendékei közt, a’ kisebb isk0- 
lák’ jutalompénzei tehát nincsenek a’ fönebbi számba tudva. 

Továbbáa’ sok nyilványos könyvtárok, mint 
a’ bécsi császári könyvtár 280,000 kötettel , a’ bécsi 
egyetemi könyvtár 102,000 kötettel , a’ prágai aca 
demiai könyvtár 130,000 kötettel , a’ velenczei czászári 
Sz. Márk könyvtár 700,000 kötettel , a’ brerai könyvtár 
170,000 kötettel , Majlandban az ambroziani könyvtár 
70,000 kötettel ’s a’ paduai szinte 70,000rel; mind a’ 
mellyek számos privát könyvtárakkal együtt , közhaszná 
latra szánvák. Természeti ’s müvészeti cabinetek sem hiány 
zanak majd minden tartományban a’ közhasználatra. 

Társasági egy esületek a’ müvészetek’, tu 
dományosság’ és termesztés’ elömozdítására; következök a’ 
legjelesebbek : 
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A’ müvészetek’ és tudományok’ cs. kir. 
int é z e tei Majlandban és Velenczében , 41 rendes tag 
gal , kik kоми 22 huznak évi fizetést. 

A’ prágai tudós társaság. 
Az olympi academia Vicenzában. 
A’ miivészetek’ és tudományok’ acade 

m i й] а Paduában. 
A’ festök’ és szobrászok’ academiája 

Veronában. 

A’ velenczei , trevisoi , breseiai és bergamoi a th e 
n a e u m o k. 

A’ szépliteratura’ academiája Rovere 
doban. 

Minerva’ cabinetje Triestben. 
A’ hazafi müvészet-b arátok’ társasága 

Prágában , egy képcsarnokkal és festöiskolával. 
Az ipar- és kézmü-egyesül etek belsö 

és Ens alatti Ausztriában , a’ m ü v é s z e t e k’ k é p z ö 
egyesület e Bécsben. 

A’ gazdasági egyesületek Bécsben, Grécz 
ben , Prágában , Brünnben , Laibachban , Klagenfurtban , 
Innsbruckban , Görzben , Veronában és Udinében. 

A’ bányászati egyesület Tyrolban és Vor 
arlbergbcn. 

A’ kertmüvelö társaság Bécsben. 
A’ kézmiiipar élesztésére alakult egyesü 

let Csehországban , és a’ szederfatenyésztö-egyesület. 
Méltán sorozhatom ide a’ tudományok’ magyar acade 

miáját és а’ magyar gazdasági egyesületet Pesten. 
Önálló könyvnyomtató ’s betiiöritö intézet az ausztriai 

11* 
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birodalomban (Magyarorszagot kivo've) 1838 évbon volt 
290. 

Könyv-, mů- és hangszor-keroskedés ugyanazon év 
ben volt 312. 

Ugy hiszom, az itt olöszàmlált ’s valóban fenálló in 
tézetek a’ szellemi képzés ’s nemesebb ipar’ elömozditására 
ezáfolatul szolgálhatnak azon szemrohányásokellon, mint 
ha a’ lelki tohetségok’ fejlosztésére ’s az ipar’ omelésére az 
ausztriai birodalomban nem volnának elégséges módok. 



ANYAGI Karzas as NEMEs1&quot;rö Iran. 

Minél nagyobb valamellly országhan az emheri mun 
kásság ’s minél okszerübb ennek alkalmazása, annál szapo 
rább lesz a’ föld’ terméke. Ezen terrnékenységgel pedig nö 
vekedik az e’ 16166n tartandó barmok’ száma, ’s ennek 65 а’ 
1616’ termékenységének növekedésével emelkedik a’ lakosok’ 
jólléte ’s egyszersmind a’ status’ gazdagsága. 

A’ föld különbsége szerint a’ lakosok’ foglalkozása is 
különbözö és többféle , ’s a’ föld’ termékenységéhez képest 
némelly czikkekben dúsabb vagy szegényebb ; azért is az 
ausztriai népeknél minden kereset- és foglalkozás-nemek 
feltalállxatók. E’ különféle foglalkozások, mellyek némelly 
vidéken már fényes pontra jutottak , általában pedig elöha 
ladásban vannak, képzik a’ nemzeti ipart, melly három 
ágra oszlik, u. m. 1ször föld’ használata vagyis mezei 
gazdaság, 2sz0r a’ kézmiiipar, 3sz0r a’ javak’ eladása 
vagyis kereskedés. 

A’ mezei gazdaság ismét több agra oszlik , u. m. ga 
bona-, rét-, gyümölcs- , kert- , bor- és fatermesztésre, 
állat-tenyésztésre , allatfogásra é5 bányamüvelésre. 

Nem lesz itt érdektelen az egész birodalom’ földtermé 
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statisticâja k nagyságát kimutatni Springer’ egéne 
szerint. 

kenys 

 

 

 

 ’A ynekémret ’telüretdlöf agásygan 0061 ][ selö iairtzsua nabkadloh avtimázs :
 

 
 

 

Ens alatti Ausztria Ens feletti Ausztria Stájerország Karinthia és Karniolia Tengermellék Tyrol Csehország Morvaország 65 Szilézia Galliczia Lombardia Velencze Dalmaozia 0sszesen Határô'rvidék Magyarország Erdély 

rétek és 

 

 

 

 

 

 

 

 

szántól'öld szöllöföld “Пек legelöföld erdöföld; összeg 1,399,910 80,153 117,758 251,310 1,122,285 3,301,153 831,550 27 530,600 517,680 1,111,820 3,021,677 709,140 54,870 ’156,960 596,340 1,773,560 3,590,870 177,190 16,810 556,970 763,810 1,528,910 3,311,050 215,730 26,130 171,250 520,860 317,2101,281,21o 377,300 55,300 132,390 618,800 1,916,200 3,160,530 3,889,970 1110 918,010 611,500 2,316,290 7,770,210  058,312,2 097,15 051,093 090,361 018,111,1 027,332,15,770,380, 30 2,068,030 1,360,160 4,250,93013,Í1Í19,530 1,119,750 539,760 513,550 105,190 707,510 3,285,790  060,983 025,622,1 061,571 062,305 006,031 009,120,3161,220 100,530 28,720 568,530 300,870 1,159,870 17,588,350 2,156,360» 7,020,18 7,210,59716,951,11550,926,810 1,190,330 18,100 851,290 788,110 2,151,900 5,333,030 11,520,000 1,330,000 1,800,000 1,850,000 11,511,000 31,011,000 2,768,000 320,000 1,110,000 1,166,000 2,768,000 8,162,000 
 

198,132,870 
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A’ föld’ értéke termékenységahez, helyzetéhez ’s ki 
vált termékeinek felbecsüléséhez képest különbözö; Lom 
bardiában legmagasb fokon áll, azonban elég legyen tudni, 
hogy magában Ausztriában is, és pedig nemcsak Bécs’ 
környékén (hol a’ kertmüvelés divatozik), hanem Bécstöl 
több postatávulságra is, például a’ znaimi országut hosz 
szában Roetz vidékén, a’ földmüvelés annyira üzetik, hogy 
nem ritkán 30 fr. p. évi jövedelmet is hajt egy hold fold. 

A’ nélkül hogy a’ földmüvelésnek, valamint általá 
han a’ föld’ használatának terjedelmesb leirásába ereszkedjem, 
röviden csak azt akarom megjegyezni, hogy a’ változatos 
gazdaságokon kívül néhutt három-földi gazdálkodás is lé 
tez, nem épen az iparnak, hanem inkább a’ trágyának vagy 
legelönek és rétnek hiánya miatt; ’s hogy némelly hegy~ 
vidékeken nem ritkán történik, hogy a’ trágya magas és 
meredek fôldekre emberek által vitetik, hogy az eke helyett 
kapa használtatik, söt épen magok az emberek által huza 
tik. Ezer meg ezer család legfölebb egy-egy vagy két 
két tehénnel bir, mellyekkel csekély fòldjeiket müvelik ’s 
e’ mellett még téjben is nagy hasznot huznak. 
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Az 1837111 evi gabenatermés kôvetkezö tablahól lat 
ható, mellybe Magyar- és Erd beserezva (nella yerszag is l e 

п е’ kettenek szamai nem biztos adatekon épiilnek). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .azuB blîzsceirgíloB .aprA .baZ .nesezssÖAlsó ausztriai méröben. Ens alatti Ausztria 1,212,700 5,230,000 977,900 5,782,000 13,201,700 Ens feletti Ausztria 665,400 2,327,200 1,337,000 2,007,700 6,337,300 Stájererszag 927,500 2,875,200 127,600 2,002,200 5,932,500 Karinthia és Karnielia 416,600 885,100 599,700 1,662,300 3,563,700 Tengermellêk 348,900 833,300 197,600 105,600 1,485,400 Tyrol 384,000 812,000 373,000 340,000 1,909,000 Csehorszag 1,892,800 10,056,000 4,175,800 8,223,300 24,347,900 Mervaerszag es Szilézia 1,700,700 5,482,100 2,326,000 5,770,600 15,279,400  aizcilaG 005,208,2 001,255,7 002,725,01 001,396,41 009,475,53 aidrabmoL 008,998,2 000,171,5 004,65 000,833 002,564,8 ezeneleV 000,895,2 000,197,4 000,85 000,713 000,467,7 aizcámlaD 009,511 000,573 ч 000,705 000,702 009,402,1 kédivrörátaH 007,407 000,092,6 000,860,1 000,537,1 007,797,9Magyarország 9,500,000 29,000,000 14,000,000 26,000,000 78,500,000 Erdély 2,300,000 10,000,000 3,500,000 6,500,000 22,300,000  nesezssÖ [000,086,191005,474-,82 ]003,038,93 l,008,386,57 006,866,532
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Ezek közt van mintegy 24 millió mérö kukoricza, s 
e’ mellett több mint 700,000 mérö rizs termesztetik a’ bi 
rodalomban. 

Kereskedési növények: kender, len, dohány ’s komló 
a’ legfontosabbak. 

Len majd minden tartományban termesztetik; maga 
Csehország 20,000 mérö lenmagot vet el évenkint. Komló 
különösen Csehországban, Morvában, Galicziâban és A1152 
triában termesztetik ’s használtatik el; jó esztendöben egy 
része kivitelre fordíttatik. A’ dohánytermesztés rendsze 
rint Magyarországban és Erdélyben üzetik, ezenkivül Ga 
liczia’ némelly reszében, Tyrolban Roveredo körül ’s Ve 
lencze tartományban hét község termeszt dohányt; de e’ 
termesztés csekély ’s Tyrolban ritkán több 1,500 mázsá- 
nál, Galicziában 38,000 ’s Velencze tartományban 3,500 
mázsa dohánylevélnél; ellenben egyedül Magyarországban 
300,000 mázsa termesztetik. Kender majd mindenütt ter 
mesztetik, csak Olaszországban nem , hová évenkint nagy 
mennyiségů szállíttatik be. 

A’ többi kereskedési növények, mint olajfa, mák, 
sáfrán, pirosító buzér (Grapp, rubia tinctoria), kapor, ánizs 
’stb. még igen csekély mennyiségben termesztetnek. 

A’ gyümölcstermesztés az ausztriai német tartomá 
nyokban tetemes és kereskedési czikkül szolgál. Olaj és 
selyem a’ 6611 tartományok’ tárgyai. 

