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Felséges Haza!

Hosszú álmaink s több mint félszázados

szónoklaíink után ugy látszik: elvégre

.tennünk' is kellene valami nagyobb-

szert már, ha a nemzetek sorábul disz-

telentíl kisodordatni nem akarunk.

Fajtánk csudálatosan fentartotta magát,

de most bizonyosan bukik , vagy hosszú

sorvadásnak indul, ha— mielttkés vol-

na — a medd vitatkozások vágásibul ki-

bontakozva a tények mezejére nem áll.

Szebb jövendnket a tett azonban még
koránsem biztosítja — se körül ne csal-



juk magunkat — ha az efféle felszínes,

egyoldalú, vagy épen éretlen.

Nekünk magyaroknak , rémitö hátra-

maradásink közt régibb nemzetek tapasz-

talásit felkincsehe , organicus , egyben-

ftiggö, az egész hazát egyiránt érdekl

eljárásra van szükségünk. Minden , mi

egyes osztályok vagy épen egyesek ér-

dekeit ápolja, vagy a hon csak bizonyos

tájainak kedvez , egyenesen bántalom az

egészre; minthogy felvirágzás tekinteté-

ben nem megyékrül. egyes hatóságok-



rul, duna- vagy tiszai keriiletekrtil, vagy

egymástul elszigetelt kastákriil van és

lehet többé szó , hanem — hála a men-

nyei gondviselésnek— valahára az egye-

temes hazának szent ügye forog kér-

désben.

Házsártos , egymást üldöz népbül,

melly erejét kölcsönös zsibbasztására fe-

csérli, elvégre egycsaláddá, egy és osztat-

lan ers nemzetté akarunk, és Isten segít-

ségével fogunk összeforrni; mert csak igy

válhat- most csekély mivel eldiribolt—



ernk eldönlö súllyá. EíTéle nélkül pedig,

minthogy egyedül erö szolgálhat nemzeti

boldogság valódi alapjául, soha sem fog

vérünkre derülni mosolygó üdv.

Minden oldalrul szükséges ehezképest

— legyen az bár szellemi, bár anyagi —
a gyökérig ható egybenfüggö, s er-

nyedetlen állhatatossággal ápolt javitás.

Közlekedések nem képezik az or-

szágok velejét ugyan , de csak olly ha-

tásuk van, mint valami élö test vérerei-



nek ; ámde, noha azok jobb voltát közvet-

len szellemi javításoknak nem nevezhetni,

azért mégis épen olly elmulhatlan azok-

nak tökéletesen elrendezett volta; vala-

mint akadozó , vagy lázas vérforgás közt

a legegészségesb vel is szolgailag le-

nygözve van ; s hiába küzd a szellem az

anyagnak fejletlen súlyával.

Legyen ehezképest szabad, felséges

Haza, mennyire körülményeim engedik,

ezennel mély tisztelettel az ország egy-

bengyült Rendéi eltt letennem honunk



közlekedési ügye körül némi általános né-

zeteket, mellyeket több jeles fök segítsé-

gével összeszedni alkalmam volt.

Ha nem egészen hasztalan munkát

vittünk végbe, bö jutalmunkat már ki-

nyerénk.

A mélyen tisztelt egybengyült

országos Rendeknek

Pozsony január 25-dikén 1848.

legkisebb de leghbb szolgája

Grof Széchenyi István.



.1 A V A S L A T
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MAGYAR KÖZLEKEDÉSI UGY

RENDEZÉSÉRÜL.





iTlidön a közlekedési ügyek rendezésében hazánk

anyagi felvirágzásának (alpköveit akarjuk letenni, ne

felejtsük, hogy ez által egyszersmind viszonyaink

egész épületét érintjük; nincs köz-, és magángaz-

daságunknak ága, melly általa ne illetetnék; söt bei-

igazgatási rendszerünk mostani szétágzásai is ujabb,

eddig szokatlan irányt nyernek kikerülhetlenül ; ne

felejtsük azt sem, hogy a köziekekési ügyek elinté-

zésénél megállani nem lehet; de közvagyonosodá-

sunk, s a magyar faj emelkedése még más intézke-

déseket is megkiván, miket itt tüzetesen tárgyalni

helyén kivül lenne ugyan, nem lehet mégis azokat

szemelöl téveszteni egy pillanatra sem, különben

most, vagy késbb férkezetlenségek fognak össze-

állilatni, s ez az eredményben boszulandja meg ön-

magát.

A tér, mellyre most a törvényhozás lép, hazánk-

ban majdnem egészen járatlan még; a mi lépések

eddig történtek, csekélyebbek ugyan, hogysem ne-

vezetesb kárt idézhetnének el, mégis intés gya-

nánt elegendk arra, hogy kiindulásunk hiányait be-*

1



10

lássuk, s idejekorán helyre hozzuk az els lépések

tévedéseit. Minden esetre csak minmagunklul függ

hazánk eddigi mulaszlásibul a lehet legnagyobb

nyereményt vonni az által, hogy a polgárosodott

világ drágán szerzett tapasztalatait, mellynek teljes

kifejldésükben állnak elttünk, felhasználjuk : mi

egyedül attul föltételeztetik: mennyire tudjuk azokat

saját viszonyinkra alkalmazni, s e közben megóvni

magunkat a vak utánzás, avagy szertelen elbizako-

dás ballépéseitül. Szóval függ a külföldi tapasztala-

tok elfogulatlan birálásátul, s saját viszonyaink helyes

felfogásátul.

Feladatunk nem egyébb, mint a világ-családdal

állandó kapcsolatba lépni. Ollyforma korszaka ez a

nemzetnek, mint midn a serdül elször lép a világ

elibe; a föllépés sokkép dönti el jövendjét. E ren-

dezés ennélfogva reformkérdéseink leglényegesbike,

s az fog egykor bizonyságot tenni e kor embereinek

életrevalóságárul. Azért feladatunk sem nem könny,

sem nem lehetetlen ; nem könny, mert szemeinket

a végeredményekre függesztve a létez viszonyok

bilincseit nem ignorálhatjuk ; nem lehetetlen, mert

más nemzetek példája áll elttünk, s mert e téren

legkevesebb megalakult nézetekkel, s merev meg-

gyzdésekkel találkozunk.

Vizsgálatim közepette soha sem tévesztettem

figyelmem ell az országgylések eddigi elmunká-

latait, s minden azóta felmerül törekvési irányokat;
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s mennyiben Ö Felségének kir. keg-yehne által kö-

zelebrol a közlekedési ügyek élére állitatám, okom

volt gondosan számot vetni e hivatás sajátszer ne-

hézségeivel ; s midn látom, mikép annyi uralkodó

szokások, helyhatósági érdekek, nemzeti féltékeny-

ség, berögzöttavatkozási hajlammal állitatom szembe;

midn az elkülönzésben, a feldarabolt — rendszert

nem tr— munkásságban még biztosítékot lielyezö

nemzettel szemközt egységet, s központosult mun-

kásságot kell elidéznem: midn minden tartományi

érdek ellenében az országos érdek súlyát kellend

fentarlanom ; nem titkolhatom el magam eltt, mikép

ez állás jövendje, a dolgok természetébül folyólag

— minden tiszta szándék, s jó akarat mellett is, —
koczka. Ezért szabad reniénylenem, hogy ezt a tör-

vényhozás is méltányolandja, s mennyiben a nemzeti

jogok elengedhetlen l)iztosítékai megtrik, intézke-

déseiben nem teszi állásomat lehellenné, s megadja

mindazon támaszt, melly által a siker lehetvé válik,

s megóvja a rendezést azon szerencsétlenségtül,

hogy nehéz, s akadozó közlekedési kibontakozás kö-

zepette végkép annak hibái miatt egyes hazafiak

polgári hitele essék áldozatul. E körülményt legyen

szabad állandó figyelembe ajánlanom, s engedtessék

meg nekem, hogy az állás, mellybül e véleményt a

közlekedési ügyek rendezésérül elmondom, javas-

latimnak némi nyomatékot adjon az által, hogy a

létesítés nem kevés aggodalmat okozó gondjai — a

1*
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dolgok mostani állásában— vállaimra nehezülhetnek,

s e szerint az életkor hanyatlásnak indult szakában

hívatva vag-yok, egy nemzet anyagi fejldésének els

nehézségeivel, az ujabb korszak, s megváltozott

irányok természetes küzdelmeival szembeszállni.

Hogy e sokoldalú tárgy áttekintését megkönnyit-

sem, czélszerünek láttam a fejtegetést következ

szakaszokra osztani u. m.

I. Fejezet: Altalános szempontok.

II. Fejezet: A közlekedési rendszer alapelvei.

III. Fejezel : Számitási adatok.

IV. Fejezet : A magyar közlekedési rendszer,

részletes kifejtése.

V. Fejezel : A javaslóit közlekedési eszközök-

nek hatóságok szerinti számbavétele.

VI. Fejezet : Költségvetés a javaslóit közleke-

dési eszközök kiállitására.

VII. Fejezel: A végrehajtás rendezése.



I. FEJEZET.

Alaláiios szeiíipontok.

azánkl)an a közlekedések ü^yét a véletlen ve-

zette eddig. Egyes halóságoknak, jobbadán pedig

azokban egyes egyéniségeknek tevékenysége álH-

totl ugyan elö az ország némelly vidékein jó utakat;

de azoknak iránya, fentartása, használhatósága min-

dig egyéniségek nézeleitiil, s erélyétül függött.

Hány példa van, hogy egyes vidékek közlekedési

állapotát egy tisztváltozás felforgatta, vagy a keres-

kedelmi mozgásnak egy alispán uj vonalt mutatott ki.

lUy állásban rendszeres összeköttetésrül, országos

fövonalakrul szó sem lehetett ; mert rendszerünk-

bül folyólag csak helyhatósági utaink leheltek, az

ország, s annak érdeke képviselve nem volt.

Hajózható folyóink állapotát szinte, — söt még

inkább, — a véletlen határozta el. Folyóink, — még

a Dunát sem véve ki, — magán-tulajdonnak tekin-

tetnek sokak által. Az, mi bennök a köz-é, és az
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egyeseké, annak korlátai soha kijelelve nem voltak.

A hajózás, meliy rajtok keletkezett, semmi szabályok

által védve s rendezve eddig; nem volt : a vizek

medrei áthagyva a természet s egyesek romboló

hatalmának. Hajózási törvény, uti s vizi rendrség

még a jövendnek van í'entartva.

Ezeket röviden azért említem í'el, hogy midn a

közlekedési rendszer megáilapilásárul szólunk, éhez

olly meggyzdéssel fogjunk, miszerint annak el-

rendezésére els elengedhetlen szabály: az eddigi

gyakorlat gyökeres megváltoztatása : mert a régi

rendszer, melly szerint hazánk hátramaradása olly

természetes, s az uj rendezés, midn mindennek

országossá kell válni, olly férkezetlenségek együtt,

miknek egyeztetését a siker veszélyeztetése nélkül

megkísérteni sem lehet.

A közlekedési ügy az, melly körül sem egye-

sek, sem hatóságok önálló és szétoszlott munkássága

siherhez nem vezethet : miben, valamint csak min-

den erk egyesitett munkássága állithal ki valami

egészet s nagyobbszerüt , ugy annak létesítését

máskép, mint központosított országos fölügyelet alatt,

vezetni teljes lehetetlen.

Ebbül jövendre nézve kelt következik, mint

okvetlen föltétel:

a) A közlekedés minden létez eszközeinek, —
mlnt-hajózható folyók s tavak, kereskedelmi utvona-

lok,— országos föl ügyelel alá kell adatni.
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b) Ezentúl semminem közlekedési eszközt,

melly közhaszna szolg-áland, latra — legyen az vas-

pálya, víziépitmény a folyókon, csatorna, vagy köut^

— kiállilni ne lehessen az ország által e czélra föl-

állított hatóság tudta s beszólása nélkül. Ideje ezért

1-ör. Hogy közlekedési eszközeink körül tisz-

tába jöjünk, s valahára az ország viszonyait ezek-

nek irányában constatirozzuk. Ugyanis

:

Eddigelé az országban a közlekedés meglev

eszközeit, mcllyeket az emberi munkásság állitott elö,

t. i. a kereskedelmi utakat a közer, azaz — legyen

mondva — az ország állitotta ki, s a kereskedésnek

megnyitotta szabad használatúi a nélkül, hogy kiál-

lítási terhek fejében a kereskedéstül valami pótlékot

követelt volna.

Mi eddig folyóinkon — alig említésre méltó —
történt, szinte a kereskedés minden terheltetése

nélkül állitatott ki : st a közelebbi országgylések

az ország folyóinak rendezéséi, országos utvonalak

építését elhatározták, a nélkül hogy fel is emiiteleti

volna a kereskedést, — e milliókat követel mun-

kákért — vámok által teherviselési igénybe venni.

Ezeket nem panasz gyanánt csak azért hozom

fel, hogy kitnjék mennyire ellenkez rendszeri

követett az ország a közlekedések hatályosb esz-

közeire nézve, mink a csatornák, s mink kiváló-

lag a vasutak. Ezeket ugyanis eddig egyedül öne-

rejökre utasitolluk, s fedezésökel egészen a közle-
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kedési forgalomra bíztuk. Evvel más szavakban azon

elv van kimondva, hogy azon kereskedés, melly a

folyók rendezését, utak fenlarlását nem birta meg,

állítson elö csatornákat s vasutakat és tartsa azo-

kat fen.

Meggyzdésem tehát az, hogy ha fejlettebb

közlekedési eszközök jótéteményeit akarjuk hazánk-

ban élvezni, az országos segélyt azoknak kiállitá-

sátul sem vonhatjuk meg.

2-or. Szükség, hogy a czél s az eszközök kel-

lékei iránt tisztába jöjünk, mieltt választunk. E te-

kintetben miután a külföld példája elttünk áll, ne-

künk ott kell kezdeni, hol k hosszú fejldés után

végezték, s a közlekedések azon eszközeit kiállit-

nunk, mire a tudomány, s polgárosodóit századunk

felhívnak. E közben még is nem felejthetjük, hogy

mig mi az emelkedettebb fejldés közlekedési esz-

közeit honosítjuk meg, saját fejldésünk még nem

érte el a megfelel mérfokot. Ezt által a közlekedési

eszközök rendeltetése nálunk nem annyira egy már

létez, s csak nehézkes kereskedelmi forgalom

élénkítése, mint inkább a még nem léteznek az

országban elteremtése ; st sok részben a még
szunnyadó szorgalomnak a jutalom biztatásaival cse-

lekvésre ébresztése. Ne felejtsük továbbá, miszerint

e czél felé olly országban kell törekednünk, hol a

nemzeti munkásság jobbadán a gazdag föld termény-

zésében keres foglalkozási tért, s hogy ennélfogva
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kereskedelmi forgalmunk jórészt csak mezög-azda-

ságl nyers termények olcsó szállitásábul nyerhet

élénkséget,

Önkint következik ebbül, hogy valamint ha-

zánkban már ennélfogva is a vasutak kiállítása egé-

szen más alapot nyer, erre folytonos figyelemmel

is kell lennünk , s a kiállításban ezt szemelött tar-

tanunk : különben haszinte szerencsésb helyzet

kereskedelmi vonalainkon vasutakat állit is ki a

magánipar, s vállalkozási hajlam, valljon azok nem-

zeti termelésünk legtöbb czikkeinek értékesítésére

fognak e szolgálni, szabadjon kétségbe vonni.

Mi engem illet, megvagyok gyzdve, hogy

nálunk a vasutak csak ugy lehetnek a közfelvirágzás

tényezi, ha azokat az ország saját körülményeink-

hez képest czélszerüen rendezi, t. i. a kiállitásban a

legnagyobb takarékosság által az olcsó szállitásbért,

st azt is lehetvé teszi, hogy némelly czikkckre

idöszerinti kedvezések nyújtassanak.

A czél tehát az ipart a termények olcsó elszál-

lítása által föléleszteni; s ezért a közlekedési esz-

közök terheit fedezésül egyedül az iparra utalni

nálunk még kevésbé lehet, mint másutt.

3-or. Tisztába kell jnünk az iránt, hogy a köz-

lekedési ügy elintézése egyáltalában meg nem tri

a töredékes foltozgatást, hanem az egész rendszer-

nek egybevéve kell most legalább fvonalaiban meg-
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állapitatni: egyedül ez által kerülhetjük ki — ha-

zánk százados átkát — a vidékek érdekharczábul

szükségkép fakadó visszavonást.

Vegyünk ugyanis bármelly közlekedési vonalt,

elváltán az egész rendszertül, csak magára vizsgá-

lat alá : Ha annak kiállításához országos segély ki-

vántatik, mindig ugy fog ez föltnni.^ mint egyes

vidéknek nyújtott kiváló kedvezés a másik felett,

melly ellen minden más érdek szövetkezhetik.

Legyen szabad e czélra egy igen nevezetes

sznyegen lev példát fölidézni. Mozgásban van a

Tiszavölgy szabályozása. E munka legalább harmad-

fél millió hold leggazdagabb földel ad vissza a hazai

iparnak. E roppant földhóditmánynak épen nincs a

Tiszavölgy termékeny földén a birtokosokra nézve

értelme, ha azok czélszerü közlekedési eszközök

által terményeiknek uj piaczokat nem nyernek. Szük-

ség tehát egyszersmind a hajózható Tisza, Bodrog.

Szamos, Körös, és Maros folyók rendezése ; szük-

ség a debreczeni. miskolczi, szegedi, aradi vasút.

Ámde hogy is kívánhatni méltányosan ezen közle-

kedések kiállításához az ország segítségét, midn
mindezen közlekedési uj vonalok csak arra szolgál-

nának, liogy a Tiszavölgy gazdag, s olcsó terme-

lésének megnyissák Pestet, s minden kereskedést

a Dunán felfelé; mi okvetlen a dunavídéki mez-
gazdaság csökkentésére vezetne. így támasztanék

fel az ország egyes vidékeinek érdekharczát a má-
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sik ellen, mibül talán egyes vidék emelkedése a

másik rovására következlielnék. de köznemzeti fel-

virágzás soha sem!