Annál nagyobb a’ bortermesztés; az egész birodalom 
ban tcrmesztett bor évenkint 38,423,000 akó és ugyan 

Magyarországban . . . 22,000,000 akó 
Еп1é1у1зen . . . . 0‚000‚000 „ 
A’ határörvidéken . 431,000 „ 
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Lombardiában . . . . 2,340,000 akó 
Velonezében . . . . . 1,900,000 „ 
Ens alatti Ausztriáhan . . 1,900,000 „ 
Tongermelléken . . . . 952,000 „ 
Stájorországban . . . . 830,000 „ 
Tyrolban . . . . . . 723,000 „ 
Dalmáeziában . . . . 655,000 „ 
Morvában. . . . . . 287,000 „ 
Karinthiában és Karnioliában 238,000 „ 
Csehországban . . . . ‘26,000 akó bor. 
Az erdömüvolés faböség miatt több vide'ken mog igen 

el van hanyagolva; do a’ kormány uiabb idöben iparkodik 
jobb ordömiivelésre ösztönt gorjoszteni. 
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A’ baremtenyésztés következö tablaból latható: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szarvas 0kör. Tehén. marha Ló. Juh. általaban. Ens alatti Ausztria 101,738 222,659 324,397 66,526 487,957 Ens feletti Ausztria 91,637 338,514 430,151 50,486 264,669 Slájßrûrslág 99,249 225,185 324,434 52,266 141,293 Karinthia es Kamielia 112,661 161,396 274,057 38,154 223,910 Tengermellék 43,776 49,548 93,324 9,252 381,626 Cseherszàg 249,157 708,401 957,558 141,926 1,392,343  ' avreM sé aizélizS 116,06 596,713 603,873 233,631 043,697 aizcilaG 713,245 991,359 615,594,1 583,125 766,142,1 aidrabmoL 780,551 808,252 598,704 265,06 000,761Tyrol 73,462 285,042 358,504 24,581 432,535  ezeneleV 146,861 141,102 287,96 845,45 899,614 aizcamlaD 083,15 508,93 581,19 188,31 355,317 kédivrörataH 086,842 180,313 167,165 981,891 611,420,1 nesezssÖ 693,899,1 | 474,860,4 | 078,660.6 880,863,1 I 700,486,7
(t  
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Magyarországban 65 Erdélyben a’ szarvasmarha’ száma 
majd 5 millió, a’ 166 т1п1еду 8 száz ezer, a' juhé 15- 20 
millió. 

A’ Tengermelléken, Tyrolban, Olaszroszágban 65 Dal 
máeziában 1837 èvben több mint 23,000 öszvér ’s több 
mint 50,000 szamár számláltatott. 

Méhek 65 selyemhernyók, ez utóbbiak kivált a’ dóli 
tartományokban, nagy mennyiséggel tenyésztetnek. 

A’ vadaszat , különösen Csehországban , Morvában 
65 Ausztriában igen jövedelmes, valamint a’ tógazdaság, 
noha a’ juhok’ szaporodtával a’ tavak’ nagy része 16116 65 
szántófölddé fordittatott; a’ tavak által elfoglalt 161 05611 
országban 65,500 hold, Morvaországban 41,600 hold, 
Galieziában 78,550 hold földteriiletre megy. 

A’ bányászatról a’ pénzállapot’ elò'adásában elmondat 
tak a’ szükségesek; ide még esak nehány szót függesztünk 
a’ kö- 65 162611—56 16161. Öt-évi általányos számítás szerint 
Boehniában 265 ezer mázsa kösó ’s Vieliczkában 865,000 
màzsa nyeretett évenkint. 

Föttsót Galiozia a’ szanoki kerůleti hegyláneztól 
kezdve egészen Bukovináig szinte öt-évi általányos számí 
tás szerint 338,000 mázsát szolgáltat évenkint; Magyar 
ország a’ Kárpátokból (ugyanazon àltalányos számitás sze 
rint) 714,000 mázsa kösót 65 113,000 mázsa föttsót; 
Erdélyország (szintazon öt-évi általányos számítás szerint) 
775,000 mázsa kösót szolgáltat évenkint. A’ havasokban, 
t. i. Ens feletti Ausztriában, Stájerországban 65 Tyrolban 
szinte nagymennyiségíi kö- 65 161156 nyeretik, a’ sóka 
marai jószágban 600,000 mázsa fött- ’s mintegy 5000 má 
zsa kösó nyeretik évenkint (а’ fönebhi altalányos számolás 
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szerint). Salzburg 200,000 mázsa fö11-561, Stájerország 
230,000 mázsa fö11- ’s mintegy 2000 mázsa kösót, ’s Hall 
(Tyrolban) 215,000 mázsát szolgáltat évenkint, noha min 
denütt még több is nyerhetnék. Ezenkivül Dalmácziában 
és а’ Tengermelléken több mint 400,000 mázsa tengeri 56 
fö201111. Egyéb sónemekkel is, valamint drágakövekkel, ala 
bastrommal, porczelánfölddel, köszénnel, turfával és 11éп 
n01 dúsan meg van az ausztriai birodalom ajándékozva. 

A’ nemesítö ipar’ nagyobb kifejlödésanek idöszaka az 
elöbbi század’ közepébe esik , t. i. Mária Therézia’ és József’ 
császár kormányzásuk idejébe, midön az egyedáruskodá 
sok’ megszüntetése ’s a’ lakosok’ terjedezöbb tudása által a’ 
nép’ ideje szolgalati képességeiben növekedett. Ismételt 
haboruk ’s a’ pénzállapot’ ingadozásai ugyan némi 161110 
szakasztást okoztak; de mind e’ mellett is napról napra, ki 
vált béke’ idejében fejlödtek a’ müvészeti és tudományokbeli 
tapasztalások ’s ezekkel a’ kézmüi foglalkozások, mellyek, 
mivel jutalmazó eredmények’ példáit szolgáltatták, a’ müvé 
szetet és ipart is terjedtebb nemzeti iparrá tetemesen emelték. 

E’ miiipar az ausztriai birodalomban 50111610 ’s nem 
csak az idegen anyagok’ -feldolgozásában áll, henem ki 
váltkép a’ belföldi termékek’ átváltoztatásában, az élvezés- 
módban; csak pamut, festék és nyers czukor azon 16 
czikkelyek, mellyek a’ gyárakba külföldröl hozandók. Ez 
által a’ kézmüvesek tartós keresetben maradnak , mert külsö 
viszonyok kevés befolyással birhatnak a’ saját termesztmé 
-nyek’ feldolgozására. Ebböl azon megnyugtatás követke 
zik, hogy habár nem is halad iparunk olly gyors léptekkel 
0lö10 mint' az angoloké, tartós fejlödése mégis minden jog 
gal remélhetö: mihez a’ belföldi naponkint szaporodó ter 
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mékek , olcsóbb kelmék (anyagok , Stelle) és olcsóbb 
élelem, valamint a’ kevesebbé iparüzö szomszéd statusok 
keleten és délszakon, a’ legbiztosb eszközt nyujtják. Az elö 
haladás is tetemes; mert 1831. évben a’ nem-magyar tarto 
mányokban 7,400 adózó kézmüvészet és gyár számláltatott, 
mellyek 1837 évig már 13,800ra szaporodtak: ez felette 
nevezetes eredmény, midön Europa nyugoti tartományai 
(kivevén Angliát) veszteglést vagy hanyatlást tapasztaltak. 

E’ 13,800 miihely és gyár közül 5090 selyem-, 480 
pamut- és gyapju- , 986 len- és kender- , a’ többi pedig 
vas- , sárgaréz- , üveg- ’stb. munkával foglalkozott. 

Azon országok , mellyekben a’ müvészeti ipar gyár’ 
fokára emelkedett, ezek: Csehország, a’ német és olasz 
tartományok , csupán a’ mellyek 1837 évben 11,915 gyárt 
és miíhelyt számláltak, t. i. 399 Ens alatti Ausztriában, 
162 Bécsben, 132 Ens felettiAusztriában, 462 Cseh0r- 
szágban , 312 Stájerországban , 221 Karinthiában és Kar 
nioliában , 142 Tyrolban , 185 Morvaországban és Szi 
léziában , 6940 Lombardiában , 3074 Velencze tartomány 
ban. E’ gyárok többnyire olly termékek’ feldolgozásával 
foglalkoznak , mellyeket a’ tartomány maga szolgáltat , pél 
dául vasgyárak Stájerországban , Karinthiában és Karnioliá 
ban , posztógyárak Morvaországban , selyemgyárak 0lasz- 
országban és Tyrolban; Ausztria, Csehország és Morva 
pedig különféle tárgyu gyáraik és miihelyeik által tüntetik 
ki magokat; igy az Ens alatti tartomány birt 23 selyem-, 42 
pamut- és gyapju-, 23 hör-, 38 papiros- és játékkártya-, 
78 érczáru-és 23 üvcg-gyárt;Cseh0rszág pedig 99 papiros 
és játékkártya-, 55 len- és kender-, 62 üveg- ’s 50 ércz 
áru-gyárt: a’ miben már nagy elsöbbséget vívták ki a’ többi 
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tartományok felett. De a’ legnagyobb ñgyelmet érdemlik 
az Ausztriában ujonan létrejött nagyszerii intézetek ‚‚ mely 
lyekben nemcsak az erömüvek’ különféle reszei egészen an 
gol minta szerint alkottatnak, hanem egész gözmozgonyok, 
’s más, eddig Angliából, Belgiumból ’s Éjszakamerikából 
hozatott gyári mesterséges müvek legtökéletesb és leghasz 
nálhatóbb karban készíttetnek , söt külföldre is vitetnek ki. 
Ide tartoznak Fletscher és Punchon uтаk’ nagy miihelyei 
Bécsben a’ Hossauban , hol nem rég a’ nagy viznyomó-mii 
készíttetett, melly áтм minden rnásodperczben 2’/2 akó 
viz emelintetik fel ’s vitetik Laimgrube külvárosba. Továbbá 
а’ gözerömüvek és gözkocsik körüli szolgálatairól szintolly 
nevezetes , Bécsben báró Sina bécs-györi vasutjához tar 
tozó intézet, valamint Linz melletta’ Noitz-malom. Nem 
kevésbbé nevezetes a’ Bécs-Ujváros közelébeni Neunkir 
chenben létezö srófgyár , hol a’ fonógépek ’s egyéb miisze 
rek alkatrészei öntött aczélból készíttetnek. Ezen, naponkint 
tökélesbedö intézetekkel uj korszaka nyilik a’ gépészet 
nek’s видltа! legszerencsésebb kilátás a’ birodalombani gyá 
rokra nézve. E’ nagy míihelyeken és gyárakon kivül 1831 
évben volt még a’ fönebb érintett német , cseh és olasz tar 
tományokban 552,300 önálló miihely ’s 59,300 különös 
foglalkodás , csak azokat számítva , mellyek adót fizetnek. 

Az elébb nevezett országok után Magyarország és 
Erdély legközelebb állhat , legmesszebb pedig Croatia, 
Slavonia , a’ határörvidék és Dalmáczia. De a’ határörvidék, 
habár gyárakban és kézmüvészetben nem is (mellyekböl 
csak 49et számlál) , önálló mühelyekben mègsem szüköl 
ködik, 21,000 illyennel birván; e’ mellett tudnunk kell, 
hogy a’ határvidéki lakos sok tárgyat maga készít. 
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A’ nemesedö ipar’ szolgáltatmányainak pontos ismer 
hetése végett szükséges itt annak föágait elösorolni. 