Ennek kikerülése egyedül az egész, minden

érdeket felkaroló, ininden vidéket kielégít rend-

szer megállapítása által éretik el. mellyben a dunai-

vidék épen ugy mint a tiszai, megtalálja saját emel-

kedésének biztosítékait.

Másik fényes példája a töredékes intézkedés

balkövetkezéseinek a vukovár-íiumei vaspálya ter-

vezete, mellyben több vidékek érdékeinek keresett

kiegyenlitése soha nem menthet balfogásokra ve-

vetheté vala az országot. Ián csak azért, mert nem

a közlekedés eg-ész rendszerét, s az egyetemes ér-

deket, de vidékekét foota fel. s ez által a haza köz-

pontjának, st nemzetiségünknek érdekeit is meg-

foghatlanul mellzte, mint ez alább bvebben is ki-

tnik. St
Szükség az eg-ész közlekedési rendszernek egy ül 11

megállapítása továbbá azért is, mert

a) A közlekedési fvonalok határozzák el azon-

túl minden többi közlekedési eszközök irányát. Ha

— például — a fvonalakon vaspálya épülend, min-

den többi vaspálya, s kut vonaloknak azokhoz kell

simulni, s mindennek együtt összefügg egészei

képezni az országos közlekedés rendszerében.

b) Hazánkban a vaspályák sok vidékeken ege-

szén uj viszonyokat fognak alakitni, azok fogják
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pusztáinkon a lelepedések irányát, gazdaságunk

rendszeréi elhatározni ; s már ezért is fontos tudni

az országos közlekedések fvonalait, hogy azon vi-

dékek egyszer lakói birtokaikban a nyerészkedk

zsákmányaivá ne váljanak, de birtokuk becsét elre

megismerjék. —
c) Kiheríilhetlen e nélkül a közlekedési eszkö-

zök kiállitasában a nagy vesztegetés, midn utvona-

lok épitetnének olly irányban, melly az országos

közlekedési rendszerbe illeszthet nem volna, s fe-

lesleges párhuzamokat képezne.

4-szer. Tisztába kell jnünk még áz iránt is, mi-

szerint ha a közlekedési ügyet egész complexusában

vesszük figyelemre, azonnal egészen más eredmé-

nyekre jutunk a kamatbizlositás, s bérszabályozás

rendszerére nézve is, mert

Kamatbizlositás egyes vonalra alkalmazva

végclemzésben nem egyébb mini egyes vidéknek

nyújtott kedvezés a másik rovására. Ez által l. i.

lehetséges, hogy a vilelbér alászállitassék, mi kül-

kereskedés tekintetében fczél, de például egyes

vonalokra alkalmazva belkereskedésünkben egyik

vidék emelése másik elnyomával.

A bérszabályozás olly fontos kérdés,

meüy mini az adórendszer, nemzeti iparunk életébe

vág, s egyes vonal szemponljábul helyesen el sem

határozható. Nyujtassék például kedvezés az ország

alsó részélül Pest felé vezet vonulnak: a Dunavi-
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dék ezt okvetlen meg-érzi. S niig eg-yes vonalokra

alkalniaztatik a kedvezés. inindio- lesznek vidékek,

mellyek saját érdekeik nyomasztására fizetnek. .

Ezért ha a bérszabályozást helyesen akarjuk intézni,

ennek mindig csak országos szempontbuK s az

egész ország iparának figyelembe vételével kell

történni. így a üunavidéknek, ha neki hasonló ked-

vezések állal megnyitalik több oldalrul az örökös

tartományok felé,s tengerpartunkhoz az olcsó, s biz-

tos közlekedés, nem volna oka féltékenynek lenni a

Tiszavidék gazdag forrásaira, könny termelésére,

s olcsó közlekedéseire.

Lesznek továbbá vonalok, hol köz orszáo-os

szempontbul, s mindenkire kiható érdekben kídönös

kedvezmények lesznek szidcségesek némelly czik-

kekre nézve. Például a fiumei vonalon a gabnane-

mek talán különös kedvezményben részesülendnek

a galaczi, s odessai verseny kiállhatásáért: de ezt

senki sem fogja egyes vidéknek adott kedvezés

gyanánt tekinthetni, mert ez által, ha a közelebbi

gabna-lermelés utat nyer külföldre, megnyílnak a

Tiszavidéknek a belföld többi piaczai s a kereske-

delmi viszonyok kiegyenlítik egymást.

5-ör. Múlt országgylésen követeltetett a köz-

ponti, s fiumei társaság áltat a párvonalak elleni tila-

lom 15 évre. Ki kell itthatározoltan mondanom,

hogy ez jogtalanság volna. Arra hogy egyik vidék

a vaspálya jótéteményeit nyerje, nem lehet más
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vidéknek jövendjét áldozatul adni ; nem ez a helyes

mód, mellyel az ország- a felvirágzás eszközeit lehe-

lövé teszi, hogy t. i. virágzó vidékeket évek liosz-

szü soráig elzárjon azon jótéteménytül, niellyért,

hogy egyik vidéknek megszerezze, egyes helyeken

saját népének érdekeit áldozza fel, s leteszi a köz-

lekedési egyedárúság talpkövét, mi felvirulásra nem

vezethet. Végre

6-or. Ne felejtsük soha a múlt országgylésnek

annyi tanúságot,nyújtó jeleneleit; midn töredékes

intézkedésünk, s a felette csekély s nem helyesen

rendezett kiállilási töke, az érdekek tusainak annyi

tért nyitott, mint az 1844-ki october 21-ki kerületi

ülésben, holis vidék ellen vidék, megye ellen me-

gye vívott elkeseredve. Ne adjunk illyesekre alkal-

mai. E helyett igyekezzünk minden érdeket kell-

leg figyelembe venni, kielégitni. s számotvetve

ernkkel ugy sáfárkodni, hogy ne legyen vidék melly

felejtve, vagy mellzve érezze magát az országos

közlekedések jólét eményiben.



II. FEJEZET.

A közlekedési rendszer alapelvei.

Mieltt a magyar közlekedések eg-ész rendszere

fvonalaiban biztosan megállapitatnék. szükség kell

tájékozásul azon elveket vizsgálat alá venni, mely-

lyekbül kiindulva a közlekedések rendszere általá-

nosságban biztosan elhatározható lenne.

E tekintetben ha gyakorlatilag akarunk eljárni,

ne keressünk útmutatást azon elnyök elméleti fej-

tegetésében, mellyek a közlekedés különböz esz-

közeinek egyikét a másik fölibe emelik; ennél sok-

kal czélra vezetbb leend, a polgárosodott világ köz-

lekedési tekintetben legfejlettebb országainak példá-

ját idézve fel, vizsgálat alá venni mind azon adato-

kat s azokbul kitn eredményeket, mellyekkel az

utósó évtizedekben történt óriási fejldések után

olly bségben birunk. Az ezekbül elvitázhatlanúl

vonható következtetések, a legbiztosb intés szá-
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miinkra mit teg-yünk, miben kövessük, miben kell

elkövetett hibáikat kerülnünk, és miként kell a kül-

földnek annyi fáradalom s költséggel szerzett tapasz-

talatait saját viszonyainkra helyesen alkalmaznunk.

A közlekedési eszközök, mellyeknek az égalj,

országos, vag-y helybeli szükségekhez alkalmazot-

taknak kell lenni, átalánosan két osztályba sorozan-

dók: u. m. száraz közlekedés eszközei: vaspályák és

köulak: a vízi közlekedésé: tenger, tavak, folyók, s

csatornák.

Van ország — mint Hollandia — hol a kereske-

delmi mozgalom fö tényezi a csatornák : más ország

— mint Belgium — hol ez állást a vasutak foglalják
^

van ismét ország — mint Éjszakamerika — hol vasu-

tak és csatornák majdnem egyez arányban léteznek,

hol ekép a kutak csak alárendelt fontosságúak : és

végre Angolország, hol vaspályák, csatornák, s kutak

— az utósó idig majd nem egyenl arányban —
együttvéve egészítik ki az ország közlekedési rend-

szerét: mig Európa többi közállományai — Frank s

némileg Németország st Ausztria kivételével is —
igen csekély csatorna vagy vasúti öszeköttetésekkel

birnak, hol minden közlekedés országutakon törté-

nik, mellyeknek külön nemei a mesterségesen ké-

szült különbféle kontaktul le a hazánk alföldén ke-

resztül vezet töltölt s homokos utakig változnak.

A közlekedések mindenik fajának voltak külön

országokban, s külön idben apostolai : a mi fela-
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dalunk , minden elfogultsága , s elövélemény nélkül

vizsgálat alá venni az eredményeket, miket a tapasz-

talat másutt mindenikrül nyújtott. Ugyanis

:

a) A külföld közlekedési kifejldésének

rövid vázlala.

Angolország, noha ma már olly köuti össze-

köttetéssel bir, melly szilárdsága, s jósága miatt vi-

lágszerte minta gyanánt szolgálhat a múlt század

folytán e tekintetben még olly hátra volt, mint saját

hazánk. Ekkor még a belforgalom nemcsak igen

lassú , de az áruszállítás fölölte drága is volt; mi mi-

att a most már leggazdagabb tartományok terményei,

s ásványai olt , mini itt, a közlekedési eszközök hiá-

nya miatt használatlan hevertek.

Azonban 1780ik év körül a Bridgewater- csa-

torna megnyitása nagy változást okozott. Ennek ked-

vez eredményei a közfigyelmet a csatornázás felé

vonták , s életet adtak azon nagyszer csatorna-

rendszernek, melly sok ideig az angol kereskedés

fö mozgatója volt , s melly ennélfogva lassankint az

egész országra kiterjeszkedett ; kivált miután a köz-

lekedések ezen eszköze különösen a nehéz s nagy

teriméjü árúk szállításánál a legjobb utak mellett is

nevezetes hasznot hajtolt.

De valamint sok uj , s magában üdvös rendszer

az alkalmazásban meghaladja mértékét , ugy történt

2
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ott is; midn csatornálí készültek olly vidékeken s

olly viszonyok közt, hogy azok a vállalkozóknak hasz-

not, a kereskedésnek gyarapodást nem adhattak. E-

hez járult, hogy az egyes társulatok lassankint szö-

vetségbe léptek, s ez által minden versenyzés lehe-

tetlenné , s az állapot a közérdekre nézve nyomasz-

tóvá vált. Sokáig trte ezt a kereskedés , mert nem

felejtette a jótéteményt, mit a csatornák nyújtot-

tak \ mellyeknek ellenében egyedül az uti közleke-

dés tökélyesbitésében igyekeztek némi versenyt tá-

masztani, mi itt-ott sikerült is. A dolgok ezen álla-

pota tartott 1825-ik év tájáig, midn az árüszállitá-

si forgalom rendkívüli gyarapodása a változást ha-

laszthatlanná tette ; kivált miután a csatorna-társula-

tok, elárasztva szállítmányokkal, a forgalmat nem

csak igen drágán de hanyagul is kezdek kezelni an-

nyira , hogy ez idben a parlamentnek benyújtott

adatokbul kiviláglott , miszerint a gyapot , melly

New-Yorkbul Liwerpoolba 20 nap alatt érkezik, on-

nan nem ritkán hat hét alatt jutott el Manchesterbe. E
lassúságot az angol nem trhetvén tovább, sok el-

lenzések után 1830-ban megnyitatott a liverpool-

manchesteri vasútvonal , s ez adott a közlekedések

ezen ágának a személy s áruszállítási téren minden-

ütt lengületet, miután az már jóval az eltt a bánya-

kerületekben jó sikerrel használtatott.

Ez, tömött rövidségben az angol közlekedési

rendszer sajátszer kifejldésének története , melly



27

a csatorna rendszeren indulva , kifejtette a köulak

tökélyesbitését, s végre a vasulakra áttérve ma már

a leg-nagyobszerü példa g-yanánt áll elttünk, s ha-

tását az egész mivelt világra kiterjesztette. így tá-

madtak az iitósó 15— 17 évben a világ legbámula-

tosb müvei

:

Nevezetesen Angolországnak mintegy ezer

millió ezüst forintba került vasutai , mióta a fvona-

lok megnyitattak , a kereskedelmi forgalomnak olly

hatalmas lengületet adtak , melly legbuzgóbb apos-

tolainak legvérmesb reményeit is fölülhaladta az ered-

ményben : miután azóta a szállitásbér általában 50

Vo-el alább szállott, a kiállítási tke pedig éven-

kint közepesen 5 %-t jövedelmez.

A vaspályák ennyire kedvez eredményei ter-

mészetesen a közlekedések más eszközeinek becsét

igen csökkentették : különösen halottak pedig a csa-

tornákra
, ezeknek értékét 40— 50 Vo-tel alászál-

litván ; mi miatt azok néhol teljesen elhagyattak;

másutt — igen népes gyárvidékeken — fentartot-

ták magukat . hol elegend viz van , s az esés vi-

szonyai kedveztek. — Ebbül következett, hogy

Angolországban már most csatornák nem is épitet-

nek , kivévén mellékmivek gyanánt
, p. o. tenger s

folyók összekötésére, vagy azokon a nehéz közle-

kedési pontok kiigazitására.

A köutak ott sokkal kevésbé szenvedtek a vas-

pályák által mint elre hitték
;
jelenleg arra szol-

2*
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gálnak , hogy az egyes helyeket egymással, s a leg-

közelebbi vasúttal összekössék ; e részben fényesen

kimutatá a tapasztalás, miszerint szaporodott közle-

kedési eszközök a forgalom gyarapodását eszközlik

mindenhol.

Éjszak-Ámerikáiiak s Caiiadának ke-

vés mesterséges kö-utai vannak, ellenben nincs or-

szág hol a csatorna rendszer olly kiterjedést nyert

volna. Vannak ugyanis Éjszak-Amerikában minden

nagyságú csatornák , a legkisebbektül azon óriási

mivekig, mellyek az ottani nagyszer folyókkal szinte

versenyeznek. Azon adatok tehát s eredmények,

mellyeket a tapasztalás onnan nyújt, számunkra nagy

becsüek . s minden figyelmet érdemelnek.

Éjszak-Amerika még mieltt valamelly neveze-

tes vaspályavonal ott megnyitatott volna, már el volt

látva , — a kisebb fontosságú mellékvonalokat ide

nem számitva 6— 700 geogr. mértföld csator-

navonallal. Az eredmény végkép abban mutatkozott,

hogy e kiterjedt csatornarendszer az eredeti vállal-

kozók romlásán kivül , elvégre az ország kereske-

delmi forgalmát is mindinkább zsibbasztotta , midn
az árúszállitás a csatornák 4— 5 hónapi befagyása

által évenkint huzamos idig vesztegelni kénysze-

rült. S miután ekként a csatornarendszer a kereske-

delmi megélénkült forgalomnak csak néhány hóna-
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pig nyitott lassu szállításra utat , ez által a szállitás-

bér is aránytalanul meg;drágiilt : a fentartási líöltsé-

gekel ugyanis, mellyeket egész évi használat nem

nagyobbított volna , a nyári forgalomnak kellé fe-

dezni, a néhány hónapi veszteglésben pedig azon

idö jövedelmei elenyésztek.

Ezen körülmények idézték elé Éjszak-Ameriká-

ban a vasutvonalok építését , mellyek ép oUy neve-

zetesek . mint Angolországban : söt számunkra még

különös figyelemre méltók hosszúságukért, s azon

lényeges módosításokért , mellyeket ott sajátszer

viszonyok, — t. i. az ország kiterjedése, nagy tér-

ségek , s aránylag csekély kiállítási források , — a

vasutak építésére , s mozgásban tartására nézve

szükségessé tettek.

Éjszak-Amerika vasutakba 400 millió ezüst fo-

rint tökét fektetelt. Jövedelmezési tekintetben ha-

sonló eredményre jutott, mint Angolország, t. i. a

befektetett töke 5%-tel kamatoz, mig a csatornák —
egy két kivétellel — a kiállítási töke kamatját, söt

néha a fe-ntartási költségeket sem fedezik, s végre

a kereskedelmi forgalomnak sem feleltek meg kielé-

gitöleg.

A csatornák ekképeni elhanyatlásának okai gya-

nánt fleg következket hozhatjuk fel : a téli hóna-

pokoni veszteglés , népetlen vidékeken a forgalom

csekélysége, lassú szállítás, mindenekfelett pedig
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— kevés kivétellel — a fentartási költségek rop-

pantsága.

FranCZiaOrSZágbail a belközlekedés álla-

pota még nem fejldött azon fokra, mint ezt e nagy

ország állása s igényei megkívánnák ; kivált tekin-

tetbe véve azt, hogy ott a közlekedési ügyek kor-

mányzása már 1750 óta egy e czélra felállított tes-

tületre bízatott. i\eni akarok e helyen az ottani köz-

lekedési állapotok fokonkinti kifejlödésérül részle-

tességekbe bocsátkozni, legyen elég megjegyez-

nem, hogy több kisebb kisérletekbül nyert eredmé-

nyek után 1842-ben elhatározta a kormány egy

rendszeres, s az egész országra terjed vasútháló-

zat életbeléptetését. E czélra megkészült a terv,

melly szerint Parisbul, mint központbul a fvonalok

a tengerpart, s más pontok felé ugy irányoztatnak,

mint a külfölddeli kereskedés viszonyai igénylik, a

belforgalom követeléseit pedig szárnyvonalok látják

el. — Ezen terv után már több vonalok készültek

el, mellyek azon jótékony hatás mellett, mellyel a

kereskedés emelésére voltak, még a kiállítási tke

4/4 Vo kamatjával is jövedelmeznek.

IlOllailüía viszonyaihoz mért, s igen jólren-

dezett csatornaközlekedésnek tulajdoníthatja job-
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badán virágzását. Ez azonban Holland sajátszer

fekvésének, s nem elvontan a csatornarendszernek

következése, mit leginkább bizonyit Belgium fej-

ldése az utüsó 17 évben. Belgium ugyanis —
Angolország után — az európai statusok közt els

volt, melly minden erejét hatályosan a közlekedé-

sek kiállítására s rendezésére fordította. 1830-

ban elszakadván Hollandiátul, ez által a Schelde

torkolatit mint kereskedésének kapuit elvesztette,

ugyszinte minden Hollandiával közös közlekedési

eszközöket, annyi csatornák szabad használatát. Kor-

mánya azonban azon igen czélszerü vasúthálózat-

ban, mellyel az országot 1834 óta ellátta, annak

nem csak b kárpótlást szerzett, st az ország for-

rásai azóta nevezetesen gyarapodtak, a kereskedési

forgalom élénkült, szóval a félt károk, s hátramara-

dások nyom nélkül enyésztek el. Végre még Hol-

landia is minden csatornái mellett elhatározta magát

egy rendszeres vasúthálózat kiállítására, s némelly

vonalokon ma már ott is a csatornák mellett vasút is

élénkíti a kereskedelmi forgást.

b) Következtetések.

A fenebbi adatok elvitathatlan tény gyanánt

szólnak meggyzbben, mint minden okoskodás

a közlekedési eszöközök külön nemeinek országos

értékérül. Ugyanis világos, miszerint a vasutak ha-
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tásai, s jövedelmi forrásai szembeötlöleg különböz-

nek a csatornákélul; s ennélfogva oUy helyeken is,

hol mindkett létesíthet, könnyen megtörténik,

hogy mig a vasút fényesen fenáll, a csatorna-válla-

lat megbukik.

Ennélfogva a csatornák használatát, mitül a kül-

föld is eltért, s a kereskedés magasb fokára kielé-

gítnek nem talált, csak ott lehetne ajánlani, hol

hajózható folyók, vagy tavak közt összeköttetés

gyanánt szolgálnak. Ez esetben czélszerüek, mert

a fagy által épen csak annyira szenvednek, mint az

anyavíz, mellynek kiegészít részei. Ellenben sem

mint önálló közlekedési eszközök, sem más közleke-

dési eszközök kiegészíti gyanánt nem ajánlhatók;

mert befagyásuk által a forgalom hónapokig veszte-

gel, st például vasúttal kapcsolatban miattok az is

vesztegelni kénytelen.

A csatornák ebbeli természetén fájdalom segitni

nem lehet, st ez annyival nyomasztóbb, meny-

nyiben a baj fokonkint növekszik, azon mértékben

t. i. minél inkább élénkül a kereskedelmi mozgás

és minden fennakadás érezhetbbé lesz. Ezokért

olly országokban, hol a tél ers és tartós, csatorná-

kat a közlekedés fvonalaira alkalmazni menthetlen

hiba volna, s azoknak más rendeltetése nem lehet,

mint a természetes folyóutak összeköttetésénél, vagy

rendezésénél.

Kutak legkevésbé alkalmasak a közlekedések
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alapját képezni: azért országos fvonalakra nem

ajánlhatók. Mert noha nagy költséggel fentartva, a

kereskedés alantabb fokán némi élénkséget tarthat-

nak fen, mindenesetre csak lassú, fleg pedig leg-

drágább szállítást eszközölhetnek.

Ezekbül következk folynak egy összefügg

országos közlekedési rendszer megállapítására néz-

ve, alapelvek gyanánt:

1-ör. Hogy közlekedési eszközök közt vaspálya

legczélszerübb arra, hogy a nemzeti kereskedelem

fölélesztésének alapjául tétessék, s a kereskedés f-
vonalain helyt foglaljon ; mert csak a vasút képes

biztos, gyors, szakadatlan, s olcsó összeköttetést

szerezni, s csak általa nyugoszik a belkereskedés

biztos s sebesebb kifejldést igér alapokon.

2-or. A közlekedés többi eszközeinek a vasutak

irányában csak alárendelt állást lehet adni.

3-or. A csatornákat csak arra lehet használni,

hogy vagy a hajózható folyók útja röviditessék, vagy

az egyes pontokon kiigazitassék, vagy azok egy-

mással összeköttetésbe hozassanak.

4-er. A kutak rendeltetése az, hogy az egyes

helyeket egymással, s a közel vasúttal vagy hajóz-

ható folyóval kapcsolatba hozzák.



III. FEJEZET.

Számítási adatok.

iTliután igy a közlekedési eszközök mindenikének

az eredményekbül fejlelt fontossága szerint állását

kimutattam, s rendeltelését a közlekedési egész rend-

szer megalapításában kijeleltem : szükségesnek tartom

a közlekedési eszközök mindenikét még a kiállítási

töke tekintetében is, vizsgálat alá venni, részint azért,

liogy költségeik is egymás irányában kellleg mér-

legeltessenek, részint mert saját hazánk közlekedési

szükségeinek kiszámításában a külföldi adatok biztosb

alapot nyújthatnak , mint a minden adatok hiányá-

bani okoskodás \ s végre mert a számok — feltéve,

hogy helyesen használtatnak , — gyzbbek , mint

minden vitatkozás.

a) Vaspályák.

Az angol vaspályák költségei közép számítással

egy geogr. mértföldre tesznek 1,610,000 ez. frtol.

Ez az egyes rovatokra igy oszlik el

:



35

Egy geogr. mértföldön földszerzés 184,000 fr.

A vonal elkészítése (talap, tetzet) ál-

lomások 1,012,000 „

Mozgonyok s szállítási eszközök . . 368,000 „

Kezelés s vegyes költségek a kiállításnál 46,000 „

öszveg 1,610,000
,,

A belga vasutak kiállítási költségei egy geogr.

mértföldre közép számítással tesznek 788,500 ezüst

forintot, eloszlik így

:

Földkísajátitás s vonalkészités . . . 612,750 fr.

Mozgonyok s szállítási eszközök . . 99,750 „

Állomások s épületek 52,250 „

Irodák s vegyes költségek .... 23,750 „

öszveg 788,500 „

Könnyebb áttekintés végett külön országokban a

kifejlett kiállítási költségeket a következ táblába

foglalom

:

Kimutatása

az alábbi országokban épült vaspályák egy ge-

ogr.m. földre közép számitással vett költségeinek.

saját pénz-
lábunk szerint

ezüst pénzben.

1

2

3

4
5

6

7

8

Angolországban

Francziaországban

Belgiumban .

Hollandiában .

Poroszországban .

Éjszak-Amerikában

Németországban

Ausztriában

1,610.000

1,016,000
788,500
712,500
428,142
414,000
403,750
567,900
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Ezen üssz^állitás szerint kiállítási költség-ek te-

kintetében a vaspályák három osztályba sorozhatok

:

legdrágábbak az angol és frank vaspályák ; legolcsób-

bak a német, porosz, s amerikaiak ; ezek közt a bel-

ga s hollandiak közepet tartanak.

Az angol és frank vaspályák feltiinö drá-

gaságát okozták — a kiválólag drága épitésmódon

kivül , — a vonalok helyzeti nehézségei, aránytala-

nul nagy kisajátítási, kármentési, s haszon váltsági költ-

ségek , magas munkabér , végre a parlamenti s el-

leges költségek nagysága, mellyek Angolországban

az összes kiállítási töke 5— 9%jét teszik.

Belgium és Hollandiában noha a hely-

zeti körülmények kedvezk, a kiállítási költségek

mégis aránytalanul nagyobbak mint Németországban,

mit fleg az épitésmód s magasb munkabérnek,

különösen pedig annak tulajdonithatni, mert — mint

például Belgiumban — a vasutaknak sokkal nagyobb

áruszállilási forgalmat kell ellátni, ezért a mozgo-

nyok s szállítási eszközök sokasága emeli fel a kiál-

lítási tke öszvegét.

Éjszak-Amerikában a munkabér magas

ugyan, mint Angolországban, de minden egyébb vi-

szonyok rendkívül kedvezk : különösen a nagy tér-

ségek a földmunkák költségeit igen csekélyre ol-
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vasztotlák; minden legyözenilö helyzeti akadály apró

bevííg-ásokban . vagy csekély feltöltésekben állott
;

niümunkálatok . ntvezetések és tnnélek épen nem

léteznek, a hidak a közelfekvö erdk ingyen fájábul

készültek; az állomási épületek szinte egyszern in-

gyen fábul állitattak ki : e felett a vaspályák többnyire

egy vágásnak, mert azon nagy távolsághoz mérve,

mellyen keresztül vonulnak aránylag nem nagy for-

galmat kell ellátniok. Illy körülmények tették lehe-

lövé Amerikában a kiterjedt vasutrendszer olcsó lét-

rehozását.

Szükséges még ezen kiszámitási adatok kiegé-

szítéséhez némi tájékozásul legalább az angol, belga

és francziaországi vaspályák fentartási, igazgatási s

szállítási költségeirüL mint mellyekrül részletes ada-

tokkal bírunk, egy kimutatást összeállitni, s a felho-

zott országokban közép számítással az évenkinti be-

vétel, kiadás, s abbul fejl jövedelmezést kimutatni.

Ez igy áll:
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ÍO M. Szám.

9

Angolországban

Francziaországban

Belgiumban

Kimutatása

az

alábbi

országok

vasutainál

kifejlett

bevétel,

kiadás

s

jöve-

delmezésnek

közép

számitással

egy

geogr.

mföldre

véve.

138,000
97,84459,533

IS
e-.

9

»
ts

re

re',

re

57,96050,87630,360

Ebbül

fentartási,

szállitási,

igaz-

gatási

költségek

fogyasztanak
évenkint.

ÜX ül h^ii.

H* isS lO

80,04046,96829,173
Marad

tiszta

jövedelem

egy
mértföldön.

hf^ H^ ül
CD 00 QO

rf^ h^ ül A kiállítási töke

fizet kamatot.

Az

angol

vaspályák-

rul

meg

kell

jegyezni,

mikép

az

összes

bevé-

tel

63'%jét

a

személy-

szállítás

teszi,

az

áru-

szállítás

csak

37

%t.—

Továbbá

hogy

az

5'/2

mértfóld

hosszú

liver-

pool-manchesterí

vona-

lon

az

árúszállítás

na-

ponta

30,000

mázsára

növekedett.

t-t

re

«<!

ta

re.

cn
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Ebbül tnik ki , miszerint a fenebbi országok-

ban a vaspályák nyers bevétele a kiállítási töke 8V^
— 10%jét megközelíti; a tiszta jövedelem pedig 4

és 5% közt változik.

b) Csatornák.

A csatornák kiállítási költségeire nézve olly rész-

letes és kimeritö adatokkal nem birunk,mint a vas-

utaknál ; különben is a csatornák kiállítási költségei

igen változók, s függnek különösen még a földtér mi-

nöségétül , víztartósságátul . s az esés viszonyaitul.

Angolország csatornákba, mintegy 150 mil-

lió ezüst forintot fektetett. Azon vonalokat véve szá-

mításba hol a föld minsége, vízeset kedvezk, s

semmi különös akadályok nem voltak, egy mértföld

csatorna közép számítással került körülbelöl 350,000

ezüst forintba,

Éjszak-Amerikában csatornákra mintegy

100,000,000 ezüst forint költetett el; azon vonalo-

kon , hol a körülmények sem nem legkedvezbbek,

sem nem legterhesbek voltak egy mértföld közép

számítással mintegy 200,000 ezüst forintba került.

Francziaországban több els rend csa-

torna-vonalak Kiáliitásí költségei közép számítással

egy mértföldre 400,000 ezüst forintot tesznek.
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A L aj OS- csatom a kiállilási költségei közép

számítással egy mértföldre 500.000 ezüst forintot

mutatnak ki.

Ezeket egybefoglalva az tnik ki, hogy a csa-

tornák kiállítási költségei . a vasutak költségeivel

egybehasonlitva, és leróva a szállításra külön megkí-

vántató eszközök árát , Német- s a szomszéd orszá-

gokban igen egyenlk fognak lenni, a mellett pedig

a vasutak egész évi szakadatlan mozgást enged-

nek, ellenben a csatornák tél idején befagynak, s

az évnek csak bizonyos részein használhatók.

c) Köulak.

A mesterségesen készült köutak kiállítási költsé-

gei közép számítással külön országokban követke-

zleg állanak

:

ezüst forintba

Angolországban egy mértföld került 102,280

Éjszak-Amerikában 138,000

Francziaországban 70,000

Poroszországban 73,000

Belgiumban 66,000

minthogy azonban a kutaknál a fentartás a leglé-

nyegesb dolog s ennek költségei a kiállítási tkéhez

mérve a legnagyobbak , szükség hogy ezen költsé-

geket is részletesen taglaljam

:
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Az ulfentarlási költségek terinészetesen igen kü-

lönbözk . mert függnek : a forgalom nagyságáiul,

anyag niinöségélüL készítés szilárdságátuL s külö-

nösen az égalj behatásátul. Meg fogjuk azonban alább

látni, hogy némelly helyeken a kiállitási tökének majd-

nem egy harmada kívántatik az évi fentartás költsé-

ffeire.

A n golo rs zá gba n parliamenlalis oklevelek

szerint az 1821 lül 1829iki szakban minden köutak,

niellyeken a napi forgalom 100 vontató lóra számi-

talott, fentartási költségek fejében kimutatott mért-

földenkint 4000 ezüst forint évi költséget.

ez. forint.

Francziaország hasonló körülmények közt

évenkint 1,800

Poroszország 2,880

Bajorország . . 2,160

Belgium 1,420

Olly angol futak, hol a forgalom napon-

kint 500 vonó lóra ütött ki. egy évi fentartási

költségül megkívántak 17,112

St a London környéki utaknál, hol mint-

egy 900 vonó ló naponkinti forgalom mutat-

kozott, az évenkinti fentartási költség egy

mértföldre lett . 29,697

3
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mi következleg oszlóit eg-yes rovatokra: ez. ír.

a) Anyag és kézimunka évenkint . . 24.856

6) Tiszt, s felügyelök fizetése . . . 1,332

c) Öntözés 1,853

d) Légszeszvilágitás 1,656

öszveg 29,697

Meg kell itt jegyeznem, hogy a fen elésorolt orszá-

gokban . hol a legjobb köutak vannak , azoknak jó-

sága a kiállítási s fleg a fentarlási költségek men-

nyiségétül függ : ugy hogy például Angolországban,

hol a fentartási költségek a legnagyobbak, a legjobb

kutak is vannak. — Azonban minél nagyobb a ki-

állítási s fentartási költség, annál olcsóbb a szállitás-

bér , mert noha Angolországban a fentartási nagy

költségeket a szállítás hordozza, mégis sokkal kisebb

a szállitásbér mint hol a fentartási költség csekély

vagy épen semmi, mint nálunk , de mégis a szállítás

sokszorozva feljebb rug, mint Angolországban, hol

pedig az ut-fentartási költségek olly nagyok.

d) Égéüy-fog-yasztás.

Az alábbi adatokbul ki fog tnni a roppant égény

fogyasztás, mit gzervel mozgásba tartott közleke-

dések megkívánnak. Ezért az adatok közzé sorolom

ezt is, hogy erre elre figyelmesek legyünk s már

u vonalak megállapításánál különös tekintetet for-
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ílitsunk e körülményre: mi által kikerülhetjük azon bajt,

hogy mig- az ország némelly vidékein a fa értéktelenül

vesztegel, a kszén figyelemre sem méltatik, más vi-

dékeken annak ára aránytalanul felrúg s nyomasz-

tóvá válik a közlekedésnek . ez által az iparnak s

egyeseknek is.

Igaz ugyan, hogy a vaspályákon szükséges égény

mennyisége igen változó s ezer körülményiül függ;

különösen pedig a vaspálya élénkségétül a szállítan-

dó terhek nagyságáiul, emelkedés viszonyaitul s a l.

mindazáltal ha Angol- s más országok tapasztalati

adatai után indulunk, a közép mennyiség, mit különb-

féle pályák fogyaszlollak, mérlföldenkint 160—200

font jó minség coaxra számitható.

Képzeljünk már most . hogy az égény fogyasz-

tásrul fogalmunk legyen . hazánkban például 300

mértföld vaspályát . mi az ország kiterjedéséhez s

népességéhez képest — mint alább kitnik — épen

nem nagy mennyiség . s ha ezeken közepes forga-

lommal naponkint csak három ketts utat veszünk fel,

a fogyasztás leend: 300X3X^X200=360,000 font

azaz 3600 mázsa coax naponkint . és 3600x365
=1.314.000 mázsa évenkint.

Ezen coax mennyiség elöállilására ha a coax

készítésénél ered 40% fogyást beszámítjuk, szük-

séges 2.190,000 mázsa nyers kszén, melly min-

ségére az oraviczait megközelitse : — gyöngébb
3*
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minség köszénfajoknál biztosan tehetjük az évi fo-

g-yasztást 2.500.000 mázsára.

Vizsgálatok után kitnt , miszerint közép számi-

lássál coaxbul egy mázsát 10— 12 köb-láb kevert

fa pótol ki. Ezt alapul véve . ha közép számítással

egy közönséges piaczi öl fát 10 mázsa coax-al egyen-

lnek tekintünk, a fenebbi kszén helyett szükség

volna a mozgonyok fogyasztására évenkint 250.000

öl fa. Ez minden esetre ügyeimet érdeml men-

nyiség.

Fíl^gelék

a lóerre készült vaspályákrul

Gyakran emlegetettek már a vaspálya terveze-

tek tárgyalása közben a lóerre készítend vasutak;

st azoknak kiállításában sokan elnyöket keresnek.