Legelsö helyen állanak a’ gyapju-kézmüvek és р0613 
61166060110lö11 а’ gyapju’ felfonása, a’ mi 111é3 1611116у1г0 
rokkán történik, de már több mühelyekben fonógépelyek 
léteznek , például csupán Gsehországban 40 saját fonógyár 
müködik. Ezek után következnek a’p0sztó- és gyapju 
anyag-míihelyek és gyárok, általában kevésbbé gyárilag 
mint egyes mesteremberek által üzetvék , igy például Cseh 
országban Reichenberg városban két gyár ’s ezenkivül 1180 
-mesterember évenkint 25,000 mázsa gyapjut dolgozik fel 
’s 58,000 darab posztótkészít. A’ birodalom’ legidösb 
gyapjuszövetkészítése Linzben, melly 1672 óta áll fen; 
Mennyire szaporodik a’ birodalomban a’ gyapjuszövetkészí 
tas, mutatkozik abból, hogy a’ most nevezett gyár elébb 
30,000 embert foglalatoskodtatott, most pedig csak 6,00 
embernek adhat munkát. Csehországon kivül Morvaország 
bau, Szileziában, Ausztriában ’stb. is sok szövet- és posztó 
gyár létez. Pamutszövögyárakkal az 615ö fonásokra Cseh 
és Morvaország meg Ausztria dicsekszik , különösen Bécs 
ben igen jeles gyapjuszövetek készíttetnek. Milly fokban 
halad ezen iparág 0lö10, következö adatokból kiviláglik: 
1807ik évben a’ saját fölhasználásra behozott gyapju 
25,000 mázsa , 1823ban pedig 79,800 mázsa , 1837ben 
már 231,000 mázsa volt, mellyeknek bevásárlási ára 
5,399,000 fr. , a’ földolgozás által 32,000,000 fra emelte 
tett. Ezenkivül 1837 évben 5,000,000 frnyi pamutfonál 
hozatott be , melly a’ felszövés által 15,000,000 fra emel 
tetett. A’ pamutáru-készítés nagyobb mint a’ mennyita’ 
110116161 fogyasztás kiván; egy része tehát kivitetik; azon 



177 

han megjegyzendö , és pedig a’ honiipar rovasára , hogy а’ 
felszövött pamutfonál’ nagy része külföldi készítmény ; melly 
rosz azonban a’ belföldi fonógépelyek’ szaporodasával na 
ponkint enyészik. 

. A’ vászouszövést különösen Cseh- és Morvaország 
meg.Szilézia nagyon íizi, melly tartományokban öreg és 
ilju , asszony és férfi , fonással foglalkoznak. Maga Cseh 
ország mintegy 900,000 darab vás`znat készít, ’s 1832. 
évben 5,000,000 frnyi vásznat vitt ki. Nem illy kedvezö 
e’ viszony a’ többi tartományokban , de mindenütt nagy 
mennyiségü fonál készíttetik , melly számos takácsnak ad 
munkát , ugy hogy nemcsak a’ belföldi tömérdek f0gyasz- 
tás fedeztetik , hanem nagy mennyiség ki is vitetik , melly 
kivitel azonban mindinkább csökken a’ gyapjuanyagok’ sza 
porodó felszövése miatt, mellyeket Anglia, Holland és 
Belgium szolgáltat. Csehország 1801. évben 80,000 ’s 
1830ban már csak 30,000 takáccsal birt. 

A’ papirosgyártás szépségére , szilárdságára és tisz 
taságára nézve jeleskedik. 

Lombardiában 1837. évben a’ papiros-, tapet- és 
kártyagyárok 158ra mentek , Csehországban 99re , Ve 
lenczében 81 , Morvaországban 40, Alsó-Ausztriában 38, 
Galicziában 18, Felsö-Ausztriában 15, Tyrolban 15, Ka 
rinthiában és Karnioliában 7 , Stájerországban 6, -- mely 
lyeknek összes jövedelme 6,200,000re tétethetik ’s hizo 
nyosan még szaporodhatik. 

A’ selyemgyárak , kivált a’ déli tartományokban igen 
gazdagok ; 1790. évben csupán Olaszország 1321 szövö- 
székkel birt, hol most mintegy 2,200 számíttatik. A’ se 
lyemfonál- és selyemáru-gyárak’ száma altalában tetemes, t. i. 
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5,095, mellyek még sz'aporodhatnak 65 161161616511111116111611, 
mert a’ nyers selyem’ nagy része még külföldi gyárosok 
nak adatik el. 

Érezgyárak , különösen arany- 65 621151-ду61165011 
(ötvös mühelyek) minden nagyobb városban találhatók, 
azonban legterjedelmesb a’ vas- 65 aczélgyártás , melly olly 
sok öntö-gyárokban р1611—, drót- , sarló-, kasza-hámo 
rokban feldolgoztatik ; valamint a’ fegyvergyárok kardokat 
szolgáltatnak. A’ metszò'szer- 65 52ед-ду6г165011 a’ hegyes 
tarlományokban divatoznak leginkább. A’ vasgyártmányok’ 
összes értéke esaknem 12 millióra tétetik. A’ vörös-és 561 

garéz’ gyártó- mühelyei (Magyarországéitide nem tudva) 
150re mennek; ezeken kivül van 125 sárgaréz-, 0zink-, 
gomb- és tügyárak. Csak a’ rézgyártmányok’ értéke 3 mil 
liónál többre számíttatik. E’ mellett ólom-, ezin- 65 6211111 
edények mindenütt készl'ttetnek. 

Legjelesb betüöntésekkel diesekhetnek Majland , Béos, 
Velencze, Praga és Buda. Az ólom’ nagy 16526 törzsökök 
ben ki is vitetik. 

Több mint 2,500 sörfözés 65 6,500 pályinka- és ro 
soli-égetés találtatik az 665211161п6ше11аг1от6пу01111611. 

Finomitott ozukrot 6161111 а’ külföldröl kelle nagy 
mennyiségben behozni; de mióta a’ ozukorliszt könnyen 
behozathatik , azóta 11161 45 ezukorgyár létez , mellyek 116— 
zül többen répaozukor’ ke'szítésével is foglalkoznak. A’ be 
hozott ozukorliszt’ mennyiségéhez képest az évenkint készí 
tett ozukor mintegy 19 millió finomított süvegezukorra, 13 
millió melissaozukorra, mintegy 320,000 mázsára, 526— 
т111а1111. 

A’ répaezukor-gyárok napról napra dúsabb eredményt 



179 

mutatnak, kivált Csohországban , miszerint a’ logszebb re 
ményt méltân táplálhatni , hogy legnagyobb része azon 
pénzösszognok , molly azelött a’ ozukorért külföldre vándo 
rolt, a’ boföldi ipar’ jutalmára maradand. 

Az üveg- és tükör-gyá'rak’ száma a’ nom-magyar tar 
tományokban 196, 65 podig osupán Csehországban 62, Vo 
lonezo-tartományban 39, Alsó-Ausztriában 23, mellyok 
készítményeibò'l nagy monnyiség kivitetik évonkínt. 

A’ közönségos görönesér-můholyokon ki'vül 1838 év 
bon a’ nom-magyar tartományokban 156 porezolán- , kö 
anyag- (Stoingut) es más odénygyárak müködtok. 

Börkészítò' , festö, kalapgyártó, faárukészítò', koztyíi-, 
szíj-, nyereg- ós kötélgyártó , szappanfözö 65 olajütö mü 
helyok mindonütt nagy számban és jeles minöségbon ваш 
hatók. 

Habár az anyagi müvolést ’s a’ nemosítö ipart kiolè 
gitö àllapotban látjuk is , ’s habár oz rövid idö alatt hatal 
mas lépésokot tott is , mindazáltal mog kell vallanunk, hogy 
a’ magyar tartományokat épen nem tokintvo, még sok ki 
vânandó marad fon. Az anyagi müvelés itt ott bámulatos 
eredményekot szolgáltatott ugyan; de még sok roszul hasz 
пан logolöföld, három-földi gazdaság és illyes létoz. A' 
baromtenyésztés’ állapotja a’ földnek jobb használatával to 
temesen gyarapulhat; a’ kormány ebbon nom munkátlan ’s 
többfélo eszközök àltal iparkodik a’ szorgalmat és ipart o'b 
resztoni; igy például gyakran történik, hogy nomelly vi 

12* 



180 

dékeken a’ legelök a’ kerületi hatóságoktól a’ katonáknak 
gyakorlóhelyül rendeltetnek azon világos megjegyzéssel, 
hogy rajta sokat lovagoljanak , miszerint végre az embe 
rek kényteleníttessenek a’ legelöket termöföldekké tenni. 

Ugy vélem, helye és ideje itt okát kimutatnom, mi 
ért némelly tartományok a’ müvelési ’s miíipari elöhaladás 
ban olly hátramaradtak más tartományoktól. 

Mi a’ földtermékeket, az élelmiszereket és nyers ter 
mékeket illeti, ezeknek nyerendö mennyisége leginkább a’ 
földek’ termékenysógétöl ’s a’ fogyasztók’ számától függ. 
Népes városok, gyárak ’s általában olly emberek, kik ké 
zimunkájokból élnek, a’ termesztökre nézve mindig nye 
reség. A’ jó és biztos közlekedési módok, t. i. a’ min 
-dennemii utak, könnyítik a’ kereskedést ’s azért a’ ter 
mesztö’ jóléte gyarapítására szolgálnak. Nem kevésbbé be 
folyásos a’ népek’ életmódja is és egykedvüsége állapotjok’ 
javítása iránt. Az égetö anyagok’ és hajózható folyók’ hi 
ánya akadályozzák az értelmiség’ kifejlését. A’ míiipar’ 
emelésére vagy csökkentésére lényeges belolyást gyakorol 
a’ különféle népek’ törvényes alkotmánya. Ide tartoznak, 
mint elömozdító eszközök, a’ müvészetek’ és mesterségek’ 
szabad üzése, ugyszinte az egyikböl a’ másikba átlépés, 
mikint az olasz tartományokban történik, hol erre a’ fel 
söségnek kellö hejelentésen ’s a’ keresetmódtóli adójegy 
váltásán kivül egyéb nem kivántatik. De némelly más tarto 
mányokban csak olly foglalkozások szabadok felsöbb enge 
delem’ elöleges megnyerése nélkül, mellyek a’ szabad müvé 
szetek’ nevét viselik; más foglalkozások pedig a’ nélkül nem 
szabadok. Ebben is különbség uralkodik; például a’ német, 
cseh és galicziai tartományokban a’ mesterségek czéhekre 
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osztva gyakoroltatnak , ’s csak akkor nyerhetuek a’ felsöbb-I 
ségtöl engedelmet, ha elöbb az illetö 02é116111öl а2o11га 11165 
terjog adatott. A’ nem-magyar tartományokban a’ czéhek 
száma tetemesen kevesbült, mióta némelly mesterségjogok 
szabadon engedtettek, mióta minden gyárilag üzött válla 
latok a’ czéhektöl felmentettek , ’s mióta védrendeletek 
adattak, azaz engedelem mesterségüzésre a’ czél1imester- 
jog’ clöleges megnyerése nélkül. Még más korlátozásokat 
is tett a’ kormány а’ 02é11611 körül, t. 1. 161111 üdvös javítá 
sokat az ipar’ terjesztésére nézve; ugyanis a’ mesterségek 
nek bizonyos számra szorítkozása eltöröltetett; a’ tanuló 
évek, valamint a’ felszabadítási é5 111651611é-1611 taksák meg 
határoztattak. —- 111у11611аn а’ 02é11611 63és26n 111635211n161 
tek , az inni és 5а1211u131 116111161116n а’ czéhek csak rendöri 
felvigyázatra ’s a’ valóságosan nyert mesterjogok’ bebizo 
nyítására szolgálnak. Az 11] törvényhozás csak a’ real 
mesterségek’ szaporodását ellenzi, t. i. ollyanokét, mely 
lyek valamelly 11621102 tartoznak vagy másnak eladathatnak; 
valamint az uri jogokét, millyen a’ sörfözés, pályinkaége 
1és és 111é1és kizárólagos joga , ’s habár а’ régi fenállókat 
el nem törleszti is, de ujak’ kiosztását nem engedi meg, ’s 
ezt a’ lehetöségig korlátozni törekszik. 

Az örökös jobbágyság’ (Leibeigenschaft) eltörlesztése, 
a’ türelmi patenslevelek’ behozatala, az idegen müvészek’ 
bevándorlási kedvezménye, ’s az uj erömüvek’ beeresztése 
nagy elömozdító szerei az iparnak; nem különben a’ mes 
terségek’ és müvészetek’ 15110161; azon patenslevelek’ beho 
zatala, mellyek által bizonyos 16ö’ eltelte 1116n а’ 1а1611116nу 
11622é166n1lö; valamint a’ nyilványos míikiállítások ’s juta 
lomosztások. 
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A’ magyar tormékekro nézve hátráltató ugyan, hogy 
a' kormány azokat, a’ többi tartományok’. adózásáhozi ará 
nyosítás miatt, vám alá kénytolen votni. Egy másik nagy 
akadály, t. i. a’ magányos hitol’ szilàrd alapjának hiánya, 
a’ váltótörvény’ bohozatala által alkalmasint olháríttatott; 
idövel tán az elò'bbi akadály’ olhárítására is találtatandik 
mód. A’ milly igen torheli o’ kivitolvám a’ magyar torme 
koket, épen olly igen, vagy talán még jobban terhelné a’ 
nom-magyar tartományokbani termosztökot az, ha a’ ma 
gyar tormékoknok föltétlen szabad kivitel ongedtotnék. 

Апатит: kivánatos, hogy a’ müvolés 65 ipar minden 
tartományban olly fok szorint haladjon elöre, mint néhány 
év óta haladni kozdott. 

KEREsKEDÉs 

Az ausztriai birodalom általában vovo, valamint phi 
sieai fokvését, molly bolül számos folyamokkal koresztül 
metszvo 65 délszakról az Adria-tongortò'l környozvo, 65 
tormékony földjét tokintvo, alkalmat nyujtvirágzó ’s ked 
vezö keroskedésre. Lombardia’ solymo ’s olaja, Magyar 
65 Csohország’ gyapja, a’ sok ordö, a’ nagy 65 logtormé 
konyobb rónák, mellyok többnyiro mog jobben müvolho 
tök, kimoríthotlon forrásai a’ jövendô nemzeti gazdagság 
nak. Minthogy azonban a’ nemzeti ipar csak mintegy 60 
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év elött kezdett fejlödni, azért a’ kereskedésre nézve is 
mag sek kivanates maradt hatra. VI. Karely uralkodasa 
alatt _ midön a’ nagy utépítések kezdödtek, szabad 16— 
vek, valtótörvény ’s mas intézmények életbe léptek _ 
kezdett a’ kereskedés is lassankint fejlò'dni, melly a’ 116 
pesség’ nagyobb részének szerenesés helyzeténél fogva ’s 
a’ mest mar termékek’ szaperítasara, a’ közlekedés’ köny 
nyebbi'tésére ’s kereskedési szerzò'dések’ 116165616 пар0п111111 
111162611 161111 ’5 161111 próbalatok altal azen czélla lett, mellyre 
a’ kermany 65 népek közösen törekesznek. Kemely a’ 
szandék Ausztriat kereskedò' statussa tenni, mihez nemcsak 
a’ kézi munkak’ elcsósaga, hanem a’ nyersanyagok’ bösége 
is _ mint 16163 a’ gyapjué, selyemé, 11616116, faé, as 
vanyeké ’s elly sok mas termékeké _ fentes segédferra 
Sekul szelgalnak. Szegiilnek ugyan némelly nehézségek 
e’ ezalnak ellene, mellyek közül 16163 ’5 kivaltképen a’ bel 
földi nehéz közlekedés, a’ tengerhezi bajes szallítas, kü 
lönösen pedig az idönek nem becsiilése, 5011 vidéken a’ meg 
igen csekély népesség, de kivalt a’ kevéssel megelégedö, 
megrögzött tunyasag mutatkeznak föakadalyokul. A’ ke 
reskedés oszlik arukkali ’s váltóbeli kereskedésre, az aruk 
kali kereskedés ismét bel- 65 kůlföldire, a’ külkereskedés 
pedig be- 65 kivitelire; ezenkivül van még a’ transiteke 
reskedés, melly megbizó 65 tevabbszallító kereskedésböl 
(Cemissiens- und Speditions-Handel) all. A’ belföldi ke 
reskedés 1161 körre esztandó, t. i. 1) a’ magyar tartema 
nyekéra, mint Magyar-, Hervat-, Tót- 65 Erdélyersza 
géra ’s az ezekkel 520105а11 összekapcselt hatarvidékére; 
2) a’ többi tartemanyokéra. Minden nem-magyar tarte 
manyban a’ belkereskedés egészen szabad, kivévén a’ triesti 
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és velenczei szabad réveket, Brody kereskedővárost a' hoz 
zátartozó birtokkal, ’s Isztriat. E’ kirekesztés a' külkereske 
dés’ javára történik 's főleg a' nagyobb kereskedő-házakra 
vonatkozik, hogy t. i. a' kereskedő, ki tetemes mennyiségü 
idegen árut kap, ne kényteleníttessék annak megérkezése 
után tüstint lefizetni érette az egész vámot; hogy a' be- és 
kivitelben ne akadályoztassék. A’ be- vagy akár kimenő 
áruktól üzetendő vám az e’ határvonalon belül lévő vámhiva 

talnál tétetik le, 's azért a’ szabad rév neve, mert magában a' 
révben semmi vám nem fizettetik, hanem a' vám részenkint a' 
kivitelnél tétetik le. Tehát e” megnevezett helyek” kire 
kesztésével a’ kereskedés és adásvevés minden nem-magyar 
tartományban, ezeken mind belül mind pedig egyikből a’ má 
sikba, tökéletesen szabad; semmiféle vizsgálatnak és semmi 
egyéb adónak nincs alávetve, mint csupán az ut- és hídvá 
moknak. Az egész birodalom vámvonallal vétetve körül, 
kivévén a’ már fönebb említett szabad réveket birtokukkal 

együtt, ugyszinte Brody várost, valamint Fiume, Buccari és 
Porto Ré magyar szabad réveket, mellyek a’ vámvonalokon 
kívül esnek. A’ vámvonalokon a' szárazföldi és vizi főköz 

lekedéseknél mindenütt vámházak állítvák fel, az e’ vám 
házak közti tér határőrökkel van megrakva, mert minden 
nem szabad tárgyak' be- és kivitele csak az illető vámházak 
nál történendő. Csaknem hasonló vámvonalok állítvák a’ 

magyar és egyéb tartományok közt, hol behozatali és ki 
viteli vámok fizettetnek, részint nagy mennyiségüek, ré 
szint fölötte csekélyek ’s a' külföldről behozandó áruk' 
vámdíjainak csak felére tétetvék. 

E’ Íejczct’ folyamatában még visszatérendünk e’ tárgy 
ra , azonban előbb azon rendszert akarjuk megvilágítni, 
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mellyet a’ kormány József Császár ideje óta követ. Mind 
azon idegen gyártmányok’ behozatala, mellyeket az ausz 
triai birodalom maga is termeszt, vagy egészen el van 
tiltva, vagy pedig csak magasabb vámdij mellett engedte 
tik meg. Minden belföldi gyártmányok’ kivitele rendkivüli 
kedvezményben részesül. A’ nyers anyagok’ kivitele, meny 
nyiben a’ belföldi gyárok által nélkülözhetök, megenged 
tetik. Az egész rendszerröl 1835. évben uj vámrend ada 
tott ki, ’s több пj szerzödés’ létesülte után 1838ban uj vam 
jegyzék (tarifa) jelent meg. A’ transito-kereskedésre nézve 
különös vámjegyzék létez, melly e’ kereskedésnek nagy 
könnyüséget enged. 

A’ kereskedésjog’ megnyerése olly módon történik mint 
a’ mesterségi jogé. Az olasz tartományokban és Triestben 
egészen szabad, csak a’ firmának kell a’ kereskedési ka 
marában bejegyeztetuie ’s a’ patenslevélnek a’ helyhatóság 
tól kivétetnie. A’ többi tartományokban felsöségi enge 
delem ’s czéhiség divatozik. De ebben is a’ kormány sok 
visszaélést megszüntetett ’s több kereskedési ágat szabadon 
engedett. Tengeri kereskedés’ üzhetésére szabadság-, ten 
geriut- vagy patenslevelek kivántatnak. Szabadságleve 
lek a’ révhivataltól csekély taksáért a’ kis partvitorlázásokra, 
tengeri utlevelek az illetö kormányhivataltól nagyobb ha 
józásokra, patenslevelek pedig a’ közönséges udvari ka 
marától a’ messze tengeri hajózásokra adatnak ki. Meg 
kivánt feltételek: 

1. hogy a’ hajóbirtokos ausztriai alattvaló legyen ’s 
a’ birodalomban lakjék ; 

2. meg kell igérnie, hogy a’ hajó’ embereinek leg 
alabb 2/,da ausztriai alattvaló lészen; 
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3. hogy a’ vonalt, melly a’ szabadságlevélben kije- 
leltetik, át nem lépendi. 

Illy szabadságlevelek’ érvényessége 6 évig tart. ’s 
igy nemcsak az Adriai-tengeren vitorláznak ausztriai hajók, 
hanem a’ fin tengeröbölben, az atlanti nagytenger’ nyugati 
partjainál ’s még Walparaisoban és С11111у1160 15 láthatni 
ausztriai lobogókat. 

Mi a’ belföldi kereskedést illeti, mindenekelött 1063 
jegyzendö, hogy а’ birodalom’ keleti tartományai földtermék 
és baromtenyésztésben, a’ nyugatiak pediginkább müvé- 
szet- ’s iparüzésben jeleskednek, melly körülmény már az 
egymás közti kereskedés’ szükségét szüli. 

Minthogy a’ kereskedés minden nem-magyar tarto 
mányban szabadon engedtetik ’s igy vámszámvitelek nem 
léteznek, nem határozhatni meg sem mennyiségét sem 61 
1é11é1 a’ 11615ö kereskedésnek ; csak Magyarországban 
77,933,000 forintra számíttaték 1834ben a’ behozott áruk’ 
értéke , a’ kivitteké pedig 43,984,000 ftra. 

A’ 11615ö kereskedés’ középpontja mindig Bécs marad, 
hol 1837. évben 18 váltóház, 91 nagykereskedés, 94 
szövetáru-kereskedés, összesen pedig 1187 kereskedés 1é 
16261t. М600у1г6 emelkedett itt is a’ kereskedés, kitünik 
a’ következö adatokból: 1800. évben csak 474 kereske 

dés, 1810. évben 590, majd 1820. évben 726 ’s már 
1835. évben 1187 állott fen. 