Szükség azért , hogy ezekkel is közelebbrül megis-

merkedjünk . s azoknak becséi a kifejlett eredmé-

nyekbül méltányolva, közlekedési rendszerünk szer-

kezetében kimutassuk azoknak is kell helyét.

Angolországban úgynevezett lópályák, fá-

bul készítve, már 1667ik év körül használtattak a
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bányászainál . fleg" a koszén elszállítására a hajók-

hoz. 1767 körül kezdették a fapályákat megvasalni,

s néhány évvel késöbÍ3 általánossá lettek a sínek

öntött vasbul.

E század elejéig minden illyes vaspályák lapos

sínekbül — Iram plates — készültek, mellyeknek

hossza mintegy 3 láb. széle 3— 5 üjnyi volt; bels

oldalán emelkedéssel voltak ellátva, hogy a kerekek

kisikamlásál megakadályozzák. 1801 körül magas élü

sínek — eáge rails — alkalmaztattak, és a kisikamlás

elleni emelkedés a kerekekre tétetett át.

Ezen lassú , — másfél század alatt — tett javí-

tások végre mégis olly kedvez eredményt fejlettek

ki. hogy a szállítási eszközök e neme az ország bá-

nyászati miveinél általánossá lelt.

Az egész fenérinlett idszakon keresztül lovak

használtatlak mozgatásul a vaspályákon . kivéve né-

melly lejtkel., hol a teher felvonására gzermü al-

kalmazlatotl.

1802 körül kezdették gzmozgonyokkal az els

kísérleteket lenni , de egyátalában ki nem elégít

eredményekkel, s ezért 1819— 1820ig a gzer
csak kivélelkép használtatotl. Ez id körül azonban

elkezdették a sínekre az öntöll vas helyett a nyúj-

tott vasat használni , mi által a pályák igen javultak

:

meri hosszabb darabokat lehelé készíteni s ezek nem

olly könnyen töredeztek : ez által a pályák annyira

lökélyesitetlek , hogy a gzmozgonyok mindenütt
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alkalmazhatóvá lettek. Végre kitnt . hogy hol nagy

mennyiség terhet kell elszállilni . a gzer minden

tekintetben czélszeriihh s olcsóbb mint a lóvali von-

tatás.

Jelenleg tehát — st már több év óta — An-

golországban lóerre vasntak nem készülnek, s már

egyedül kikölkben . bányamiveknél . s rakhelyeken

ott is csupán helybeli rövid használatra állnak fenn.

F r a n c z i a r s z á g b a II négy kurta lópálya ál-

litatott ki. mellynek összes hossza mintegy 14 mf.

:

ennek kiállítása mértröldeiikinl mintegy 170-210

ezer e. ftba kerüli s jobbadán kszén szállítmányokra

használtatott. Jelenleg azonban . miután a forgalom

nagyon nevekedett , hol csak a lejtés s pályakanya-

rok viszonyai engedték . mindenütt gzmozgonyok-

kal cseréltettek el a szálilás nagy hasznára s a moz-

gatási költségek nevezetes megkimélésével.

A N é m e t r s z á g. A u s z t r i a és M a g y a r r-

szágban létez lópályákat könnyebb áttekintés vé-

gett következ kimutatásba foglalom :
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A vaspálya neve
Hossza

mértf.

Építési

költség

niértföl-

denkint

Haladási

sebesség

1 óra alatt

sze-

l.Budweis-Lin z-G ni u n-

áru
mély

mértföld 11

d e n i,egy vágású,kész.Fen-
II

tartási költség 1 mértf. egy

évre 2600—3400 e.ft. For-

gatásra 63% .... 26 475 90 % ly.o

2.P rág a-P i 1 s e n i.Kész belle

.7 '/2 mf. Egy vágásit .

21 V2 39000 y.
3. Pilseii-Budweisi csak

tervezett 23% 154600 'Á ly.o

4 . F r e i b u r g - W a 1 d e ii b u r-

gi.Szárnyvonala a Boroszló-

Schweidnitzi vaspályának. 5 45000
5. K 1 1 b u s - S c Inv i e 1 cli-

seei csak tervezett, egy vá-

gásra 4 98963
6 .B hw i n k e 1-L e 11 n api csak

tervezett, egy vágásra .

'2V2 74000
7. Leutkircli- Waldse ei

csak tervezett, egy vágásra VA 217500
8. Kel 1 i n g h a u s e n - W r i-

s t i csak tervezett 2 450 00
9. Több apró kszén-pályák

,

mint a Rulír melletti és Lui-

seiithali a Saarbrückeni bá-

nyakerületben, már készek.

egy vágásnak összes hossza 774 45000
|10. Pozson-Nagyszombati

kellett volna az elleges ki-

számítás szerint kerülnie

76000 e.ft.mértf.Félig kész.
ÖVio 200000

felül is
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Jegyzetek ezen összeállitáshoz :

Az 1. sz. alatti lópályán eg-y ló 70—85 mázsa

terhet vontat, a vonal oinelkedései s kanvarai ol-

lyanok. hogy — tán Linztül Gmundenig kivéve —
gözmozgonyt soha sem lehetne azon használni.

A 2-dik sz. alatti vonalon szoinélyszállitás nincs.

a bevétel a pálya ÍVntartására szolgál.

A 3-dik sz. alatti az emelkedés s kanyargások

miatt soha sem lesz gözerörí^ használható. — E vo-

nalon a forgatási költségeket mértföldenkint egy má-

zsánál 0.375 e. krra számították ellegesen, mibül Vs

a vontatásra, '/a a szállító szekerek í'entartására szol-

gálna. A vonal fenlartási költsége a kiállítási töke 2

% jére számitatik. a mi mértföldenkint egy évre

3092 forintot tesz. —
Austriában készen két lópálya van. az 1-sö sz.

alatti 26 mföldre. a másik 7'/2 mföldre : ennek kö-

zépszámitással kiállítási költségei mértföldenkint

145,667 e. forintot tettek.

A 3-ik számtnl a 7kig csak tervezettek; ezek-

nek kiállítási költségei közép számítással mértfölden-

kint 152.710 ezüst forintot tennének az elöszámitás

szerint.

A magyar lópálya került mértföldenkint mintegy

200,000 e. forintba.

Ezen adatok a külön országokbani kiállítási költ-

ségekre nézve következ arányt mutatnak ki, u, m:
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Egy mérlföldre ezüst frt.

Francziaország-ban 190,000

Austriában 145,667

Németországban 152,710

Magyarországban 200.000

Ezen összeállilásbul következk fejlenek :

a) Lópálya kiállilását csak fvonalak ágai gya-

nánt lehetne ajánlani, olly vonaiakon hol a forgalom

igen csekély és személyszállilásra számolni nem le-

het : mert hol gyors foi-galom vagy nevezetes árü^

szállítás remélhet, ott a lópálya czélszerütlen volna

miután a tapasztalás bebizonyította miszerint a gz-
er alkalmazása a szállítási költségeket nevezetesen

leszállítja.

b) Ha valahol fleg pedig hegyes vidéken ló-

pályák állítatnának ki . ugy kell az emelkedés s ka-

nyarok arányát minden esetre rendezni, hogy id-

vel gzerre is használhatók legyenek : mert emelke-

dett forgalomnak a lópálya sehol sem felelt meg , s

az átváltoztatás esetében az els kiállítás költségei el-

veszhetnének. —



ív. FEJEZET.

A magyar közlekcílésí rendszer részletes

kifejtése.

iTliulán külföldön a közlekedések kifejlését, vaspá-

lyák . csatornák és köutak becséi kimutatni ig-yekez-

tem . megkísértem a mondotlakbul a következtelé-

seket saját viszonylnkra alkalmazni s a teendket

a közlekedések minden ágaiban a dolg-ok mostani

állásához képest kijelelni. Ugyan is :

1-ször. A külföld példája tanit, hogy a kereske-

delmi forgalom magasb fokát sem csatornák sem

köutak — a legjobbak sem — elégíthették ki:

hanem végre is vaspályákra szorullak : ennélfogva

hiba volna a közlekedési fvonalakon az összekötte-

tési hazánkban is oUy módon kezdeni mint másutt;

és köutakrul térni át vaspályákra. Ezek az ország

sok vidékein egyedül okszer közlekedési eszközök,

mivel a föld térséges volta azoknak kiállilását felelte
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kedvezvé, a közönséges köulak készítését pedig- az

anyag- távolsága miatt felette költségessé , a népte-

lenség végre a köntak fentartásátszintelelietetlenné

teszi.

2-szor. A megállapitandó közlekedési rendszer-

ben kiváló figyelemmel kell lenni a hajózható folyók-

ra, s azokat mint a közlekedések természetes eszkö-

zeit minél eiöbh rendezni, és jó karba helyezni

szükséges.

3-or. Az épitendö köntakra nézve nem kell so-

ha felejtenünk azon nehézségekel , mellyek nálunk

különösen a köutnk tekintetében eléfordulnnk. Ugyan

is legyenek bár utaink n legszilárdabb anyagbul

.

leghelyesb szabályok szerint készítve . olly égalj

befolyása alatt min a miénk, hol a hosszú és szigorú

leginkább pedig gyakran változó tél, egymást felváltva

fagyot s olvadást hoz rajok, a legjobb könt is okvet-

len megbomlik s megbirhatlan kijavilásokat tesz ez

által is évenkint szükségessé : ha hozzá gondoljuk

éhez. hogy hazánk sok vidékein a kanyag nagy ki-

terjedés földön teljesen hiányzik . s ez által a köu-

tak felállítása igen költségessé válik ; végre azl sem

felejtjük . hogy épen a fenérintett vidékeken a fal-

vak távolsága s népetlenség azoknak fentartását vagy

épen lehetetlenné vagy igen költségessé teszi ; a

köutak felállitására különös sulyi helyezni nem fo-

gunk. St hol csak a számítási mérleg némileg ked-

vez, köulak helyett is inkább vaspályákat állítunk.
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4-er. A közlekedési vuniiluk meghíilározásáná!

— kivált a vaspálya fvonalainál — eleng-edhetlen

szabály . hogy azok a kijelelt végpontok felé egye-

nes irányban vezetessenek . mert ez mind az átvi-

teli mind a helybeli forgalomnak föfelt étele. Ezen

szabályt még akkor is szigorún meg kell tartani, ha

szinte ez által némelly helyek látszólag szenvednének

is: mert ha a helybeli érdekleteknek a fvonalak irá-

nyára befolyás engedtetik, vagy ha a fvonalokkal

egyszersmind minden nevezeles helyeket érinteni a-

karunk. ebbül az fog okvetlenül következni, hogy egy

bizonyos vonalban annyi mindenféle czélok elérése

fog egyiitt kívántatni . hogy elvégre semmi egész s

rendszeres nem alakulhat. Ez által történhetik meg.

hogy a vaspálya fontossága a közre nézve igen alá-

száll . st egészen is elenyészhetik a nélküL hogy a

helybeli érdekeket is elémozditná : mert bizonyos

az, miszerint egyes helyek érdekeinek is az kedve-

zbb ha szárnyvonal vagy jó utak által jutnak kap-

csolatba a lehetleg legrövidebb vasútvonallal . mint

mikor a sok kitérések s görbületek állal meghosz-

szabbodott vonalon a drágább viteibért örökre fedez-

ni kell. s egyes helyek balulfelfogott érdekéért az

egész forgalmat állandón nyomasztani fogjuk. E
körülmény azt okozta Angolországban . hogy gör-

be kitér vonalak egyenessel cseréltettek ki . st

van példa . hol kél kanyargó vonal közzé egyenes

épitetett s ez mindkettt lecsökkeníette. —
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5-szür. Ae feledjük soha mit már felemiitettem,

s szerelnék minél többet emlegetni . hogy hazánk

saját népességével s terményeivel a vasutak irányá-

ban különös állásban van. Európában alig van or-

szág . melly minden körülményeket mérlegelve mú-

lani tekintetben inkább vasulakra volna rendelletve:

azonban a népetlenség nagy személy szállításra

nem nyit kilátást : terményeink többnyire olly ter-

mészetek, mellyek magas szállitásbért nem birnak

;

nálunk tehát minden íillérrel igen gazdálkodni kell

mi a szállítást terhelheti. Innen követlíezík önkényt,

hogy a közlekedési vonalok kikerülhet hosszabbítá-

sát mellzni kell minden módon, mert ettül függ a

szállitásbér : st még az is következik hogy azt: vall-

jon Fiume. Miskolcz, Debreczen, Arad, Szeged s

t. melly vonalon kötessék össze Pesttel vállalkozók

önkényére bizni egyátalában nem lehet. — mint ezt

az els kiindulás eredményoi bvebben mutatják

,

mint magyaráznom kellene. — hanem okvetlen az

az országnak kell a vonalok menetét a fenebbi elvek

szerint meghatározni, mert elengedhetlenül éltül

függ a vasutak haszuálhalósága terményeinkre néz-

ve, mint ez alább még világosabban kitnik.

Ezek azok, mikhez a magyar közlekedési rend-

szer megalapításában szig-orun ragaszkodni kell;

mikhez még—mieltt a rendszer részleteit kifejteném

— kell óvásul meg kell jegyeznem, hogy miután
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az általam eildig képviselt közlekedési osztálynak

semmi eszköz rendelkezése alatt nem állott, követ-

kezleg olly hazai adatok megszerzésére, mellyekre

biztosan támaszkodni lehetne, mind költség, mind

kell egyéniségek hiányzottak, nem lehet itt valami

ollyannyira határozott véleményt mondanom, melly a

helyviszonyok módositó kényszerítését kizárja. El-

legesen, tekintve az ország kereskedelmi fszüksé-

geit, csak a firányokat azaz a törokvési czélokat le-

het kijelelni mint a magyar közlekedések fvonalait,

s azon elveket megállapilni, mellyek szerint ezen

fvonalak lesznek létesítendk. - Ugy kivánom

tehát az alább kijelelend vonalokat a kiviteli rész-

letek tekintetében vétetni, mini a mellyek földtéri

vizsgálatok nélkül csak irányadásul jeleltetnek ki, s

mellyeknek létesítése szigorún a fenébb elésoroll

elvek szerint volna végrehajtandó.

a) Vaspályák.

A magyar kereskedelem s iparfejldés gyül-

pontja Budapest, ez az ország szive, mellynek irá-

nyában ugy lehet tekinteni az egyes közlekedési

. vonalokat, mint megannyi feret, melly a szivbül a

vérforgási az ország véghatáráig eszközli. E szerint

Budapestrül, ezt mint központot tekintve, ugy kell a

fvonalokat vezetni, hogy azok hazánkat világkap-
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csolatba juüassák, s e jóléteményt lehetleg minden

ország részre árasszák.

Ezen elvnek megfelelöleg négy fvonal kijele-

lése ajánlkozik mindenek eltt, mint a magyar közle-

kedés alapja. T. i. egy vonal melly a cs. örökös tar-

tományokkal s vele Európának minden nyugati or-

szágaival kapcsolatba hozna : 2-ik melly Pestrül sa-

ját tengerpartunkkal ez által Olaszországgal s a

tengerekkel csatolna össze ; 3-ik fvonal melly f-
városunkat a kelellel hozná jövendben összekötte-

tésbe : és 4-ik, melly hasonló összeköttetést eszkö-

zölne Galicziával s az éjszakkal.

Ezen négy fvonal, melly más mint vaspálya

nem lehet , képezné az országos közlekedések

alapját. Ezeknek jelenlegi fontossága a külföldi vi-

szonyoktul föllételeztelik. és a kivitelben a sürge-

töség mértékét azok adják meg: igy például az 1-sö

s 2-ik számú fvonal már kész s megalakult össze-

köttetésekre vezet : ellenben a 3-ik és 4-ik még-

fejldésben van, s az összeköttetés végirányát a

külföldi viszonyok fogják majdan eldönteni : mind a

mellett szükség, iiogy az ország saját határai felé

ezen irányban már most haladjon.

A kijelelt négy fvonal országunkat majdnem

egyenl négy részre osztja. Ez azonban hazánk ki-

terjedéséhez képest nem elégitheti ki els kezdet-

ben is a belkereskedés szükségeit, mert ez által

még

:



56

a) Az egész alföld, a haza legtermékenyebb

lériolíle a Tisza mind kél partja, Miskolcztul Békés

megyéig, minden vasúti összeköttetésen kivül es-

nék; itt pedig a vasúti összeköttetés legkönnyebb

s legolcsóbb.

b) Ha ezen termékeny vidék vaspálya által a

központtal összeköttetésbe jö, ez által más összeköt-

tetések válnak azonnal nélkülözhetlenné azért is,

hogy egyes vidékeknek terménygazdagsága által

más vidékek ne nyomatassanak. Ezért a dunai vi-

dékeket a központtal s a fiumei vaspályával kapcso-

latba kell hozni, s egyszersmind olly vonalokat kiál-

litni. mellyek a tiszai terményeket inkább a tenger-

part felé vezessék.

c) Némelly már most emelked tartományi vá-

rosokat a közelebbi vaspályával szinte vaspálya által

kell kapcsolatba hozni, hogy az ipar más gyülpontot

ne keressen s a hanyatlástul megóvassanak.

d) Figyelemmel kell lenni a vaspályáknál szük-

séges égény fogyasztásra is. s a pályákat olly pon-

tokkal összeköt fetésbe hozni, mellyek a szükséges

anyagot képesek kiállitni.

Ezen elveket szem eltt tartva következ hároni

rend vaspálya vonalokat lehetne most megállapitni

u. m.
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A. Fvonalok.

Budapestiül

1-ör a Duna balparlján Pozsonyon át

az ugy nevezett éjszaki vaspályáig mintegy 34 mf.

Ezen vonal már készülben is van.

2-or Székesfehérvár, Siófok s a Bala-

ton melleit Károlyvároson keresztül Fiume

és Buccariig mintegy "^0 „

3-or Szolnokon keresztül Aradig mint-

egy 34 „

Ezen vonal Erdélyországon keresztül

a keleti összeköttetést eszközölné idvel.

4-er Miskolczon át Kassáig mintegy . 35 ,,

Ezen vonal jövendben a Hernád völ-

gyébül a Poprád völgyébe vezetetvén,

képezné az összeköttetést Galicziával s az

éjszakkal. Összesen 173 mf.

B. Mellékvonalok.

Ezek a fvonalokkal tétetnek kapcso-

latba.

5-ör Szolnokiul Debreczenen keresz-

tül Szatmárig mintegy ^^
íí

Ezen vonal Szatmárig azért volna foly-

tatandó, mert összekötné egyszersmind az

alföldet a tiszai felvidékkel s Erdélyország

4
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egy részével, honnan Szatmár, Ugocsa,

Marmaros megyék s Erdély számos-vidéke

bségesen adhatna égényt az alföldnek.

6. Mohácsiul, Pécsen, Szigetváron,

Islvándin keresztül a fiumei vonalig mint-

egy 24 mf.

Ezen vonallal az aldunai vidék köttet-

nék össze a központtal s Fiúméval; más

részrül az aldunai s altiszai termesztmé-

nyek erre aFerencz-csatorna által könny
utat lelnének Fiúméba ; e felett Mohács

az égény tekintetében is fontos pont. —
7. Soprontul, Vas és Zala megyéken

át N. Kanizsa táján a fiumei vaspálya vo-

nalig mintegy 21 „

Ezen vonal a dunai megyéket kötné

össze Bécscsel s egyszersmind Fiúméval.

8. Czeglédtül Kecskeméten át Szege-

dig mintegy 15 „

Összesen 93 mf.

C. Szárnyvonalok.

9. Aradtul Temesvárig mintegy ... 9
10. Debreczentül Nagyváradig .... 9

11. Miskolczlul Tokajig 8
12. Szegedtül Szabadkáig 6

?5

5?

Összesen 32 mf.
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Összeszámitás.

A' vaspálya vonalak hosszúsága tenne :

els rend vaspálya vonalok 173 mf.

másod * . . 93 „
harmad 32 ,,

Összesen 298 mf.

Ebbül levonva a pest-pozsonyi s pest-

szolnoki vonalak hosszát 48 „

Marad 250 mf.

Ennyire terjesztem a vasúti közlekedésre nézve

javaslatimat most, mert nem felejthetem azon erö

csekélységét, melly felett rendelkezhetünk. Nem
hallgathatom el azonban azon figyelemre méltó fon-

tosságot, mellyet ránk nézve különösen nemzetiség

tekintetében a dunán-inneni fels megyék és azok-

ban a Bányavárosok érdemelnek. Sok panaszt hal-

lunk naponta, hogy ama vidékek népe nemzetisé-

günktül idegen s más elem felé gravitál, hogy a

bányász hazánkban vendég mint egykor. Ennek

irányában — ha ez ugy volna — nincs hatalmasb

óvszer mint élénk összeköttetés, s ez által szaka-

datlan érintkezés az ország központjával s a ma-

gyarsággal. Hogy k felénk gravitáljanak, semmi

sem eszközli gyorsabban s bizonyosabban mint vas-

pálya. Ha majd egykor a Vág, Garan, Ipoly völ-

gyein vaspálya vonuland az éjszaki hegyek lakói-

4*
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hoz, ez leend bizonyosan olt nemzetiségünk terje-

désének a leghatalmasb tényezje.

b) Csatornák és folyók.

A csatornákat illetleg, noha a közelebbi ország-

gylés több rend csatornavonalokat jelelt ki vizs-

gálatul, azonban fennebb eléggé kifejtettem, alább

pedig számokban még világosabban fog kitnni, mi-

szerint most csatornák kiállitásárul szó nem lehet.

E részben tehát más teend nem volna mint a létez

csatornák rendezése s kiigazítása: különösen pedig

a) Felsége megkérend volna a Béga s Fe-

rencz csatornák tágítására s rendezésére.

b) Ezen csatornavonalokat az országnak meg

kellene szerezni s a megváltás iránt alkuba bocsát-

kozni.

c) Szkség volna a Balatont a Dunával össze-

köt Sió csatornáját rendezni, s szállításra alkalmassá

tenni.

Mi a folyókat illeti: a vaspályák után legfon-

tosb közlekedési eszközök — kivált a gzhajózás

keletkezese óta — a hajózható folyók ; mellyekkel e

hazát olly bkezen látta el a természet. Ezek azon-

ban mostani rendezetlen állapotukban részint még
nem alkalmasak biztos közlekedésre, részint csekély

sikerüek.
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Szükség azért, hogy olly folyók rendezése,

mellyeken most már hajózás van s mellyeknek sza-

bályozása már megkezdetett, hatállyal folytatassék
;

a többi folyók pedig megvizsgáltassanak, felmére-

tessenek, s a közlekedési rendezés tervezete hala-

dék nélkül az ország erejéhez képest életbe léptes-

sék. — Különösen pedig a folyórendezés rovatában

kellene:

1-ör. A Duna szabályozását teljes ervel foly-

tatni, különös figyelmet fordítva a fváros biztosítá-

sára s a mosonyi ág rendbehozására.

2-or. A Tisza folyó röviditése, s medrének sok

helyeken kitakarítása ; miután e folyót a tett gzha-

józási kísérletek után Európa egyik hajózásra legal-

kalmasb folyójának tarthatjuk. Különösen pedig

figyelmet kellene fordítni a fels Tiszára, melly Vá-

riiul felfelé rohanó természete miatt sok ágakra

oszolva a só s fa szállítást igen nehezíti. —
3-or. Hasonló figyelmet s segélyt érdemlenek,

a Tiszának hajózható mellékfolyói ; mint a Szamos
és Maros saját vidékeinek s Erdélynek tekinte-

tébül; a Bodrog, és Körös, mellyeken máris

élénk tutajozás st hajózás is keletkezik.

4-er. A Dráva szabályozás legalább a torko-

laltul hol a Dunába ömlik azon pontig, hol a fiumei

vasutat érinti, mi által mind a dunai mind az altiszai

hajók a tengerparti vasúttal érintkezhetnének.
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5-ör. A Vág és Garan vizeinek meg-vizsgá-

gálása, tervek megkészitése, s e folyók takarítása.

6-or. ARába, Lajtha.Rábcza, Repcze
folyók rendezése, mennyiben hajózási tekintetben

hasznosithatók. — Végre

7-er. Minden más hazai apróbb folyók terveit

el kellene készíttetni, s hol a hajózás elösegélésére

munkákat lehetne tenni, azokat is végrehajtani. —
Minden hajózható folyóra nézve pedig fö szük-

ség állandó mérnököket fölállitni, kik a hajózás aka-

dályaira, hajóutakra felügyeljenek, a folyó medrét

takarittassák. —
Végre szükség hajózási törvényt életbe léptetni,

s abban a hidakrul s szükséges hajóút kisajátitásárul

rendelkezni.

c) Országos köutak.

Országos köutakat, beillesztve a magyar közle-

kedési rendszerbe helyesen indítványozni a legne-

hezebb feladat. Mert az országnak nagy részére

férkezetlenség gyanánt tnik fel a köut, és minde-

nek eltt tekintettel kell lenni a jövend kifejtésre,

s helyesen számot vetni ernkkel, mit most kiállít-

hatunk, s mit a jövend fog alakithatni s megbírni.

E szempontbul tekintve a dolgot, hazánknak

azon részén, melly épen utak tekintetében a legcl-

hagyottabb, s hol ekkép az utak kiállítása a legna-
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gyobb szükség volna, minden valószínséggel a

mesterséges utak kiállítása olly költségeket kíván,

mellyekkel ha nem is gözmozgonyokkal forgatott, de

lóerre készült vaspályákat bizonyosan kiállithatni.

Vegyük csak például nagyára mérlegelésbe,

miszerint a köut mellynek koronája legalább 5 öl

sok helyeken sokkal több talapmunkát kíván, mint a

vaspálya ; továbbá hol a kanyagnak helyszínére

hordása 40 ezüst forintba kerül köbölenkínt — a mi

egyébbiránt tény : — azonnal szinte képtelenségnek

fog feltnni illy körülmények közt közlekedési f-
vonalakon kutakat s nem vaspályákat állítni , midn

a költség egyenl, semmi esetre pedig nem több

;

ellenben a vitelbér csak V2— Ve része az országu-

takoni szállítás árának.

Ezért bízva a jövendben kutakat fleg csak

olly vidékeken hoztam javaslatba, hol

a) A kiállítási költségek aránya igen különböz,

azaz hegyvidékeken, hol t. i. a kut olcsó, a vas-

pálya ellenben költséges volna.

b) Hova a tervezett vaspálya vonalak nem ter-

jednek s ezért a kutakra nézve joggal f tekinte-

tet követelnek. Vagy

c) hol azok a közelebbi pályával összeköttetést

eszközölnek.

d) Az alföldön csak ott, hol az útépítés már mu-

laszthatlan, s a kiállítandó vaspályákkal! összekötte-

tés okvetlen megkívánja.
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e) Tekinletlem a közlekedések számára adandó

közmunkáknak egyes halóságokban lehet felhasz-

nálására is.

Az országos utvonalak irányzatának meghatáro-

zásánál három föelv vezérlett u. m.

1-ör. Hogy az ország külön fajú népei mindin-

kább egymással , nem külön egymás közt hozassanak

kapcsolatba.

2-or. A legtöbb útvonal kiegészítje legyen a

közponlbul kimen sugárnak, melly minden életet,

tevékenységet és ipart feléje vonjon.

3-or. A terméketlenebb hegyvidék kapcsolatba

jöjön a termékeny völgyvidékkel.

Ezen f elvekbül indulva ki következ f-mel-

lék- és szárny-utvonalakat kellene közelebbrül ki-

állitnunk *, melly kijelelésben csupán irányul kívá-

nom a megnevezett pontokat vétetni, nem pedig mint

bevégzett s elhatározott vonaltervet, mert ezt csak a

végpontokra lehel biztosan elre kimondani.

Ezen utvonalak volnának:

EIsö rendíí

vagyis sugár- utvonalak :

1. Nagyszombatiul a Vág völgyén, Tren-

csinen keresztül, Zsolna, Csácza felé a

határig körülbelül . . . . . . 23 mf.

2. ErsekujvártulKümjátin,Nyitrán,Nyitar-
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Zsámbokréten,Sz. Mártonon, Nagyfalun

át a határig . . 32 mf.

3. Párkányiul a Garan völgyén fel Kör-

möczbányáig lö „

4. Vácztul, Rét-Sághon keresztül, Ipoly-

Sághon , Selmeczbányán , Zólyomon

,

Beszterczebányán, Rosenbergen, Alsó-

Kubinon által a határszélig .... 33 „

5. Rét-Sághtul, Balassa-Gyarmaton, Pös-

tényen, Losonczon át Rimaszombatig . 13 „

6. Egertül Pétervásáron, Rimaszombaton,

Tisolczon, Breznóbányán át Sz. Miklós

felé Király-Lehotáig ^^ w

7. Egertül Apátfalván, Putnokon, Pelsö-

czön , Rosnyón , Iglón , Lcsén , Kés-

márkon át Lublóig 24 „

8. Miskoicztul Sajó-Sz.-Péteren, Szend-

rön. Tornán át Meczenzéfig . . . 11 „

9. Kassátul, Eperjesen át Bártfáig . . 9 ,^

10. Tokajiul Sátoralja-Ujhelyen, Töke-Te-

rebesen, Nagymihályon át Homonnáig 15 „

11. Sáloralja-Ujhelytül Ungváron át N.Be-

reznáig 13 „

12. Tokajiul Vásáros-Naményon , Bereg-

szászon , Munkácson , Alsó-Vereczkén

ál a határig 24'/4 „

13. Beregszásziul T.Ujlakon, N. Szöllösön,

Huszton át a Nagyág völgyén Szolymáig 16 „
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14. Szatmáriul Avas-Ujvároson , Técsön, mf.

Mármaros-Szigeten , Krösmezn át a

galicziai határig 22/4,,

15. Szatmáriul Szinérváralján,Nagybányán,

Felsbányán, Kapuikon, Borsán át a bu-

kovinai határig 24 „

16. Szatmáriul Erdöszádán,Nagy-Somkulon

át az erdélyi határig 1 1 ,,

17. Debreczentül Szilágy-Somlyóig . . 13V2 „

18. Nagyváradiul Telegden, Élesden át az

erdélyi határig 9 „

19. Szegediül a Maros mentin , Aradon át

az erdélyi határig 25 „

20. Aradiul Lúgoson, Mehádián átOrsováig 26V2 ,,

21. Temesváriul Verseczen ál a Duna part-

jáig 14 „

22. Szegediül Nagy-Kikindáig .... 7V4 „

23. Szabadkáiul Újvidékig 13 „

24. D. Földváriul Eszéken át Vukovárig . 2572 „

25. Eszéktül Diakováron álBródig ... 10 „

26. N. Kanizsáiul Csáktornyáig .... 6 „

27. Sz.-Fehérvártul Veszprémen, Pápán át

Szombathelyig 21 V2,,

28. Budáiul Esztergom felé Veresváron,

Gyrön át Pozsonyig és Pestiül Hatvanig 34 „

29. Gyriül Sopronig H'/a,,

összesen: 526 mf.
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Másodrend

vagy is k e r e s z t - u

t

V n a 1 a k.

1

.

Zsolnáiul a Vág völgyén, Rosenbergen, mf.

Sz.Miklóson , Király-Lehotán , Lcsén

át Eperjesig 26 „

2. Beszterczebányátul Breznóbányáig . 5V2„

3. 0-Zólyomlul Losonczig ^ 7?

4. Gyöngyöstül Szécsényen át Pöstényig 7!/2,,

5. Rimaszonibattul Putnokon át Sajó-Sz.~

Péterig ^ ')')

6. Rozsnyóiul Meczenzéfen, Kassán, Gál-

szécsen, Ungváron át Munkácsig . . 25 „

7. Huszltul Técsöig 4 „

8. T.-Ujlaklul Halmin ál Szatmárig . . 6 „

9. Vásáros-Naménytul Szatmárig ... B „

10. Debreczentül Tokajon, Táján át Hidas-

Németiig 1672 „

11. Nagyváradiul N.Szalontán át Aradig . 16 „

12. Szabadkáiul Zomborig ^
^i

13. Szabadkáiul Bajáig ^ ^-j

14. Pécsiül Siklóson át Pozsegáig . . . 15 ,,

15. Bélavártul Babocsáig '^
•>•)

hogy a Mohács felé vezet vasullal és

Pécscsel egyenes közlekedése legyen.

16. Tolnáiul N.Kanizsáig IS/a „

17. Gyriül Pápáig 6 „



68

18. Györtül Székes-Fehérváron át Duna- mf.

Földvárig lO'/s,,

összesen: 212y2 „

Harmadrend

vagy is szárny-utvonalak.

1. Nagyszombatiul Diószeg táján a pesti

vasútig 3 mf.

2. Gyöngyöstül Árokszállás táján a vasútig 2y2 „

3. Egertül a vasútig 3 „

4. Tisza-Füredtül Poroszlón át a miskolczi

vasútig ... 2V2 „

5. Nyíregyházáiul Tokajig 4 „

6. Balmaz-Ujvárostul Debreczenig . . 3 „

7. Czibakházátul a szolnok-aradi vasútig 2 „

8. Mezö-Túrtul „ „ „ 2 „

9. Kün-Sz.-Mártontul „ „ „ 2 „

10. Szarvastul „ „ „ — V2 „

11. Szentestül Kún-Sz.-Mártonig ... 3 „

12. Csabátul a vasútig 3V2 „

13. Gyuláiul Csabáig 2 „

14. Csongrádiul a kecskemél-szegedi vas-

úiig 3 „

15. Hold-Mezö-Vásárhelytül „ 4 „

16. Kapronczálul Légrád táján a fiumei vas-

"tií? 2y2„

17. Körösiül a fiumei vasútig .... 3 „
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18. Varasdtul „ „ . . . . 2 mf.

19. Kis-Komáromlul „ . . .
"

. 1 ,7

20. Keszthelytül a szorabathely-n.-kanizsai

vasútig 2V2 „

21. Zala-Egerszegtül „ „ 2 „

22. Kszegiül Csepregnél a vasútig . . 2 „

23. Esztergomiul a buda-pozsonyi ulig . 1 „

24. Jászberényiül a miskolczi vasútig . . ^ •>•)

összesen

:

57 mf.

E szerint az els rend vonalok tesznek : 526 „

a másod-rendüek „ „ 212^/4,,

a harmad-rendüek „ „ 57 „

összesen: 795/4 „

Hogy a javasolt közlekedések egész egybefüg-

gését együtt kitüntessem , azoknak átnézeti térké-

péi ide csatolom; megkell azonban jegyeznem, hogy

e közlekedési hálózat tervezésénél nem lehelé egye-

dül általános nézetekbül kiindulnom, de minden ha-

zai állapotok s lélezö viszonyok számításba vételével

kellett a kijeleli vonalokat meghatároznom ; kívá-

nom azért, hogy ezen közlekedési hálózat is hazai

szempontbul biráltassék meg.



V. FEJEZET.

A javaslott közlekedési eszközök hatóságok

szeriuti számbavétele.

A.Z elbbi fejezetben tervezett vaspálya vonalak

Pestbül mint középpontbul az országot ug-y metszik ke-

resztül, hog-y minden közlekedési fbb ereket eg-ybe-

köttelésbe hozzanak; egyszersmind a legnépesb s leg-

kedvezbb helyzet városokat egymással és a köz-

ponttal érintkezésbe tegyék , s ezenkívül az ország

megyéi nagyobb részének érdekeit is kielégítsék.