Ausztria tartomány a’ most említettbécsi kereskedé 
seken kivül még 705, Csehország 2990, Morvaország pe 
dig 1079 kereskedéssel bir. Az olasz tartományok, mely 
lyek mind magok közt mind a’ szomszéd tartományokkal, 
mind szárazon mind vizen jó és számos közlekedési sze 
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rekkel látvák el , 12,540 kereskedéssel birnak, köztük 146 
„виднá: és 809 nagykereskedés, leginkább az ujabb kor’ 
szüleményei, minthogy a’ francziák’ uralkodása alatt Na 
poleon’ szárazföldi rendszere miatt az olasz kereskedés igen 
lenyomatott. Stájerország, Illyria és Tyrol áruk’ szállítá 
sával foglalkoznak leginkább, mellyek Olaszországból ’s 
az Adriai-tengerröl e’ tartományokon keresztül vitetnek; 
Stájerország, Karinthia és Karniolia kereskedést is üz vas 
sal, éreczel és barommal, Stájerország borra] is, továbbá 
épület- és tiizi-fával kivált Magyarországba és Triestbe, 
melly tartományok viszont olajt és gabonát vásárolnak más 
tartományoktól; Tyrol szinte vesz gabonát és olajt ’s érette 
selymet, barmot, ТЫ, bort, kendert, vásznat és szurkot 
szolgáltat; Ausztria divat-, fényiizési-, selyem- és pamut 
árukkal, porcelain- és sáfránnal kereskedik; Cseh- és 
Morvaország gabonát, gyümölcsöt, vajat, zsirt, halat, 
gyapjut, fát, komlót, üveget, papirost, lent és gyapju 
szöveteket ad el; Olaszország olajt, selymet, selyemanya 
got, rist, déli gyûmölcsöket és tengeri termékeket; Dal 
máczia olajt, bort, selymet, halat, pályinkát, déli gyü 
mölcsöket ad, - vesz pedig gabonát, barmot és iparter 
mékeket. Magyarország’ déli megyéi gabonát, bort és do 
hányt szolgáltatnak a’ kevésbbé termékeny éjszaki megyék- 
nek , mellyektöl viszont kapnak vasat, savat lent és fat; 
az országból kivitetik bor, gabona, gyapju, marha, viasz, 
méz, hör, hamuzsir,-gubacs, széksó ’s más termékek, 
miikészítmények még csak kis mennyiségben; behozatik 
pedig posztó, pamut, selyem és vasáruk, vászon és min 
dennemü fényüzési czikkelyek. 



Künnaaasnnoas 

Azon tárgyaknak , mellyekkel — пeт ugyan Ma 
gyarország ’s egyéb ausztriai tartományok közt, hanem az 
egész birodalom által - be- és kiviteli kereskedés üzetik, 
elösorolása ’s értékök kijelölése végett, itt egyebet nem 
tehetek, mint Springer professornak már többször dicsért 
munkájából az ide vonatkozó tabellákat közlöm, megje 
gyezvén, hogy ezek két korszakotjelelnek, mialtal a’ gya 
rapodás vagy esökkenés látható, az elsö korszak magá 
ban foglal 7 évet 1823-1829; a’ másik pedig 4 évet, 
1834-1837 befejezöleg. Továbbá megjegyzendö, hogy 
némelly tárgyak mind a’ be- mind a’ kiviteli rovatban ela 
fordulnak és pedig nem épen azért, mivel illy termékek, 
mellyeket a’ belföld szolgáltat, külföldröl is hozatnak be, 
mint például a’ borral és dohánnyal történik, -- vagy mivel 
illy termékek a’ határhoz közel lakóktól a’ külföldröl ol0sób- 
ban vásároltathatnak; hanem azért, mivel némelly beho 
zott czikkelyek késöbb ismét kivitetnek. E’ tárgyak közt 
pedig némellyeknek behozatala a’ kivitel’ ellenében , né 
mellyeknek pedig kivitele a’ behozatal’ ellenében olly tul 
nyomó, hogy amazok behozatali, emezek pedig kiviteli 
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czikkelyeknek neveztetnek. E’ tabelláknál tehát még kü 
lönösen megjegyzendö, hogy számadatai esak azt mutat 
ják, mi a’ birodalomban a’ behozatalnál saját fogyasztásra 
vagy feldolgozásra hátramarad; a’ kivitelnél pedig azt mu 
(ада, mi ugyanazon tárgynak kölcsönös behozatala által 
nem került ismét vissza, következéskép a’ fölösleget. Végre 
megjegyzendö , hogy a’ szeráruk alatt nemcsak gyarmat 
áruk, hanem termékek és miikészítmények is értetnek, pél 
dául a’ б) betiinél egyéb szeráruk alatt értetnek china 
héj, gyökerek, faggyu ’stb. ’stb., csak a’ bor és föttsó re 
kesztetett ki ’s a’ bányatermékek’ rubrikáihoz tartatott fen. 
-- Ki e’ megiegyzéseket nem venné szigoru tekintetbe, a’ 
következö tabellát nem fogná eléggé érteni. 



BEVITELI ÁRUCZIKKEK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mennyiség. , Becsár. 
A r u n e m. 

I. Idöszak. Il. Irlñmìk I. Idöszak. Il. Idöszak. 

fr. fr. 
1 Szeráruk. 

a) Füszeráruk. 
208,603 m. 375,092 m. Czukorliszt 9,657,900 16,879,100 
32,302 „ 2,118 „ Finomított czukor 2,214,600 158,800 
71,284 „ 93,215 „ Kávé 4,826,600 6,525,000 
4,607 „ 3,689 „ Cacao 332,500 258,200 
8,765 „ 11,764 „ Вогв és u_i füszer 807,100 1,176,400 

b) пленен. 
14,743 ü 33,859 и Cochenil (biborszin) 235,800 541,700 
4,428 m. 6,318 m. Hek feslék (indigo) 1,930,900 2,843,000 

59,869 „ 77,373 „ га а’ fesnéshez 1,150,800 1,547,400 
4,399 „ 7,616 п Gummi és gyánla a' fes 

téshez 337,200 609,300 
232,157 „ 265,560 „ с) oxivolaj 7362,300 10,622,400, 

19,831 „ 34,601 „ d) szappan 495,700 865,000, 16,050 „ 22,146 „ e)halzsir 478,100 664,300 
42,397 „ 47,054 „ f) mindennemü гладок 1,271,900 1,411,600 
15,399 „ 14,786 „ g) mandula 412,000 443,500 
46,163 „ 52,930 „ h) szán'mu szöllö 885,000 1,058,600` 

202 „ 223 „ i) sáfrán 505,300 559,100 
k) egyéb füszeráruk 1,910,800 1,939,300 

Mindössze 43,834,500148,102,700 

 

 

 

 

 

 



191 

Becsar. 
A r u n e m. ------ 

I. Idöszak. II. Idöszak. 

fr. ‘ fr. 

2. Pam“, 5,496,600 12,936,800 
3. Fonal 

Pamutfonál 4,088,400 6,224,500 
Fonál lenböl as kenderböl 38,100 707,200 

„ Gyapju, tevesziir és harrasz 63,00 297,700 
Összesen 4,189,500 7,229,400 

4. Marha. 
Szarvasmarha 3,980,700 2,366,500 
Sertasmarha 2,768,300 2,301,500 
Lovak 398,400 232,400 
Egyéb marha 1,319,700 56,700 

Összesen 8,467,100 4,957,100 

5. Nyers as kikaszitett börök 
Berju- és juhbör 594,700 2,441,900 
Tehén-, tinó-, ökör- as lóbörök 438,800 735,900 
Kikaszitett közönséges juhbörök 996,500 
’rama 1161‘ 1,394,100 713,300 
0r0sz bagaria 765,900 402,900 
Egyab börök 169,300 48,000 

Összesen 4,349,300 4,402,000 

6. Italok. 

Idegen, franczia as olasz borok 2,959,400 3,049,800 
Cyprusi, moldvai ’s oláh borok 575,300 329,200 
Pályinka, pályinkaszesz 67,700 81,500 
Arak, rum 207,400 328,400 
Egyab italok 16,000 104,400 

Összesen 3,909,900 3,799,900 

Ebböl az ausztriai borok’ kivitelat 

lßhulván 1,911,000 1,305,500 
Marad az italokart 1,898,800 2,423,400 

 

 

 

I 
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Árunem. Beesar. 

I. 16652611. l Il. 16652611. 
Ètnemüekböl. 11. l fr. 

Tengerl, tavl ’s felyóvizi 1161611 1,862,800 2,622,400, 
Czitrem 65 nar-aries 344,200 391,300' 

Egyéb etnemek összesen 2,207,000 3,070,600 
Földtermékek. â 

Bula î“ 714,000 
Eukericza 5 152,800 
Arpa, zab 231,000 
Bis 372,400 

055265611 217,250 1,470,200 

Via sz 65 m 62. g 
Sarge viasz 470,600 
Fejér 53 45,400 
Feldelgezett 194,300 
Mez 97,400 

összesen 635,200 807,700 

Dehány (levelekben 65 gyartett). 23,000 2,547,000 

Egyéh tárgyak. 
Gerebenzett len 311,200 

„ kender 935,500 1,165,600 
Gubacs 65 gubacsliszt 183,700 204,100 
Bebinet 764,600 
lli-agakövek és ékszerek 105,100 124,000 
smv 65 tajtek 129,400 66,400 
Könyvek 58,000 
Angoraszò'r 108,800 124,700 

Összesen 1,402,500] 2,818,600 
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A’ czukor’ tetcmesb bevitele ugyan nagyobb fogyasz 
tásra mutat , de miután a’ czukorliszt’ bevitele által a’ czu 
kor’ finomítására fordított munkadíj а’ beföldön marad, a’ 
czukor’ aránya a’ második idöszakban tetemesen kedvezöbb 
nek mutatkozik , ’s még ez is lejebb fog szállani , ha a’ ré 
paczukor’ termesztése , mikintjelenleg mutatkozik , napon 
kint növekedni fog. 

A’ mi festékben, gummiban, gyantában ’stb. bevi 
tetik, a’ nemesített iparra nézve nélkülözhetlen anyag 
szer. Ha bár a’ lakosság а’ második idöszakban szaporo-' 
dott, az oliv-olaj és -magok bevitelére nézve a’ mezei gaz 
daság szemrehányást érdemel. A’ pamut’ vásárlására meg 
kivántató költség gazdagon kipótoltatik az anyagoknak 
belföldöni feldolgozása által', miután épen a’ pamut az, 
melly a’ hazai iparnak a’ legtágosb mezöt nyitja , ’s még 
inkább növekedni ’s a’ pamutfonálnak belföldöni termesz 
1és0 szaporíttatni fog. Valamint a’ mezei gazdaság’ emelé 
sére , ugy a’ fogyasztásra néz’ve a’ marha’ bevitele még 
mindig szükséges, ’s csak a’ növekedö marhatenyésztésre 
mutat; de más részröl nem tagadható , hogy épen e’ te 
kintetben а’ monarchiában még sok tenni való van hátra, 
’s a’ második szakaszbani kevesbedett bevitel annak hala 

dására mutat. Az ökröknek idegen tartományokbóli keves 
bedett bevitele tán elsö pillanatra a’ hus’ árát feljebb rug 
tatná, de a’ marhatenyésztést a’ belföldön bizonyosan 016 
mozdítaná. 

Nyers és kikészített hörök ugyan még mindig a’ kül 
földröl vitetnek be , söt még e’ bevitel növekedett, de a’ 
veszteség helyrepótoltatik annak feldolgozásából eredö nye 
reség altal; minden esetre a’ kcreskedésre nézve káros a’ 

13 
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bör’ bevitele , melly nagyobb üzlet mellett a’ belföldön ter 
mesztethetnék. De még e’ mellett is nevezetes kevesbe 
dés mutatkozik а‘ második idöszakban. 

Külföldi borokra nagy pénzmennyiség foly ki , és 
semmikép súlyegyent nem tart kivitelünkkel. 

A’ mi déli gyümölcsökben , risben ’5 egyéb étnemüek 
ben bevitetik , nagyon habozó ’s részint nem nagy fontos 
ságu ’s az év’ nagyobb vagy kisebb termékenységének tu 
lulaidonítandó. Dohány egykor nagy mennyiségben vite 
tett ki , de a’ felemelt vámok ’s az Anglia és Amerika közt 
kötött békeség által e’ kivitel csaknem egészen megszünt. 

A’ szomszéd tartományok is divatba hozták e’ nö 
vény’ termesztését ’s azért a’ miénket nélkülözhetik; ’s 
noha ujabb idökben a’ vám 20 krra leszállíttatott mázsá 
jától, mégis alig vitetik ki már 40,000 mázsánál több, 
melly kivitel a’ fönebb elöterjesztett behozatalból már le 
vonatott. 

A’ nagy gyolcskészítmenyekre évenkint szinte nagy 
mennyiségii len és kender vitetik be; de az anyagok’ e’ 
bevitele saját iparunkra nem nagy dicséretet von. Hogy 
saját országunk , föleg Magyarország elökelöleg alkalma 
tos e’ növény’ termesztésére , bizonyítja azon kürülmény, 
hogy csak nem régiben Anglia maga kendert 50,000 má 
zsán felül vitt ki Magyarországból. Ezüst és arany szinte 
még mint nevezetes áruczikk vitetik be. Például törött 
arany es ezüst. 

1sö idöszakban 2ik idöszakban 

4000 márka arany 3000 márka arany 
11 2,00 márka ezüst 16,000 márka ezüst. 

De itt egyszersmind azon nagy tömeg nemes ércze 
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ket kell tekintetbe vennünk , mellyek részint készpénzben 
részint kimunkálva а’ külföldre folynak , ’s mellyeket nem 
könnyen lehetne a’ fenemlítettekkel egy arányba helyezni; 
’s innen e’ tárgyak a’ valódi bevitelt bélyegzik ‚ koránsem 
pedig a’ superplust, mint a’ többi tárgyaknál a’ történt köl 
csönös lehuzások után. 

I 

13* 



KIVITELI ARUCZIKKEK. 

 

 

 

 

Beosár. 
 

I. Idô'szak. I ll. Idöwßk  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

fr. I fr. 
Nyers juhgyapju 7,382,000l10,475,100 
лидар,“ kelmék 17,759,800125,060,200 

Összesen 25,141,800 35,535,300 
selyem 21,517,300 22,519,500 
Selyem-kelmék 1,576,800 1,285,800 

Összesen 23,094,100`23,835,300 
Finom és közönséges vászon 4,481,900 4,941,200 
Kötött 05 52011 kelmék 405,700 220,600 
Festett vagy festetlen ozérna 227,500 330,200 
Egyéb vászonkelmék 38,300 411,900 

Összesen 5,153,400 5,903,900 
Üreges 051111115 üveg 1,615,600 1,918,400 
Einoman metszetl, üveg 758,400 1,328,400 
Uveg és olvasztott gyöngyök 787,900 630,300 
Köedény ’s egyéb agyag- és üvegkelmék 339,900 263,100 

Összesen 3,531,800 4,110,200 
Vas és vaskelmék 3,499,800 3,523,900 
Réz 05 1021101111011 872,900 [136,500 
Sárgaréz és sárgarézkelmék 319,500 321,900 
Kénesö 207,300 137,300 
КЕМ/011, gram 425,300 129,700 
К0- 05 fözött-SÓ 739,000 844,800 

összesen 6,093,800 5,391,100 
Pamutkelmék 3,346,500 4,798,400. 
Minden nemü Га 554,300 1,373,300I 
Fakelmék 311,600 741,800 
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Mozei tormékok. 
Komlô 
Rozs és kétszoros 
Liszt 
Széna és szalma 
Egyéb mezei lermékek 

‚ Összosen 
Е 111 6 111 ü e k. 

Mindennemü sajt 
Fris és 526111011 gyiimölcs 
Egyéb étnomek 

Összosen 
F ii s 2 6 r 6 1 11 k. 

Szoszek és savanyok 
Hamuzsir 

Összosen 
Könyvnyomtatòi áruk. 

Mindonnemü papiros 
Könyvok ‘ N 
Egyéb sajtói áruk 

Osszeson 
В 11 h 6 k. 

Kalapok 
Ruhak, vargamunkâk 

Összosen 
B ö r n e m e k. 

Talpbörök 
Csorzett borjubörök 
Közönségeson kikészített 111111161 

Összosen 
Szatócsi kolmék 

Egyéb áruczikkek. 
Fényiizési ’s pipero-kolmék 
Hangászi miiszorek 
Pompakocsik 
Paszománt-kolmék 
liogyvorek 65 alkotórészoi 
Asvúnyvizek 
Toll 
Némelly müvészetì tormékek 

OsszeSen 

Becsár. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,553,000 1 1,787,100 

I. Idöszak. 1 11. Idöszak. 
fr. I fr. 

248,700 117,300 
335,600 

524,000 518,500 
86,500 21,700 
11,500 150,900 

870,700 1,141,000 

1,247,500 930,500 
107,200 

326,500 
1,574,000 1,037,700 

331,500 148,700 
146,500 529,000 
478,000 677,700 

948,900 586,400 
145,300 
19,700 700 

1,113,900 ,587,100 

113,600 375,800 
243,300 467,100 
386,900 842,900 

257,100 119,500 
148,800 173,800 

16,100 | 
405,900 309,700 
281,300 195,100 

270,900 295,200 
109,600 156,200 
97,800 181,200 
75,500 18,300 
36,000 19,400 

112,700 200,100 
589,400 728,000 
260,000 188,700 
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Gyapju és gyapjuáruk leginkább a’ kiviteli 0211111011. 
A’ mi gyapjumég behozatik ‚ az többnyire angora-gyapju, 
vagy hosszu-szörü (0láhországbó1), melly leginkàbb ná 
lunk dolgoztatik föl. A’ nyers gyapju’ vasárló helyei Né 
metország, Anglia; a’ gyapjukészítményeké föleg Orosz 
és Lengyelország, Német- és Olaszország , Sehweiz és 
Törökország. 

Olaszország visszanyerése óta a’ selyemkereskedés 
ismét nekünk kedvezö; 1807. évben 4 millió forintnyi 
selyem hozatott be; ellenben 1825. évtöl 1833ig 130 
1011110 ausztriai lyra értékü selyem vitetett ki. A’ selyem 
gyártmányokra nézve a’ hazai ipar még elég hátra van. 
A’ selyem’ és selyemáruk’ vásárlói: Német-, 0rosz-, 
Lengye1-, Angol- és Törökország. A’ vászonáruk’ 111 
vitele а’ pamutszövetek’ nagy használata miatt teteme 
sen kevesbült, de utóbbi években ismét 5 millió frnyiva] 
szaporodott. ' 

Üveg és üvegáruk hasonló sorsot -tapasztaltak ‚ 02011 
0011 15 leginkább Német-, Orosz-, Török- és Olaszország а’ 
vásárlói. 

Vas és vasgyártmányok nagy ágát képzik az ausz 
triai kereskedésnek; mindazáltal nagy mennyiségü angol 
vas és vasáru hozatik be. 

A’ pamuton a’ munkadíj 0у0101111 meg. 
Nem csekély szerepet képez a’ fakereskedés. Horvát 

ország, Slavonia, Karinthia, Stájerország, Tyrol ‚ Cseh 
ország és Galiczia azon tartományok ‚ 10611у011 а’ fával ki 
viteli 1101051106051 üznek, Tyrolból építöfák, evezö póz 
nák ’s más fák vitetnek Törökországba és Egyptomba, a’ 
vorarlbergi fatörzsökökböl és deszkákból Schweizba és 
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Francziaországba; Csehország hajóépítöfát küld az Elbén 
Hamburgig, Morvaország ágyu-lafetfát az Odrán Stettinig 
’s innen Angliába. 

Liszt tetemes mennyiségben vitetik ki; sajt, hamu 
zsir , papiros , ruha és ágyi toll nem csekély részét képe 
zik a’ kiviteli czikkelyeknek. 

Összeszámolván már most 1834. évtöl 1837ig a’ 
kiviteli és behozatali czikkelyek’ értékét, a’ kivitteké 
90,600,000 ftra , a’ behozottaké pedig 88,300,000 ftra 
tétethetik, а’ behozottaké tehát 2,300,000 fttal több. 

Azonban Springer professor, ki e’ számjegyzéket adja, 
maga mondja , hogy e’ számok épen nem volnának alkal 
matosak bizonyos kereskedési állandó számnak biztos 
megállapítására, mivel az általa felhozott számokban kifeje 
zett pénzérték régi számlálás szerint vétetett, kivált a’ 
gyarmati czikkelyeknél , azért Thurnbullnak 1834 évi ada 
tait is kivántam itt felhozni , mellyek az elöbiektöl teteme 
sen különböznek. 

- Behozatal. Kivitel. 

Német tartományoké 61,981,390 П. 68,533,685 Н. 
olasz 34,288,855 „ 34,960,122 ‚, 
Magyar- és Erdélyországé 11,511,164 „ 7,598,534 „ 

- 05555555 107,781,409 „ 111,092,941, 
Itt azonban megjegyzendö, hogy a’ transito-keres 

kedés a’ saját behozatali kereskedéssel össze van kever 
ve, és hogy Magyar- és Erdélyországnál az olasz és né 
met tartományok közti kereskedés ügyelembe épen nem 
vétetik, mert Magyar- és Erdélyország’ behozatala a’ ki 
vitelt sokkal fölülhaladia, t. i. készpénzben számítva. 

Altaláhan а’ kereskedés’ emelkedését láthatni, mert az 
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elsö szaki árukereskedés’ általányos értéke 187,130,000 
fara ’s а’ második 52а111é 2З7,311‚000 fr. már évenkint. 

Tekintvén most már a’ szomszéd statusokat, azonnal 
látjuk , hogy a’ keletiek azok , hová az ausztriai 116г65116 
(1és’ nagy részének fordulnia kell. Tudta ezt már II. József 
használni. A’ Görögországgal legujabban kötött kereske 
dési szerzödés, а’ Fekete-tenger’ szabad hajózása, vala 
mint“az afrikai rablóbartományok’ elnyomása fényes kilátást 
nyitnak а’ kcrcskedés’ emelkedésérc. Az olasz statusokkal 
is nagy kercskedést üz Ausztria, nem kevésbbé Szász- és 
Poroszországgal, valamint a’ déli német szövetséges statu 
sokkal. A’ francziaországbai áru-kivitel 13 millió ’s az 
onnani behozatal З 11111116 forint értékü; а’ 1161102а1а11 02111 
1101у611 leginkább gyarmati áruk, illat-úruk, selyem-anya- 
gok , borok , divatáruk; a’ kiviteliek pedig nyers selycm, 
gyapju , gabona, hüvelyes termékek és fa. 

Angliával is nem csekély kereskedést üzünk, hon 
nan mi gyarmati árukat hozunk be ’s ezek helyett gyapjut 
viszünk ki , mellyböl Amerika szinte részesül. 

A’ Àgyarmatáruknak legnagyobb része azelött Ham 
burgon és Németországon át vitetett ki; de mióta‘a’ cseh 
vászon- és üvegkelme-kereskedés lejebb szállott ’s ezáltal 
kevesebb alkalom támadt а’ visszaszállításra ’s а’ kiegyenlí- 
1és16, legtöbbnyire az adriai révekböl szállíttatnak el. Orosz 
és Legyelországba borok , selyem-, só- és érczáruk vitet 
nck ki ; helyettök kapunk marhát , hört , lenmagot, mézet 
és viaszt; de kivitelünk Oroszországba naponkint alább- 
52611, minek oka 1és21n1 Oroszország’ növekcdö iparában, 
részint prohibitioi rcndszerében feneklik. 

Az átviteli és szállítási kcrcskcdés az а1152111а151а 



201 

tusban már fekvése 011а1 igen elömozdíttatik, miután ke 
101 05 601 felé gazdag földtermékekkel, nyugotra ’s éjszakra 
ellenben iparüzö népekkel 61101011 szomszéd 1011010000011 
feküsznek, mellyek’ kölcsönös közlekedése Ausztriára nézve 
szép alkalmul szolgál 0’ 1101051106és1 03’ 112és010. Е’ mel 
1011 02 005211101 1101051100051 001050г03 n0т olly igen fon 
105503n0111011, т10100 3180 11010001 többet 520т101, тс1у 
1у011 11621 516 р01001011 (520Ь0601т02011) 6000 03000001 
0110100, а’ 1000101а1110; nagyobb parti 011011020510101110 
10110020 01100010111101 01101011 hajók 1320an 5600 т01г02 
201, 520110650330101101011111501111 parti 01а1110 134500 4200 
т011022а1. 