Nevezetesen a Kassáiul Fiúméig vonuló vaspá-

lya az egész magyar birtokot a tengertül kezdve

szinte Lengyelország határáig ketté hasítván , ha-

zánknak a kereskedést e vonalban a tengerrel, Kul-

pa, Száva, Dráva folyókkal, a Balatonnal, és balaton-

dunai csatornával , Pestnél pedig magával a Duná-

val; a Miskolcztul Tokajhoz kinyúló mellékvonal által

pedig a Tiszával, és a tiszai gzhajózás által a Tisza



71

mellékfolyóival érintkezésbe hozza. Ezen vaspálya-

vonal Kassa, Miskolcz, Tokaj, Budapest, Székes-Fe-

hérvár, Zág-ráb, Károlyváros, Fiume és Bukkari váro-

sokon keresztül, Eperjes, Eger, Gyöngyös, Veszprém,

Várasd városok mellett pedig közel megyén el : s

Abauj , Zemplén, Borsod, Heves, Pest, Fehér,

Somogy, Körös, Zágráb megyéken, a Horvátországi

végörhelyeken , s a fiumei partvidéken keresztül

vonul, Sáros, Szepes, Szabolcs, Zala, Várasd me-

gyéknek pedig közelében esik.

A Pozsonyiul Pesten és Szolnokon keresztül

Aradig s innen Temesvárig men vonal, az elbbi-

vel szinte keresztben fekszik, és a termékeny Báná-

tot Budapesttel, Pozsonnyal és Bécscsel csatolja össze;

Pozsony , Érsekújvár, Vácz , Pest, Szolnok , Arad
,

Temesvár városokon , és Pozsony , Komárom, Nyit-

ra , Esztergom, Hont, Nógrád, Pest, Heves, Bé-

kés , Arad , Temes megyéken keresztül vonul ; Mo-

són , Trencsin , Gyr , Bars , Csongrád , Csanád
,

Torontál, Krassó megyék s a Nagy-Kún kerület szom-

szédságába esik.

Ezen f vonalnak Czeglédtül Kecskeméten át

Szegedig nyúló , s innen Szabadkára tér ága
,

néhány nagy népesség városok érdekein kivül,

mellyeket Budapesthez csatol, egész Pest és Cson-

grád megyéket hasítja át , Toronlál és Csanád me-

gyéket pedig és a Kis-Kúnságot igen közel érinti.

Még nevezetesb e fvonalnak Szolnokiul a
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Tiszán , termékeny N. Kunságon, a nagy népesség

ésvásárairul nevezetes Debreczenen, anépesNagy-

Károlyon s az ország keleti fels részén több me-

gyéknek központul szolgáló különben is termékeny

vidékü Szalmáron átmen, s e ponton már a hajózha-

tó Szamost , a marmarosi és nagy-bányai nevezetes

bánya-vidékeket az ország szivéhez csatoló keleti

vonal; melly Debreczentül N. Váradig bocsátott mel-

lék-vonal által Erdély fels részét csatolja hozzánk.

— Ezen vonalnak alkalmas földön nagyobb részint

egyenesen vezethet iránya , s ennélfogva aránylag

kevésbe kerülend épitése, egybevetve az országnak

általa nyerend hasznával, st maga az általa épen kö-

zépen hasított völgy tér, melly itt a fels és az erdély-

széli Kárpátok között keletre hosszan benyúlik, mint-

egy önkényt ajánlkozva hivja fel az ország figyel-

mét ; Heves , Szabolcs , Bihar , Szatmár megyék

,

Nagy-Kúnság és Hajdú kerület termékeny vidékeit

és népes helyeit fzvén szorosan kapcsolatba mind

egymással , mind az ország középpontjával, és Ugo-

csa, Marmaros, Középszolnok , Kraszna megyéket és

Kvár - vidékét az ország közepéhez közelebb

hozza.

A Mohácsiul Pécsen által a pestfiumei pályához

csatlakozó vonal a Ferenczcsatornához közel lévén

folytonos közlekedést nyit a felvidéknek az ország al-

sóbb részein és viszont ; u. m. a Tiszán , s Dunán

egészen Orsováig, és Oláhországig s onnan tovább
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a gzhajózás állal egészen a Fekete tengerre. So-

mogy, Baranya megyék mellett , Veröcze, Pozsega,

Szerem, Bács megyéket, s Eszék, Zombor, Baja

városokat részint átvágja részint közel érinti.

E vonal szinte csak folytatása lévén a N. Kanizsa

tájátul Sopronig tervezett vonalnak, melly a Bécstül

szétágazó vasutvonalok egyikével egyesül, ennél-

fogva a honban is ketts, és európai érdekvé lesz.

S ebbül már magábul is látható a Soprontul N.

Kanizsa táján a pestfiumei vonalhoz csatolt vaspálya

fontossága , melly Szombathely városon keresztül

Kszeg, Zala-Egerszeg környékén vonul el, és Sop-

ron , Vas , Zala megyéknek f életere , Mosony

,

Gyr, Komárom megyék emelésére is hatalmasan be-

foly. -
Az ezen javaslatban foglalt vaspályák által köz-

vetlen érinteti hatóságokat az alábbi kimutatásba

foglalom, s egyszersmind ezen táblázatban eladom

az egyes hatóságokban javaslatom szerinti utvonalok

mennyiségét megkülönböztetve — mennyire adataim

engedik — a már kész , és egészen ujon épitendö

vonalokat

:
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X2
Megye v. kerület

Vasút
mértf.

mint-

egy

Ivöiit mintegy mf.

kész ujon ké-
szítend

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

23

24

^b
26

27

28

29

30
31

32

Pest . .

Zágráb
Somogy
Heves .

Bihar .

Abauj .

]3orsod

Baranya
Zala . ,

Fehér . .

Csongrád ....
Jászkiin ker. . .

Vas
Pozson
Szatmár
Körös
Temes
Szabolch ....
Békés
Nyitra

Komárom
Sopron
Zemplén
Csanád
Arad
Veszprém
Esztergom . . . .

Hont
Bács

Magyartengerpart.

Hajdúkerület . . .

Nógrád

38%
28'/,

27'/,

20

13%
12%
11%
11%
10%
10%
9%
9V,

8%
7%
7%
7%
7

fi'/.

5%
5%
5

4%
4

3%
3%
S'-j

3%
2

2

1

11^2

13

22

2872
12

13
12

'/2

12

16

10
4V,

7

36

5%
20
18

4'A
20%
6V2

9'/2

27

28%
15%
8

9%
29

4

25

4/2

4

16%
4%

9V

72

13

1 '/
^ /2

10

14

17

13

18

12

7%
13

1

12

6%
10

4%
3

3

36

5%
19%
18

4%
7%
6%
8

17

6%
14%
7%
4

172
29
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Megye v. kerület

Köut mintegy mf.

összes kész
ujon ké-

szitendü

33 Árva
34 Bars

35 Bereg

36 Gömör
37 Gyr
38 Krassó

39 Liptó

40 Mármaros
41 Mosón
42 Pozsega
43 Sáros

44 Szepes

45 Szerem
46 Tiirócz

47 Tolna
48 Torna
49 Torontál

50 Trencsin

51 Ugocsa
52 Ungvár
53 Várasd
54 Veröcze

55 Zólyom
56 Kövárvidéke
57 Kraszna
58 Oláh báns. végör ezred

59 Német báns. végör. . .

60 Bródi végör ezr. . .

61 Körösi végör ezred. .

Összesen

i8y,
15 y;
20%
25 y,

17

6%
i^y^

7

3%
12%
18

3

8%
18

7y2
18

7

16

2

16

20%
6

4

IIV2
^ /2

3

6

16

11%

7

19

7

1

12%
8%

V2

15

7

8%
3

1

1172

2%
15%
9

25%
10

7%
21%

_2%

9%
3

8%
17%
5%
7%
3

16

2

16

12

3

^ /2

2

6

ll795%|276%|519

5^
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Ezen kimutatásbiil kitnik , miszerint a terve-

zett vaspályahálózat 29 megyét, 3 kerületet , össze-

sen 32 hatóságot érint közvetlenül ; e felett Buda-

pest, Debreczen, Pozson, Szeged, Szabadka, Kecs-

kemét, Miskolcz, Székes-Fehérvár, Temesvár, Kassa

,

Arad, Komárom, N. Várad, Szatmár, Sopron, Czeg-

léd, Szolnok, Pécs, Zágráb, Fiume, Vácz, N. Károly,

Mohács , N. Szombat , Károlyváros , Tokaj , Szom-

bathely, Érsekújvár, N. Kanizsa, Bukkari, azaz ösz-

szesen 30 városokat s fontosb kereskedési helye-

ket köt össze.



VI. FEJEZET.

Költségvetés a javaslott közlekedések

kiállitására.

jyiiulán a magyar közlekedési rendszer mindenik

osztályában a közelebb teendökrül nézetimet elmon-

dottam , vessünk számot ernkkel , s vizsgáljuk meg
mennyi pénzerore van szükségünk, hogy azokat kiál-

lithassuk. Lássuk ezt osztályonkint

:

a) Hozzávetleges költsége mindeniknek.

Vaspályák. Fenébb a különböz országok

vasúti közlekedéseinek kiállítási költségeit, s a kü-

lönböz költségek okait elsoroltam. Ha saját hazánk

helyzeti viszonyait azon országokéval egybehason-

litjuk, azonnal világos leend elttünk, miszerint nincs

ország, melly a vasúthálózat létesítésére nagyobb

elnyöket igérne. Ezért bátran merem állitni, hogy
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nálunk a rendszeres vasúthálózat sokkal kevesb kiál-

lítási tökét igényel, mint bárhol Európában, söl tán

még" Amerikában is, és pedig következ okokbul:

l-ör: Mert hazánkban a föld, munkabér, s sok

anyagok sokkal olcsóbbak, mint bárhol.

2-or: Hazánk nagy kiterjedés térföldén a vonal

olly kedvez, hogy a talap — ahozképest mint más

országokban — majd mibe sem kerül.

3-or: Mert bármi vérmes reményeket tápláljunk

is a forgalom élénkségére nézve, legtöbb vaspálya-

vonalainkon egy vágás elegend leend a kereske-

delmi árúk, s személyszállítás ellátására.

4-er : Mert az építmények, mozgonyok, s más

szállítási szerek mennyisége — mi másutt a kiállítási

költségeket olly nevezetesen emeli — nálunk arány-

lag csekély leend; mivel népességünk egyes távol-

es tömegekben igen terjedt puszták közepette van

feloszolva, mi aránylag kevesb állomásokat, s szál-

lítási szereket tesz szükségessé.

Ezen okokbul aligha hibázom, ha ennyi elnyök

fejében elleges kiszámításba a magyer vasutakat, a

németországiakhoz mérve 20%tel olcsóbbra veszem,

s kerekszámban mértföldenkint 320,000 ezüst frtra

teszem.

Némi bizonyításul ezen elszámitás ersítésére

felhozhatom a következ adatokat

;

a) Wallau mérnök a vukovár-fiumel vasút költ-

sépeit 64/2 mcrlföldön 11^/4 millióra, teszi s chez
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összesen 15 miilót tesz. Ezen alap szerint egy mért-

föld vasút hazánk legnehezebb vonalán kerülne Wal-

lau szerint 232,558 frtba. Ezt ugyan én igen vér-

mes számitásnak tartom. A fenebbi költségvetés

szerint esnék a fiumei vasút kiállitására összesen

22,400,000 forint, s igy 7,400,000 e. frttal több,

azt sem számítva ide, hogy fenebbi felvételem általá-

nos az egész országra, s a könnyebb vonalak feles-

legei kiegyenlítik a nehezebb pályák több költségeit.

b) A középponti vasuttárssság a múlt országgyü-

léstül kamat-biztositást kérvén, az Ausztria szélétül

Pesten s Szolnokon keresztül Debreczenig kiálli-

tandó vaspálya költségeinek maximumát 18 millióra

teszi : a fenebbi felvétel szerint ezen 64 mértföld-

nyi pályavonal kerülne 20,480,000 ez. forintba.

c) A muh országgylésen a fiumei vaspátya-vonal

kamatbiztositásánál egy mértföld kiállítási költségei-

nek maximuma 250,000 e. forintra tétetett.

Mind ezeket, mint látszik, jóval meghaladja az ál-

talam felvett öszveg, tanácsosb azonban elre b-
vebben számitni, mert minden valószínség mellett a

felvett költségtökének mennyiségét elleges terraín

vizsgálatok s részletes adatok nélkül biztosan nem

lehet meghatározni : a 320,000 frtot is közepesen

vettem számításba ; feltéve, hogy némelly vonal p. o.

a fiumei többe, más, mint a térföldíek, kevesebbe ke-

rülendnek, s igy egymást kölcsönösen pótolják. —
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Csatornák. Már fenébb kifejtettem, hogy a

csatornák költségei sokkal változóbbak, mint a vas-

utaké, és inkább a helybeli körülményektül függe-

nek ; tudjuk például, hog-y hazánkban is a duna-tiszai

csatorna költségeinek elleges kiszámításában olly

roppant különbség volt a tanácsolt mütani tekinté-

lyek vélekedései közt. A tapasztalati adatok teljes

hiányában talán némi adatul szolgálhat n. Vásárhelyi

Pál k. hajózati felügyelnek az eszék-bródi csator-

nárul adott részletes kiszámítása, mibül kitnik, hogy

ezen 7 mértföldnyi csatorna, kiválólag kedvez he-

lyen vitetve, mintegy 2,247,120 azaz egy mértföld

321,000 e. frtba fogna kerülni; mibül azt lehet kö-

vetkeztetni, hogy hazánkban a csatorna igen egy

költségbe kerül a vasúttal; a szállítási szereket pedig

leróva sokkal többe is.

Kutak. Ezeknek költségeire nézve épen le-

hetetlen a külföldön kifejlett adatokat használni, mert

országot, hol az ers ut-anyag olly aránytalanul vol-

na felosztva, mint nálunk, egyáltalában nem talál-

hatni. Ereszben egyedül hazai adatok nyújthatnának

felvilágosítást 5 ezeknek azonban egészen híjával

vagyunk, mert a közmunka eddig divatozott rend-

szere még közelít kiszámítást sem enged ; azon vi-

dékeken pedig, hol a mérlegelés legérdekesb volna,

utak egyátaljában nem is léteznek.

Solgáljon e részben némi felvilágosításul egy

pár adat

:
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Szatmár város a hozzám beadott útépítési tervben

s költség-kimutatásban , a mellett , hog-y a fa-anyag

és szerszámok ára ingyen vétetett fel , elleges

kiszámításban egy mértföld utat 65,734 e.frtra tesz.

Ennyibe kerül ott fukarul , igen kevés kanyaggal

készül épen nem külföldi szilárdságú ut.

Azon megye , ugyanazon vonalon , csakhogy

Nagy-Károlyhoz közelebb s igy az anyagiul távolabb

egy mértföldre 141,266 ez. frt költséget mutat ki;

mi ha meglep is egyelre, nem fogunk csudálkozni,

ha tudjuk, mikép egyes helységek a kbánya helyé-

tül az épül vonalig egy köb-öl knek puszta kihor-

dásáért alku szerint 40 e. frtot fizetnek, s a téres,

árvizes vonal miatt 5 l fels szélesség magas töl-

téseket kell vonni.

A kutak kiállítási költségeirül semmi hozzávet-

legest megállapitni ezért nem lehet; annyi bizo-

nyos, hogy azok igen nagy különbségeket fognak ki-

fejteni a szerint, a mint az anyag majd helyben van,

majd messze földön egészen hiányzik.

b) Visszatekintés némelly közlekedési

tervekre.

Miután a közlekedési eszközök külön nemeinek

kiállítási költségeirül szóltam, bíráljunk meg némelly

eddig javasolt közlekedési terveket , hogy kitnjék

azoknak czélszerütlensége , s egyszersmind abbul
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meglássuk, hogy jelenleg a csatornákriil jó számí-

tással szó nem lehel.

1. Eszék tül Brodig a Dráva és Száva ösz-

szekötletésére ajánlott csatorna olly vonal, mi ellen

az elörebocsátott elvek szerint nem lehet kifogás,

mert két folyó kapcsolatát igen kedvez földtéren

létesitné. Azonban mihelyt a költségeket mérlegel-

jük: 7 mértföld csatorna az elöszámitás szerint ke-

rülne mintegy 2,247,120 e. frba

ugyanennyi vaspálya ott . . 2,240,000 e. frba

következleg elleges kiszámítás szerint is keve-

sebbe kerülne a vaspálya, mint a csatorna ^ noha a

valószínség ugy áll, hogy a vaspálya ott hihetleg

jóval kevesebbe, a csatorna ellenben jóval többe

fogna kerülni, mint az elleges számítás. Továbbá a

fentartási köhségek aránytalanul nagyobbak a csa-

tornáknál, mint a vaspályáknál ; és végre a vasutak

nem kivannak egyesektül a szállítási eszközökre

költséget, míg a csatornáknál a hajók még egészen

egyesek által kiálUtandók. 3Iiután tehát két vonal

összeköttetésénél a szám-mérleg illy nevezetes kü-

lönbséget mutat, lehet e az eszék-bródi csatornát

javasolni, midn sokkal olcsóbban egy egész évben

egyiránt használható sebes közlekedést lehetne a

vaspályával kiállitni a lassú helyeit, melly fagy, s

vízhiány miatt hónapokig heverne.

2. Duna-tiszai csatorna Pesttül Szegedig.

Tudjuk ennek elleges költségeit Klcnze 50,247400,
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— Clark 26,229,605. — Fynje 18,500,000 ez. fra

tették hozzávetleg: azt is tudjuk, hogy Czeglécltül

Szegedig mintegy 14 mértföldnyi vasút, körülbelül

4,440,000 ez. frtba kerülne. Már most engedi e a

józan gazdálkodás, hogy illy szembeszök különb-

ségek mellett nem vasút, hanem inkább csatorna

közlekedést kivánjunk?