11100n01 10103005 parti helyckrc, 0’ 11600111020 tabel 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

l6ból 11110152111: 

Т0001 hajò- Nagyobb parti Kisebh parti 
20s10. u110. u110. 

Partvonal. ’É _ _ IE. _ _ I. 
s 22 5 0 22 5 0 

Ё-Ё Ё З Ё-‘д Ё S Fg 5 Ё 
I = ц, 5... E I m F. E :I: ш 5.4 E 

aА‘ 'rengermellekröl 310 10,050 519 15,900 402 3,050 
Dalmácziából 23 4,650 081 0,150 118 5,030 
Velenczéböl 68 17,490 268 18,200 38 1,070 
Magyarországból 47 12,100 79 3,430 69 250 
H0101010100k101 2 310 38 I ,030 58 200 
Azegész'1300ngcnncllék 516 105,430 1,321 48,340 1,345 10,200a 
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Milly szorgalommal üzetik pedig a’ hajókereskedés, r 

következö tabella mutatja. 
1836ik évben ugyanis az ausztriai hajókból 

 

 

 .1151191111 .111111111111141Ter'elve. Üresen. Т erhelve. Üresen. , 1 E: _ 1 E’ _ 1 É . 46 Е!  Ä¿ 35 ;Т Ё‘ ё Е Ё‘ Í: E ’V 5 ЕKonstantinápolyb- 394 96,556 114 32,294 319 77,799 168 45,735  nabáirdnaxelA 08 2-2 5 051,1 66 035,61 01 208,2Smyrnában 83 12,855 34 8,390 99 17,185 36 9,041  nabirratucS 44 553,2 7 151 43 017,1 21 945Durrazoban 36 2,915 22 1,829 47 4,121 7 370 Joniában 218 27,850 18 1,668 176 23,549 51 5,293 Görögországban 306 19,381 7 1,286 68 11,732 44 8,837 Oroszországban 56 14,971 172 48,787 168 47,182 22 6,016  nabátlaM 021 719,91 22 676,4 59 850351 93 447,7 ’A iapáp nabsutats 344 922,52 57 537,4 483 003,22 431 975,7Szicziliában 98 15,846 88 2-189 167 33,175 27 4,819 Francziaországban 175 45,011 14 3,188 92 21,147 91 25,067 Szardiniában 15 3,285 1 * 223 7 1,296 9 2,212 Spanyolországban 15 4,057 12 3,372 21 5,595 6 1,834 Portugaliában 11 23098 7 2,053 16 3,987 2 559  sinuT silopirT séMaroccokau 63 13,521 9 1,_3, 29 5,676 44 9,780 
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A’ förévok Triest, hová föleg nomot tartományokbóli 
tormékek érkoznek, Veloncze az olasz és Fiume a’ magyar; 
ozeken kivül vannak még ogyéb kis révek, minök a’ volen 
czoi parten Chioggia, Malamocco, St. Nicolo, Brandolo, 
Falconara; az isztriai parton Citta Nuova, Pirano, Capo 
d’Istria, Rovigno és Pola; a’ magyar tengorparton Porto Re, 
Buccari; a’ határörségi tengerparton Zengg és Carlopago; 
a’ dalmát partszélen Spalato, Zára, Sobenico, Nona, Trau, 
Almissa, Macarsca, Ragusa, Cattaro és Budua; a’ szige 
tekon podig Chorso, Osoro, Veglia, Lissa ’stb. ’stb. 

Hogy a’ csupán Triest és Veloncze förévokheni élénk 
közlokedést kimutassam, ido melléklem a’ kôvetkozö ta 
bollát. 

 

 

Mogérkozett Kiindult 

 

1 kajak. hajòk. AZ т&quot; bm” 

‘â if, -== 
Ё â Ё ё Bovitelben Kivitelben 
Ё è» Ё ën 1r. pp. fr. pp. 
&lt; i~ &lt; ‚— 

 

Triostben 1834 év 7,680 1,036 7,443 1,049 45,054,000 38,165,000 
„ 1835 „ 7,471 988 7,426 1,069 51,259,000 40,438,000 
„ 1836 „ 7,339 1,146 7,191 1,117 63,167,000 45,363,000 
„ 1837 „ 8,405 1,094 8,496 1,132 48,514,000 38,482,000 

Velonczében 1834 „ 2,965 221 2,437 222 16,113,000 5,038,000 
1835 „ 2,933 168 2,511 170 15,760,000 5,956,000 

„ 1836 „ 3,133 161 2,374 170 17,201,000 6,208,000 
1837„ 3,343 220 2,642 211 17,314,000 8,138,000, 

 

 

 

  

 

 

Ezonkivül az Adriai-tengoren levö hajók közt meg 
több gözösök is találhatók a’ keroskedés’ ûzésére. 

A’ hajúkázható iolyók közt a’ Duna az, molly a’ fö 
szeropet játsza, ’s ha általában és akadály nélkül hajó 
kázható volna, vitorlákkal is moghajóztathatnek, ’s a’ leg 
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nevezetesebb szerepet játszaná az ausztriai magyar keres 
kedésben; jelenleg évenkint 5-6000 hajó jön mind a’ 
külföldröl mind a’ belföldröl Bécsbe, élelemmel ’s egyéb 
tárgyaklsal terhelve; 500-1000 hajó a’ folyamon fölfelé 
Magyarországból Bécsbe, ’s végre olly sok gözös, mely 
lyekröl késöbben fogok szólani. 

A’ többi folyók közt a’ Tisza, az Inn, а’ Traun ‚ az 
Ens, Mura, Száva, Dráva, Vág, Garan és Kulpa azok, 
mellyek kereskedésre használhatók. 

A’ cseh vizek közt legnevezetesbik az Elbe; az Odera 
és ‘там szinte hajóztatnak kereskedési tárgyakkal; az 
olasz tartományokban а’ Poo, Ecs, Ticino, Adda, Mincio 
’stb. nevezetes szolgálatokat tesznek. Csatornákkali ösz 
szoköttetések még ritkák, de többen vannak már hazánk- 
ban is javalatban; a’ használtabbak: Olaszországban a’ Na 
viglio Grande, melly Ticinot és а’ Lago Magioret Mila 
noval összeköti; a’ di Marte Sana csatorna, melly Addából 
Milanoba visz fs e’ várost a’ comoi tóval egyesíti; a’ Na 
viglio nuovo, melly Milanot Páviával ’s Poo által az Adriai 
tengerrel hozza összeköttetésbe; a’ Ferencz-csatorna а’ 
Duna és Tisza közt; а’ Bega csatorna Bánsàgban; а’ bélas 
ujvárosi csatorna, melly Bécset fàval Ищи e1. 



FÖKERESKEDÖUTAK. 

1. Béostöl az Adria-tengerig, Bécsujvároson át Stä 
jerországba, itt a’ Mura melletti Brueknál két ágra oszol 
va, mellyeknek egyike Gréezen át Laibaehba, Triestbe 65 
Fiumeba visz, másika pedig Klagenfurtba ’s innen Villaehon 
65 Роп1Ге1еп 61 Olaszországba, melly Laibach városával a’ 
Loibel hegyen átvivö ut által kötve össze. l 

2. Bécstöl Linzig, innen Bajorországba; másik ága 
ez utnak Salzburgon 65 Innsbruokon át Tyiestbe ’s innen 
Olaszországba visz. 

3. Bécstöl Znaim es Iglau városokon át Prágába, in 
nen Szászoi'szágba, Németországba ’stb.; másik ut Horn, 
Wittingau ’s Tábor heleégeken át szinte Csehországba 
Szolgál. 

4. Béesiöl Brünn, Olmüez és Tesehen városokon át 
Lembergbe, innen egyfelöl Brodyba, másfelöl Bukovinán át 
Moldvába, valamint Pezsonyon, Löesén 65 Bártfán át szinte 
Galieziába ágozva. 

5. Béostöl Pozsonyon 65 Györön át Budára ’s innen 
többfelé -ágnzva, Pesten, Miskolezon és Kassán át Gali 
eziába, Temesváron át Erdélybe 65 Oláhországba, Debre 
ezenen 61 Kolosvárra, ’s másfelé Peterváron 65 Zimonyon 
át Nándorfehórvárrn. 
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6. Bécstöl Sopronyon, Varasdon és Zágrábon ét Ká 
rolyvárosba Horvátországba, innen egyfelöl Fiumeba, más 
felöl Zárába , valamint még egyfelöl Kanizsán, Pécsen és 
Eszéken át Pétervárra. 

Ezeken kivül számos utak léteznek a’ birodalomban 

egymással összekötvék, vagy a’ külföldre vezetök, melly 
utóbbiak közül legnevezetesebbek azok, mellyek Innsbruck 
ból Landeckba, innen Schweizba ’s Bormión Ы. Majlandba 
szolgálnak. 

A’ mestersèges utak közt a’ Károlyvárosból Fiumeba 
vivö Luiza-ut, valamint az, melly 3 millió fr. költséggel 
а‘ Stitfer-Jochon át Bormioba, Bormiotól ‘а’ weltlini völgyön 
д: Tyrolba építtetett, az építészet’ remekei. Legjobb ’s leg-_ 
több ország-utakkal bir Lombardia, Csehország, а’ Ten 
germellék , a’ Velenczetartomány és Ausztria föherczegség. 

Már vasutak is léteznek, t. i. а’ Dunától Linzig és 
Budweisig, a’ Moldva mellett Csehországban, melly utóbbi 
а’ Dunát a’ Moldvával ’s egyszersmind az Elbével összeköti. 
Budweistól Prágáig szinte vasut terveztetik, egy másik már 
építtetik, melly Linzböl a’ Traun-tó mellett Ausseebe ’s in 
nen Leoben és Bruck városokon Ы Gréczbe szolgáland. A’ 
linz-gmundeni vasut már járható, mellyen Stájerország és 
Ausztria hegyi ’s földtermékei, valamint az ishelli és halei 
só а’ Dunára szállíttatik. A’ bé0s-brüni vasut már bevé- 

geztetett ’s innen Boclmián át Galicziába szolgáland, a’ Du 
nát a’ Visztulával összekötve; egyik mellékága Prágába, 
egy másik pedig Pozsonyon át Pestre viend; még egy má 
sik (Bé0stöl az ujvároson м) Györig már megkezdetett; а’ 
Majland és Monza közti már bevégeztetett' a’ Velencze és 7 

Majland közti építésbe vétetett; а’ Bécs és Triest közti 
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pedig még csak terveztetik. Ezeken kivül Magyarország 
ban is építtetik jelenleg Pozsony és Nagyszombat közt vasut, 
melly már Szent-Györgyig utasokat „álыt ’s а’ prágai vasut 
módjára faszállításhoz fog különösen elkészíttetni. 

Mindezen utakból nagy hasznot igérhetni az ausztriai 
kereskedésre nézve, kivált ha a’ Duna a’ Bajorországban 
megkezdett vasutak által összeköttetésben leend a’ Rajnával. 

Mindezen elöszámlált kereskedési kedvezmények ’s 
azon komoly szândék mellett, hogy Ausztria nagykeres- 
kedö statussá tétessék, Ausztria külkereskedése -- nagy 
ságához, helyzetéhez és termékenységéhez képest -- még 
mindig csekély, a’ minek okai következök lehetnek: 

1. Az eddigi vámok’ bizonytalansága, melly azonban 
most már elháríttatott. 

2. Oroszország tiltó rendszere, mellyet már érintettünk. 
3. A’ porosz vám-egyesülef. 
4. A’ folyam-hajózás’ tökéletlensége ’s a’ Duna-vi- 

dékekröli nehéz szállítás a’ tengerig; csak Triestig is 1600 
lábnyi magas helyen kell átvergödni ’s nagy társzekerek’ se 
gedelmével „álышni minden árut Ausztria, Németország 
és Schweiz számára. Csak Olaszországban szolgáltat a’ 
Poo és Ecs kereskedési hasznokat. 