3. Vukovár-fiumei vaspálya. Ha az ed-

dig általam felállított felvekre visszaemlékezünk,

mellyek szerint minden ipart, ert, tevékenységet,

minden kereskedelmi mozgást, minden nemzetiségek

érintkezését az ország központjához kell vonnunk,

csak akkor fog ezen terv, melly egyetlen tengerün-

ket nem Pesttel, hanem Vukovárral kötné össze, nagy-

szer ballépés gyanánt feltnni. Ismerve van elttem

mindazon indok, melly a tervezket ezen vonal fel-

állítására vezette, midn mind a tiszai, mind a dunai

szállitmányoknak közös gyülpontot kerestek. Ámde

ne vegyük bár számításba azon — tán soha még is

nem mellzhet — kötelességet, mit tlünk nemze-

tiségünk követel ; felejtsük azt, hogy ama vonal az

els tervezetben hazánk legtávolabbi határainál, az

utósóban a kapcsolt részeken vonul egészen át, a nél-

kül hogy egyetlen magyar falucskát érintene ; felejt-

sük még azt is, hogy a pest-fiumei vonal a dunán-

túli magyarság derekán, történeti emlékeink szent

földén vonul át s a kapcsolt részeket is keresztülvág-

ja :, mindezeket felejtsük — bárha ezeket magyarnak
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felejteni nem igen volna szabad; — s vegyük a két

tervet puszta, rideg számokban vizsgálat alá, lehetet-

len leend a választásban ingadoznunk. Ugyan is:

Elleges kiszámítás szerint a vukovár-fiumei és

pest-fuimei vonalok közt hosszúságra nézve igen

csekély a különbség, mindössze néhány mértföld,

következleg kiállítási költségekben sem lehet nagy

a különbség.

Azonban a pest-fiumei vonal a) összeköti nem-

csak a fvárost , hanem ez által az egész országot

állandón s minden megszakadás nélkül a tengerpart-

tal. A vukovár-fiumei vonal által ezen összeköttetés

évenkint 3-4 hónapig megszakad t. i. mig a fagy tart.

b) A pest-fiumei vonal egész évben élénk for-

galmat állithat el s folyvást jövedelmez, mig a vu-

kovár-fiumei hónapokig jövedelem nélkül vesztegel.

c) A pest-fiumei vonallal kapcsolatba hozható

sopron-kanizsai és mohács-légrádi mellékvonalok

összevéve sokkal termékenyebb , népesb s vagyo-

nosb vidékeket kötnek össze, mint a vukovár-fiumei

vonal.

d) Az altiszai gazdag termelés a Ferencz-csa-

lornája által Mohácsnál épen ugy eléri a fiumei vo-

nalt, mint különben Vukovárnál.

Végre kereskedelmi állapotaink rendezésében

menthetlen lépés volna , kivált ha tengerpartunkat

fontos pontnak tartjuk, épen azt a fvárossal, a bei-

kereskedés legfbb fokhelyével összeköttetés nélkül
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hag-yni, s a vukovár-fiumei vonallal megsenimisitni

a kereskedelmi öszpontositás egész rendszerét.

4. Az E s z é k - F i II m e i vasutrul,'") melly még^

aztán gondosan kikerülve a feldiinai megyéket a

czeglédi vonalhoz csatlakoznék szólnom sem kell,

egy tekintet a benyújtott térképre meggyz min-

denkit annak czélszerütlenségérül.

c) Költségvetés alkalmazása.

l-ör. Vaspályák. A fenebbi vaspálya-vona-

lok összevéve mintegy 250 mértföldet tesznek;

egy mértföld vasul árát szinte fenébb 320,000 e.

ftra számítottuk, s igy a kijelelt vonalok összes ára

tenne körülbelöl 80,000,000 e. ftot.

Nem lesz e helyen érdektelen kimutatni az

arányt mellyben ezen vasutvonalok elkészültével

a fenébb elsorolt országokhoz képest állnánk ; mi

egyszersmind kimutatja világosan, hogy az itt java-

solt hálózat csak kezdet közlekedési fejldésünk ös-

vényén.

A hazánkbeli vaspályák hossza a fenebbi kiszá-

mítás szerint a pest-posonyi, pest-szolnoki, soproni,

s nagyszombati vasutvonalokkal meghaladna valami-

vel 300 mértföldet, mellyet azonban kerek számmal

elfogadhatunk.

*) Bruck Károly terve.
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Országok

Né-
I

Terjede-

pesseg lem

Kész vagy
készül-
ben lev
vasútja

összesen

millió
Q mért-

}

geogr.

föld mértföld

Képvisel

beruhá-
zási tkéi

milliót

Ano-olorszáo- . .o o
Francziaország .

Amerika (éjszaki)

Poroszország . .

Belgium
Ausztria Olaszor-

szág nélkül . .

Magyarország és

Erdély összesen

25 5461 3500
34 10263 1340
i7y. 108000 3150
15 5014 383
4 542 714

14 5030 304

13 6175 298

5635
1362
1304
170
699

144'

100

2-or. Folyók. Ezeknek rendezésére nézve

elleges terv s kiszámítások nélkül költség tekinte-

tében valami határozott öszveget kimondani nem

lehet. Nincs azért más mód, mint szemelött tartva

az országosan kiállítandó töke egész öszveget egy

bizonyos kerek számú öszveget bizonyos évekre

felajánlani. Ezen»öszveg volna 8 millió 10 évre,

mibül évenkint 800.000 ez. ftot következ módon

lehetne a folyó-rendezésekre fordítni; u. m.

1. Duna-szabályozás folytatására,

különös figyelemmel a fváros biztosí-

tására, melly czélra külön 40,000 e. frt

számitatik évenkint, összesen

2. A Tisza folyóra 200,000

3. A Tisza mellék - folyóira, külö-

évenkint

ez. frt.

240.000
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nsen a Szamos, Maros, Körös és Bod-

rogra 160,000

4. Dráva-szabályozásra 40,000

5. Vág- és Garan folyókra .... 40.000

6. Száva, Rába, Lajtha, Sió-csatorna,

s a többi kissebb folyókra 120,000

Összesen 800,000

Magátul értetik, hogy ezen öszvegekbe minden

a folyórendezések, és hajózási czélokra teend költ-

ségek, mint : tervek, állandó felvigyázat, mederta-

karitás, hajóút, s a t. befoglaltatnak.

3-or. K utak. A költségvetés nehézségeit a

köutakra nézve már fen kifejteltem. A létez körül-

mények közt tehát nincs más mód, mint a köutakra

is bizonyos aversionalis öszveget évenkint felaján-

lani, annyit minden esetre, hogy a közlekedések

ezen ágában is érezhet haladás fejldhessék min-

den évben.

Ezen általános öszveg volna 12 millió 10 évre

elosztva, azaz 1,200,000 e. f. évenkint.

Az indokokat, mellyek miatt a mostani körül-

mények közt többet az országnak e czélra forditni

nem igen lehet, alább az utósó fejezetben kifej-

tem. Már most, ha ezen évi öszveget mérlegbe

vesszük, tekintve azt, hogy az általam indítványo-

zott utvonalok nagy része hegyvidéken vonul át,

s ^ miatt kevesb költséggel kiállithatók, még sem
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liiszem, hogy egyremásra mérlföldenkinl 60,000 e.

tVton a köut kiállitható legyen. Azonban ha ezen

öszveget vesszük is fel, a fenébb egy évre aján-

landó tökébül legfölebb 20 mértfökl nt készülhet

egy évben, pedig a már meglev vagy készitendü

utak fentarlására semmi sem forditathatik az uti

'pénztárbul. Már most ha csak 20 mértföld utat lehet

ezen öszvegbül évenkint készitni, st ha a lehet

legcsekélyebb öszveget vesszük fel az utak fentar-

tására, ezen öszvegbül még is évrül évre kevesb uj

utunk áll el s végre is kigázolhatlan bonyodalomba

jutunk, hogy ezen 20 mértföldnyi utat hol és melly

hatóságokban ruházzuk be, s azok közt min arány-

ban oszoljék el az évi tke ?

Ha czélom nem az volna, hogy a bonyodalmak

eltávolitassanak s mennyire nyomott helyzetünkben

lehetséges, minden érdek méltányosan kielégites-

sék, feladatom igen könny volna ; mert az oszta-

kozás keserségeit biznám a törvényhozásra, melly

okvetlenül azon dilemmába jutna, hogy vagy minden

érdeknek juttatna részt, e felaprózás áhal a sikert

tenné lehetetlenné ; vagy a siker megmentéseért

sok halóságok érdekeit volna mellzni kénytelen, s a

vége elégületlenség, keserség lenne.

Hogy tehát ezen bajokbul kimenekedjünk más

módot nem látok, mint követve a múlt országgylés

nyomdokait, ezen évi-öszveghez még minden ható-

ságban a közmunkák felét a kutakra felajánlani,
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melly munka-töke czélszerü intézkedések által g-yü-

mölcsözövé tétethetik ug-y. hogy érezhet sikert

mutasson a nélkül hogy a munkalevö osztálynak

terheit szaporítsa. E rendezés elvei fvonalokban

következk lennének

:

a) Az ezen munkálatban kijelelt utvonalak or-

szágosoknak nyilvánitandók. ezeken minden mun-

ka költségei az országos közlekedések pénztárát

illetik.

b) Els szükség, hogy a már meglev utak a

fentartás s folytonos igazitás elmulasztása miatt el

ne romoljanak, azután a könnyen helyre állithatók

jól megigazilassanak. s végre ujak épitessenek.

Ennélfogva

c) Minden egyes hatóságban számbavétetik a

közmunka mennyiségének fele ; a már meglev, ki-

igazítandó, s ujon építend utak kiterjedése mért-

földenkinl : például Nyitra megyében van országos

útvonal mintegy 20y2 mértföld: ebbül kész vagy

kevés igazítással helyreállítható 13 mértföld: egé-

szen ujon készítend 7/4 mértföld. A közmunka

fele ezen megyében tehet az országos összeírás

szerint körülbelöl 32.763 szekeres, igen annyi te-

nyeres napszámot.

d) Kiszámitatik minden hatóságban, mennyi kí-

vántatik ezen közerbül a fenlev utak jó karban

fentartására. továbbá a kiigazitandók helyreállitá-

6
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sara, végre a mi marad az uj utak építésére Ibrdi-

landó leszen.

e) A t'entartáshoz, kiigazításhoz vag-y uj építés-

hez megkívántató minden pénzbeli költségeket az

országos közlekedési pénztár fedezi, illyesek: úté-

pítk, felügyelök. utkaparók, szerszámok, anyagok,

mesteremberek s a t. mi eddig a háziadó rovataiban

fedeztetett.

f) Ezen kiszámításokat a közlekedések igazga-

tósága az illet hatóságokkal egyetértve teszi meg,

s elkészítteti minden évre a teend munkák tervét.

Természetes következése ennek, hogy az itt

kijelelt, s országosnak nyilvánított vonalokra nézve

megsznik a megye, város, vagy kerületi hatóságok

közti különbség, s az a kerületi hatóságokra nézve

csupán a kiállítandó közer felére nézve kulcs gya-

nánt marad fen.

Ezen rendezés lehetvé teszi, hogy minden

hatóságban és pedig a közer arányában minden

évben haladjon az útépítés, a háziadónak neveze-

tes rovata elenyésszék, s az országutak rögtön szi-

gorú felügyelet alá kerüljenek, jól fentartassanak s

igazítassanak.

Hogy azonban a közer alkalmazásának sikere

s legyen,'"*) azt a mostani állapotban hagyni lehe-

*) Hogy mostani állapotában a közmunka legnagyobb veszte-

.
getés, mutogatnom sem kell. Kiáltó példát idézhelni fel e

részben a Tisza-szabályozási munkákbul. Zemplén megye



91

lellen : hanem a közmunka megvételére nézve kö-

vei kezö módüsilásükal kell felállilni :

1-ször.Minden hatoság-ban számba vétetik a köz-

er fele. s annak öszvege vétetvén tekintetbe az a

kijelelt útvonalon az adózók s siker könnyebbsége

szerint alkalmazandó.

2-szor. Minden közmunka szakmányra változta-

tandó, s minden egyes munkapontra a jövés-menés

betudásával meghatároztatik a tartozás mennyisége

minden adózó osztályra s munkanemre nézve.

3-szor. Olly helységekre nézve hol a közmunka

azoknak távolsága miatt Fel nem használható, a meg-

váltás megengedtetik, s ennek mérsékelt bérét a

közlekedési igazgatóság és a hatóság egyetértve

szabja meg.

4-szer. A váltságra nézve . a munkával tartozó

elsséggel bir: ha ö nem teszi, a helybeli birtokos

megválthatja.

5-ször. A közernek kiszabott felét a közleke-

dési igazgatónak bár milly más közlekedési munká-

hoz felhasználni lehet , az utpénztárt illet költsé-

gek kiegyenlítése mellett.

például a bodrogközi helységeket kirendelte a tiszai töltések-

hez a tái'kányi vonalra; ezeknek mnnkájok kifizetetett olly

árban , mint önkénytes munkások alkuja volt köbölenkint. A
beadott hivatalos jelentések szerint a kiállított töltés, s a rá

fordított napszámok a közeröbül 3 ez. kr. napibért mutattak

ki, mig önkénytes munkások 20— 24 söt több kr. napibért

kerestek.

6*
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6-szor. Az útvonal mentiben vagy közelében

esö minden közert lehessen oda használni , a köz-

lekedéseket illet fele-öszvegnek másutti kiegyen-

lítése mellett.

7-szer. Minthogy a közer megvételében az adó-

zó osztályra nézve az a legterhesb , hogy a rá-

szabott évi munka bizonyos a kerületi tisztvisel ál-

tal kiszabott idben követeltetik : e részben szükség

hogy minden közmunka-illetség elre meghatároz-

tassékfalvanként.^ s annak letöltésére elegend zárid

adassék, melly alatt az illetk szabadon választott id-

ben teljesíthessék falvanként a kiszabott közmunkál.

A köulak kiállításának tökéjét tenné a fenebbiek

szerint

aj minden kiszabott közmunka fele-része , és

hj az évenkinti 1,200,000 ez. forint.

A tapasztalat meg fogja mutatni , mennyi ered-

ményre juthat ez utón az ország, s annak fonalán

módjában lesz a törvényhozásnak ezen intézkedése-

ket, mellyek a kényszerít körülmények közt most

tán leginkább kisegíthetnek , módositni vagy gyö-

keresen megváltoztatni. —
Mindent egybefoglalva , tenne a költségvetés a

javaslóit közlekedési eszközök kiállítására , és pedig

vaspályákra 80 milliót

folyó-szabályozásokra .... 8 „

köutakra ^^
-n

Összessen . . . 100 m. e. ft.
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Igaz ug-yan hogy ezen elöszániítások változások-

nak vannak alávetve , s a kivitel folytában oUy kö-

rülmények állnak elö mikrül a kezdetnél sejtelmünk

sem lehet ; söt bizonyos hogy a kivetett öszvegekkel

sem a folyó-szabályozások bevégezve , sem a kije-

lelt utvonalak felépülve nem volnának még: azonban

azokat bevégezni nem egy évtized . nem is egy kor

feladata; a mi tisztünk azt helyes alapokon meg in-

ditani, s bízni annak további kifejtését az ország ki-

fejlendö erögyarapodására.

Függelék
A kisajátitásokrul.

Ha már a közlekedési eszközök minden ágaiban

egységet s öszhangzást akarunk eléállitni, nem le-

het, hogy a kisajátítási törvényekrül is részletesebben

s tüzetesen ne rendelkezzünk s a fenálló törvények

hiányit ki ne pótoljuk.

Eddigelé az országutakra megkívántató földet a

hatóságok ingyen foglalták el minden kárpótlás nélkül

hihetleg azon elvbüKhogyaz ut közelsége nagyobb

jótétemény a birtokosra nézve , hogysem azon cse-
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kély földért, melly közutnak elfoglaltatik, kármentést

követelhetne.

Ellenkezleg a vaspályáknál teljes és tökéletes

kármentést rendel az 1836-ki 25 törvényczikk, no-

ha a vaspálya közelsége többszörözött jótétemény a

köuthoz képest . s a birtok értékét azonnal , minden

más beruházás nélkül , aránytalanul felemeli.

Nézetem szerint sem egyik sem másik mód nem

méltányos : egyik nyomja a birtokosi . másik terheli

a vállalatot igazságtalanul. Es ez a tapasztalat útmu-

tatása szerint igen különös eredményekre vezetett

,

például a központi vasút kisajátításainál. — Olly he-

lyeken t. i. hol a vaspálya vonulata még bizonytalan

volt, hogy a birtokosok és községek azt saját hatá-

raikra vonják . a szükséges földtért ingyen mega-

jánlották, st más nevezetes áldozatokat Ígértek a

vaspálya jótéteményiért. Ellenben , hol a pálya vo-

nulata bizonyos s kikerülhetlen lön , ott kisajátítás

fejében a birtokosok olly árt követeltek . melly nem

a föld azeltti becséi . de a vaspálya által felemelt

értékét is túlhaladta.

Ebben tehát arányt és mértéket kell fölállitni. t.

i. a köutaknál nem pusztán foglalni . a vasutaknál

nem túl az igazságon fizetni s ez által a közvál-

lalatokat terhelni.

Ha a k- és hajóutakra. vaspályákra, csatornákra

foglalt földtér által okozott kárt vizsgáljuk . azt fog-

juk találni, hogy ezek által nemcsak semmi kár —
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mi lueg-téritendö volna — nem okoztatik . söt igen

nag-y positiv s nem illusorins haszon szereztetik a

birtokosoknak, mi az elfog-lalt földtér l}ecsét sokkal

felülmúlja. En tehát a kisajátítási kármentésnek alap-

ját nem találom a statusra nézve, s megfvallom liog-y

a közvállalal Irányában semmi kármentési fizetés-

nek helyét ott nem látom, hol puszta föld — s nem

különös beruházások is egyszersmind — foglaltat-

nak el.