5. A’ Dunának, melly az egész birodalom’ közepén 
keresztül huzódik, még nagy darabig kell idegen földön 
folynia, mielött a’ tengert elérné, ’s nem általányosan ha 
józható, minthogy minden tett eröködések daczára sem 
történhetik az átmenetel a’ vaskapun átrakodás nélkül; а’ 
gözhajózás a’ Dunán, melly Konstantinápolyig négy vál 
toztató hellyel bir ’s most még Ы ujan építendíï vasgözös- 
sel fog szaporíttatni, ugyan nagy lépés elöre, de még 
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mindlg csak hajnala a’ dunai kereskedésre Vin-adandó napnak, 
mellynek tökéletes kifejléséhez még tömérdek munka kiván 
tatik, mellyhez kiváltkép a’ biztos és kényelmes közlekedést 
számítom a’ Dunáig, ’s végre az ausztriai-magyar kereske 
désügy' ezen főerének szabályozását, és a' dunai statusoknak 
olly kívánatos összeköttetését a’ vámügyben. Legkivánatosb 
volna ugyan mindig a' kényelmes Összeköttetés a” Duna és az 
Adria-tenger közt; mert még a” fekete-tengerreli is Orosz 
ország kezében van, minthogy a’ sulinai torkolatnak, melly 
egyedül használható, mindkét partja a’ birodalomhoz tartozik. 
Oroszország ugyan jelenleg nem gyakorol egyéb hatalmat, 
mint hogy a’ befutó hajóktól megkívánja, hogy veszteglő ál 
lomásaiknál megálljanak, lobogóikkal terhöket és embereiket 
lajstromoztassák. Ausztriának az 1314. évi békeszerződés 
nél fogva szabad bemenete van e’ vizekbe, de ezen szabad 
ság csak addig áll fön , míg e’ két status közt barátságos 
viszony létez; változás e” viszonyban csakhamar akadá 
lyokat gördítene az utakba is. Minthogy feltett szándékom 
volt itt csak a’ nem-magyar tartományokról szólani, a' ke 
reskedést is, a’ mennyiben Magyarországot érdekli, annak 
hasznait és kárait, olly férfiakra bízom, kik ennek viszo 
nyaival jobban ismeretesek 's kik e' tekintetben már több 
fontost ` tettek a’ hazának. Ezeknek legyen átengedve 
megmutatni, valljon kivánatosb volna e Magyarországra 
nézve a’ nyers anyagokkali kereskedésüzés vagy inkább 
a' feldolgoztakkal; mennyiben hatnak a' német tartomá 
nyok közt felállított vámvonalok a’ honi iparra, keres 
kedésre, jólétre ’s további gyarapulásra: csonkitólag vagy 
károsan e? De nem tartózkodhatom, itt felsorolni а’ tize 
tendő vámokat a” .legfontosb kereskedési ozikkeknek ma 



209 

с 

-4„ 

gyarországbóli bevitelénél a’ német tartományokba, mert er 
is sokak elött a’ terra incognita’ tárgyai közé tartozhatik 

30adi kivi- Ausztriai ‚ .. , teli járan- behozatali äfëlîsífäfg ‘?ölä‘;l` 
dóság. vám- ' ` 

- fr. kr. fr. kr. fr. kr. fr. kr. 

Buza 1 mérejétöl _ 1 —- 12‘/‚ _ 2 _ 1 
_ Bols и __ 3/4 '_ 9 I/4 _ 2 1 1 
Arpa з’ —' il»s '_ 7 &quot;` 2 _' ч‘ 
Zab „ _ 1/, _ 42/', _ 2 _ */‚ 
Gubacs egy mázsájától _ 1 _ 2 _ 2 _ 13 
äamuzsir „ _ 3 _ 31/8 _ _ _ ongy „ — 1 _ 1‘/‚ _ _ _ 
Repczeolaj „ _ 61/, 1 15 _ 2 _ 61/, 
Len и t 6 &quot;&quot; 72/0 _ 2 _ 4 
Во1 akójàtól liordóban _ 2‘/2 2 24 _ 2'/., _ 2 

' „ üvegekben _ 31/, 3 12 _ 31/, _ 2 
Eaggyu mázsàjától _ 4 _ 45 _ 2 _ 4 
Okrök darahjától 1 30 2 _ _ 12 _ 10 
T ehenek, egy évnél idösb 

tinóktól _ 45 1 _ _ 12 _ 5 
Borjuk, egy évestöl _ 9 _ 10 _ 3 — _ 
Lovak darabjától _ 7 1 30 _ 15 _ _ 
çsikók ‚‚ — 1 1 30 _ 15 _ _ 
Urük „ _ 5 _ 5 _ 9 _ 1 
Sertések, 100 в nehezek _ 30 _ 30 _ 6 _ _ 

35-100 д; _ 18 _ во — 6 _ _ 
9-35 а _ 9 _ 30 _ 6 _ _ 

Malacz 9 gig _ Y _ _ _ 11/‚ _ 1'/2 _ 1 _ _ 
Gyapyu egy mazsajatol _ 15 _ ._ .I 1 _ _ 1 
I_..eveles dòhány _ 20 fik, ЕЩЕ: _ _ _ 20 
Okör, tehén, cs1kò és !:1е1е|пг11е|\. 
‚‚ disznó börök mázsáiától _ 12’/4 _ 12’/4 _ 2 _ 40 
Oz, bak, kecske, gödölye, 

’stb. börök mázsájátòl _ 25 _ 25 _ 2 _ 20 

 

На tehát az mondatik, hogy egy magyar ökör Bécsig 
12 fr. p. pénzbe kerül , ez annyit tesz, hogy minden ökör; 
jöjjön bár Cseh- vagy Morvaországból söt Bécs környéké- 
böl, ugyanannyiba kerül 3 fr. 30 kr. kivételével, mellyet a’ 
magyar ökörnek be- és kiviteli járandóságul kell fizetnie, 
mert a’ Bécs városi vámdijat és az utvámokat egyenlöen kell 

14 
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viselniòk. De hogy' az adózó ausztriai fôldön nemzett és 
táplált ökör a’ magyar ökörrel nem concurrálhat, azok is 
érzik ‚ kik Bécs’ közelében laknak ’s igy terhes szállítási 
költségeket nem tartoznak fedezni. 

Ezután még megjegyzendö ‚ hogy ha e’ tárgyak csu 
pán Ausztrián ’s a’ német tartományokon memiek keresztül 
’s a’ külföldre szálllttatnak, a’ letett ausztriai vámjárandó 
ság ismét visszaadatik. Talán nem érdektelen megjegyezni, 
hogy minden ökör , melly Parisba szállíttatik ‚ 99 francot 
fìzet, t. i. 55 vámjárandóságot a’ kormánynak ’s 44 frcot 
a’ városnak. 

Az ausztriai-német kereskedés’ emelési módjaihoz tar 
toznak még az országosvásárok , pénzcsarnokok ‚ bankok, 
bíztosítási intézetek és kereskedési társulatok ‚ mellyekröl 
már egy részint szólottunkg nem kevésbbé a’ consulok és 
ügyvivök, kik az ausztriai alattvalók’ jogainak és kereske 
dési érdekeinek képviselöiül idegen statusokban felállítvák, 
és pedig 32 föconsul, 25 consul, 40 alconsulg 4 föügyvivö, 
24 közönséges ügyvivö , közülök többen Amerikában. 

Berekesztem e’ czikkelyt azon ujabb ’s régibb idöbeli 
kereskedési szerzödésekkel , mellyek szomszéd statusokkal 
köttettek. a 

1. Az 1699ben a’ karloviczi béke alkalmával ’s ké 

söbbi idökben niegujított kereskedési szerzödés a’ magas 
portával , melly szerint mind а’ két rész megengedé a’ sza 
bad kereskedést egyenlö vámhatóság alatt. 

2. Az 1830ban meglljított kereskedési szerzödés a’ 
maroccoi császárral , valamint az egyezkedések Tunis és 
Tripolissal. 

З. Az Ausztria, Orosz- és Poroszország közt 1816ban 
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.kötött és 1818ban megujított hajózási szerzödés , melly a’ 
hajdani Lengyelország’ minden alattvalóinak egyenlö jogot 
enged, ezen ország’ minden folyóit és csatornáit használhatni. 

4. Az 1821ben kötött Elbe-hajózási szerzödés, melly 
nek erejénél fogva а’ hajózás e’ folyón minden Elbeparti 
statusoknak megengedtetik közönséges adó mellett. 

5. Az 1815ki szerzödés , mellynél fogva az ausztriai 
kereskedésnek egyenlö kedvezmények engedtetnek а’ nagy 
britanniaival a’ joniai szigeteken. 

6. A’ kereskedési és haqózási szerzödés Braziliával 
1828ban. 

7. Az 1829diki szerzödés az éjszakamerikai egyesült 
statusokkal az adók’ és taksák’ viszonyossága mellett. 

8. Hasonló szerzödések Svédországgal , Norvégiával, 
Poroszországgal és Hannoverával 1831ben. 

9. Az 1835ki szerzödés Görögországgal. 
10. Szerzödés Daniával 1834ben ’s végre a’ keres 

kedési szerzödés Nagybritanniával, mind viszonyosságra 
alapítvák. 

BEFEJEzÉa 

Ezennel berekesztem ez ismeretgyüjteményt, bo 
csánatot kérvén idöveszteségökért mindazoktól, kiknek 
várakozásai e’ lapok átolvasásában nem teliesültek, ’s kik 
т csak tökéletlen töredékeket fedeztek fel ’s még pedig olly 
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tárgyakról , mellyek mlnket magyarokat nem illetnek , ’s 
mikkel törödni sem akarunk; részemröl azzal vigasztalom 
magamat, hogy e’ lapok némellyeknek mégis kényelmes 
és nem egészen hasztalan kézikönyvül használhatnak. Azok 
pedig', kiknek e’ könyv tartalma gondolkozásra anyagot 
szolgáltatott , kik müveltség és nyomozó lélek által a’ sta 
tostudomány’ magasabb polczára tudtak vergödni, könnyen 
kitalálandják , mi történt már ’s mi teendö 1né3 az á1talá- 
nyos statusczèl’ valósítására , valamint az egyes tartomá 
nyok’ érdekében. De ezek szinte olly jól vagy 11163 jobban 
tudják nálam, hogy mindazon elölépések , mellyeknek az 
életben meggyökerezniök , következöleg tartósaknak len 
niök kell, csak a’ nép’ erkölcsi fejlödésévelegyenlö lépés-- 
sel haladhatnak; hogy azonban csak lassan és fokonkint 
nyerethetnek; hogy ennek ellenkezöje a’ kora tenyészö~- 
11621 l1ö10l1Yh8z hasonlítható , melly aminden ráfordított 
szorgalom és ápolás mellett is а’ legelsö zordon fergetegtöl 
semmivé tétetik. Csak illyenek olvashatják c’ lapokat 
valódi haszonnal. ’S ha köztük találkoznék , ki tollat fogna 
’s valódi hazafi szellemben kijelelné az országunkkali párhu 
zamokat, ’s belföldi állapotunkat az egésszel olly áldáshozó 
öszhangzásba törekednék hozni , lenne azon szép ’s egye 
dül ohajtott jutalmam, hogy kedves hazám’ jövendö jól 
létére én is valamit tettem. 

Pozsony, martiusban 1841. 

_-_@sê-__ 
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