Azonban az is igen világos , hogy midn a köz-

lekedések nyeresége minden közel birtokosra kiter-

jed, akkor az avval járó terhet egyedül azon föld-

birtokosok nem viselhetik, kiknek földén esetesén a

vaspálya vagy útvonal keresztülmegy.

Van tehát nézetem szerint helye a kármentés-

nek az egyes birtokosra nézve kilül a föld elvétetik,

de ezen kármentés terhe nem a statust illeti, hanem

az okozott sokkal nagyobb nyereség részeseit t. i.

az érintett községeket.

S ezért igen helyesnek tartom a kisajátításokra

nézve azon intézkedést , mellyet a közelebbi or-

szággylés a hajóutak kisajátítására nézve felállított

— az 184%-ki irományok könyvében 333 sz. alatt

— t. i. hogy a szükséges földtér kisajátításának költ-

ségeit aránylag a birtokosok közönsége fedezze, s a

közvállalat csupán a különös beruházások mint ker-

tek , épületek , ültetvények felesleges költségeit

pótolja.
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Ezen intézkedés hazánkban annyival könnyeb-

ben életbe léptethetik, minthogy a legtöbb határo-

kon még rendbeszedés sem hajtatott végre, s a bir-

tokos, kitül a közvállalatokra elvétetik a föld, ugyan-

csak földben kielégithetö leszen.



Vn. FEJEZET.

A végrehajtás rendezése.

rla visszaemlékezünk a közelebbi országgylésnek

e tárgy körüli vitatkozásira, nem szükség itt fejteget-

nem , miszerint a közlekedési ügy rendezése körül,

ez sajátkép az életkérdés, mellynek szerencsés, vagy

bal megoldásaiul függ nemcsak anyagi állásunk , de

sokkép minden egyébb viszonyaink további fejl-

dése s jövendje is.

Kimondottam akkor is, azóta is több alkalommal,

hogy a haladás némi veszéllyel jár; minden uj ren-

dezés , melly szerkezetünk történeti alapjait ujjal

cseréli fel , némi crisist idéz el ; de meg vagyok

gyzdve , hogy a veszteglés bizonyos halál , s igy

a koczka , melly a haladást kiséri , nem rettent el

soha, mert ers hitem, miszerint van fajunkban élet-

er elég a szerencsés kibontakozásra.

A végrehajtási rendezés tekintetében elegend

példa áll elttünk Európa többi országaiban ; az al-



98

kotmányos formák, mellyekben ez másutt forog, egész

fejlettségükben ismeritek. Tagadni ugyan nem leiiet,

hogy nálunk sajátszer viszonyok is követelnek kü-

lönös tekinteteket, s léteznek tényleges állapotunk-

ban fen és len gátak, mellyek a másutt életben lev

formáknak teljes alkalmazását nehezítik. Meggy-
zött azonban a közelebbi országgylés is , miszerint

törvényhozásunk azon formákkal ismereles, s alkal-

mazásuktul — mennyiben viszonyink engedik — nem

idegen. Legyen azért nekem megengedve . hogy a

közelebbi országgylés állapodásait minden indoko-

lás nélkül egyszern felemlitsem ; fejtegetésimet

pedig csak azokra intézzem, hol nézetim eltérnek,

s mellyeknek bvebb indokolását a múlt országgy-

lés végzései szükségessé teszik. —
A végrehajtás f elveit keltben kell megálla-

pitni : u. m.

l-ör Felelség.

Mibl — mint ez már országgyülésileg elismer-

telett, — önkényt következik, hogy:

a) ez csak személyre alkalmazható, testületre

nem.

b) ennek biztos . s gyakorlati értelme a végre-

hajtó parliamenlalis állásában, s ahhoz való viszonyi-

ban keresend. —
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c) a felelség egy részrül . más részrül feltét-

len engedelmességet követel.

d) a végrehajtó felelsége a végrehajtási hiva-

talnokok megválasztására, s elbocsátására nézve teljes

korlátlan hatalom nélkül , meg nem állhat.

2-or Központosítás.

Hazánk állása . a csekély er , mellyel rendel-

kezhetünk , a viszonyok sebes fejldése , s állapo-

tunk nyomasztó volta mulhatlanúl megkívánják, hogy

az eröbül , mellyet az ország közlekedési eszközök

kiállitására fordíthat, semmi ne vesztegetessék el.

Ez pedig máskép nem lehet, csak ha a közlekedési

ügy központosított felügyelet alá adatik minden ágai-

ban.^ mi által minden részletes munka az egész or-

szágban, egy országos közlekedési rendszer kiegé-

szít részévé válik, s ez az mire törekedni kell,

Ebbül következik:

a) Az 1836-ki 25 törvényczikk *"") világos el-

*) Sajátkép ez a törvényczikk ollyan . melly önmagát eltörlötte,

miután bevezetésében ez áll

:

„A legközelebbi országgylésig — — — ideigleni hatá-

rozat gyanánt rendeltetik."

Világos ebbül, hogy e törvényczikk csak három évre hú-

zatott ; azonban az abban foglalt jogokat magán vállalkozók

még sokkal késbb is vették igénybe , mint tudva van. így

például a központi-vasut-társaság 1844-ik év Márt. 13-kán

kötötte szerzdvén vét. Szükség azért világosan kimondani,

mikép e törvényczikk eltöröltetik.
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törlése, ezentúlra pedig azon szabály megállapítása,

miszerint önnálló vasutakat, mellyek nem egyes

helyeknek az országos vonalokkali összeköttetését

czélozzák. csak országgylés engedelme mellett le-

hessen bárkinek épitni. Az öszeköltetési szárny-

vonalokra azonban tért kellene nyitni egyesek tevé-

kenységének, a magánipart felébreszteni, s megen-

gedni hogy ezekre a közlekedési igazgató adhasson

engedélyt. Söt mennyiben a szárnyvonal egy már

elfogadott, és országos segedelemmel készítend köut

helyét pótolná, az országos közlekedés igazgatója a

kiszabott öszvegíg az ország nevében mint részes

állhasson be.

b) Folyókon . mint az országos közlekedés má-

sodrend eszközein semmi munkát senkinek tenni

nem szabad a közlekedési igazgató tudta, s helyben-

hagyása nélkül.

c) A köutak körül minden ezutáni munka, melly

akár országos közlekedési , akár hatósági kezelés

alatt tétetik, a közlekedési igazgató fölügyelete alá

helyeztetik, annak terveit a közlekedési igazgató

birálja meg, irányzatát ö határozza el. Ez alól csak

a meglev nem országos utak fentartása, s a határ-

bell utak vétetnek ki.

A közlekedési eszközök minsége , iránya hatá-

rozza el egyes helyek , st vidékek jövend sorsát

;

ez a kereskedésnek uj vonalat , uj fokhelyeket te-

remt: itt emel, olt süllyeszthet is; ezért ezt csak
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maga az ország által felállitott felels hatóság- or-

szágos szempontokbiil intézheti el helyesen , más

nem.

A végrehajtás e két életfeltétele t. i. a felelség,

s központosítás hogyan fér meg a törvényhozás mos-

tani rendszerével . nem ide tartozó kérdés ; annyi

mindenesetre világos elttem, hogy a felelség elve

teljes megnyugvást a nemzetnek nem nyújthat, a

végrehajtó állását kétessé teszi , és felette nehezíti,

st azt terhes alternatívákba helyezi évenkinti or-

szággylés nélkül. —
Lássuk ezek után a végrehajtási rendezés rész-

leteit.

a) A közlekedések kiállitíísának mód-

járul.

Tagadhatlan , hogy Magyarország mostani állá-

sában, tekintve kiterjedését, népességét, különösen

pedig azon gazdag forrásokat, mikkel a természet oUy

bkezn ellátta, igen csekély teher elviselésére ké-

pes. Igen medd Fáradság volna taglalni az okokat,

mellyek e tényleges állapotot hazánkra idézték, elég

ebbül az eredményt feljegyezni, s szemétl nem té-

veszteni, mert épen ezen tény határozza el a köz-

lekedések kiállításának elveit.

Nekünk saját nemzetiségünket kell még meg-

menteni; mert legyen bár törvényeink, kormány-
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székeink . s az igazg^atás nyelve mindenütt magyar,

hangozzék bár k. királyunk, s fenséges családja aj-

kairiil a hazai nyelv, tanitassék bár minden iskolá-

ban a tudomány magyarul . legyenek magyar lobo-

gók és pénzek : mind ez nem menti meg nemzetün-

ket az enyészettül : ha a magyar birtok idegen ke-

zekre jutna . s a magyarfaj koldus néppé válnék

saját honában. — Mi pedig inkább e veszélyt ül fél-

hetünk , mint akármitül. s épen mert az anyagi jólét

forrásai fejletlen hevernek . a pazarlás napirenden,

a szorgalom nem igen gyümölcsöz, a földbirtok becse

igen csekély, jövedelme parányi.

Arrul talán senki sem kételkedik , hogy jól ren-

dezett közlekedések mindenfelé emelik a birtok be-

csét, fölélesztik — mert jutalmazzák — a szorgalmat,

sokszorozzák a jövedelmet, s ez által tehetsbe te-

szik a nemzetet, s ez most mindenekfelett, mire

törekednünk kell.

Ebbül kett következik elvitalhatlanúl u. m.

a) Most egyelre annyit kell követelni a nemzet

lül , mennyit csak kiállitni saját romlása nélkül meg-

bír. Többet venni , nem tenne egyebet . mint sok

nemzetségek bukását rögtön decretálni , s evvel a

magyar birtokot idegen kezekre juttatni , mi ön-

gyilkolás volna. És e tekintetben ne ámitsuk magun-

kat azon deszkavédelemmel, mii a hajótörésben a

honosítási törvény nyújthat : mert egyfell már annyi

elzött honosítás van a múltban , hogy a jövend
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minden kecsegtetése ábránddá változik : másfell

alig- lehet olly honosítási törvényt alkotni , melly ki-

játszást kizárjon , s nemzetet megvédjen az elmerü-

téstül, ha neki indult. —
b) Azon terhet, mellyel viselnünk lehet és kell,

a közvagyonosodás czélaira fordítsuk , azaz a cse-

kély ervel olly beruházásokat tegyünk , mellyek

nemzetünket e nyomasztó állásbul kiemeljék, fleg

pedig kifejtsék a képességet nagyobb teher, s beru-

házás viselésére. —
Ha hazánk kiterjedését, népességét, szükségeit

egybevetjük a többi európai statusokéval , valamint

azon tkékel , mellyekel azok a közlekedésekre már

eddig befektetlek, azonnal látni fogjuk, hogy az

ezen javaslatba foglalt közlekedési eszközök, és

ezekre követelt öszveg egyedül az els kezdet az or-

szág anyagi kifejtésének nagy munkájában: annyit, i.

mennyi az els szükségeket némileg kielégíti ; fleg

pedig mennyi czélszerün felhasználva, s szigorún

kezelve kifejtheti gyorsabban, mint hisszük, a képes-

séget, hogy a nemzet önmagáiul ne legyen kényte-

len megvonni snját felvirágzásának további eszkö-

zeit. —
Ezeket nem tartottam feleslegesnek elrebocsál-

ni azért , hogy meggyzdésemet , s a czélt mellyel

a csekély kiáliílhaló pénzer beruházására nézve kö-

vetnünk kell, kimondjam. Mennyit állilhatunk ki éven-

ként
,

s min forrásokbul merítsük közszükségeink
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tökéjét, az országgylés által más helyre utasitatolt.

Nem akarok azért itt arrul szólni ; e helyett taglalás

alá veszem saját állásunkat a közlekedési eszközök

egyikének , t. i. a vaspályáknak kiállítása irányában,

hogy kitnjék miként kell a javaslott vaspályahálózat

eléállitásában eljárnunk. — Ugyan is

:

Olly országokban , hol kifejlett ipar, forgalom,

fleg elegend tke van , nielly versenyt keres, ott

épen ezen körülményben van némileg biztosíték az

ellen, hogy valamelly iparvállalat hosszú idre nyo-

masztóvá váljék a kereskedésre nézve. Nálunk azon-

ban még a gazdasági ipar is igen alant áll ; szállil-

mányink a gazdaság els nyers terményibül álla-

nak jobbadán , tke , nemcsak melly versenyt áUit-

hatna , st az is hiányzik , melly gazdaságunk kell

emelését s a nélkülözhetlen beruházásokat fedezné.

Mi tehál közvállalatinknál mindenesetre idegen pénz-

re szorulunk.

Azonban hazánk néptelensége , iparunk állása,

terményink tulajdonsága, valamint kevés kecsegtet

kilátást mutat az iparvállalati nyereményekre, ugy más

részrül, amint már fenébb kifejtettem, vasutaink

rendeltetését megváltoztatja. S ezokért elengedhet-

len szabállyá leszi számunkra:

1. Hogy a vitelbér szabályozását utósó részle-

tekig az ország folyvást kezében tartsa , s azt az

iparfejldés igényei szerint rendezze : t. i. ha nyo-

masztó az , némelly termények szállítására , s a köz-
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érdek kívánja , azt leszállithassa. Nem elég ehezké-

pest. hogy az ország csak a vilelbér maximumai szer-

zödvényileg liatározza el : de szükség , hogy a vi-

lelbér egyes árúkra alkalmazva a mutatkozó szük-

séghez képest folyvást módosít ható legyen.

2. A vaspályák e»iész vonalát ulósó részletig

az országos megállapítás ulán. a közlekedések igaz-

gatójának kell elhatározni . s ezl nem lehet vállalko-

zók önkényére bízni.

3. A lehet legolcsóbb . s takarékos kiállitásrul

kell az országot biztosilni . mert a végén minden e

körüli eltérés, vagy az ország pénztárát, vagy a ke-

reskedést terheli.

Nem lesz talán érdeknélküli a fenebbiek bvebb

kifejtéséül, röviden visszaemlékezni azon vitatko-

zásokra . s vitelbér körüli adatokra . mellyek a kö-

zelebbi országgylés alatt a fiumei vasút körül fel-

hozattak: \i. m.

Egyik kimutatásban , melly az országgylésnek

benyujtatolt , a mostani szállitásbér egy mázsáért a

Dunátul Fiúméig 90— 160 ezüst krajczárban mutat-

tatik ki.

A fiumei társaságnak ajánlata szerint Vukovártul

Fiúméig a vitelbér 64/4 mértföldnyi vaspálya vo-

nalra egy mázsáiul 65 Vs e. krt tenne.

Ugyanezen kimutatásban az odessai vitelbér

az adriai tengerpartig 35 e. krban mutatatik ki.
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Más kimutatásban eg-ybehasonlilalik a magyar,

odessai, s galaczi gabna ára a fiumei piaczon kö-

vetkezkép:

Vukovár. Odessa. Galacz.

egy mér ára 2 f. 6 kr. 2 f. 20 kr. 1 f. 50 kr.

vitelbér Fiúméig — 36 „ — ^^
r)
— 45 „

ára Fiúméban 2 f. 42 kr. 2 f. 50 kr. 2 f. 35 kr.

Söt végre a fiumei társaság mint tényt emliti fel

az 1844-ik tavaszi conjuncturákat, midn Fiúméban

IVa mér azaz egy stajo magyar búza 19 ez. kral

kerüli kevesebbe , mint az odessai, mégis képes volt

saját tengerpartunkon az odessai búza vevkre ta-

lálni, mert még saját népünk élelmére sem volt

elegend magyar búza ott.

Mindezen részletes adatokat nem azért emiilem

itt fel , hogy számítási alapul használtassanak ; nem

is akarok azokon épen semmit épitni ; annyi még

is kétségkivülivé válik — s ez mit akarok — misze-

rint kereskedésünk a tengerparton a vitelbértül függ

;

mert ha — feltéve — a fenebbi hasonlítás a vu-

kovári, odessai, s galaczi búzaár közt állna, a fiu-

mei társaság által ajánlott gabnavitelbér mellett —
melly pedig a központi vasút bérénél SOVo-el olcsóbb

— még hazánkbul semmi gabnát kivinni nem lehetne

;

mivel a felvett 36 e. kr. vitelbér helyett egy mérre

56 e. krt számítva a magyar búza sokkal drágább

volna Fiúméban mint az odessai vagy galaczi; s
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vaspályánk könnyen arra szolgálhatna, hog-y ideg-en

gabna közelebb is nyomuljon ország-unk belsejébe.

Továbbá noha meg-határozza az ország" a vitel-

bér maximumát , ez a gyakorlatban máskép üt ki.

Például Pest Váczlul eg-yenes vonalban leg-felebb

4V2 mérlföld , a vitelbér egy mértföldre szerzödvé-

nyileg- 1 Vi kr. mázsájátul : — azonban a vasul gör-

bületei s kitérések meghosszabbítják a vonalt, s az

1846-iki Augustus 1-sö napján kihirdetett tariüa

szerint Pestiül Váczig- még:is

:

az 1 osztályú czikkeknél 9 kr.

2 osztályuaknál 12 ,.

3 osztályuaknál 24 ,. vitelbér fizetetik.

Ebbül csak az következik , hog-y minden bér-

szabályzat mellett a pálya kitérései által az egész vi-

telbéri számítás meg-hiusulhat.

Végre számtalan okok harczolnak a melleit —
mit fejtegetnemsem kellene — hogy egy ország köz-

lekedési fejldésének els stádiumában a rendezés

vezetését egyáltalában másra nem bizhalja, s azt

önmagának kell kezébe venni. Nincs Európának or-

szága — Angolországot kivéve — melly vaspá-

lyáira merészlett volna a magánosok iparának telje-

sen szabadiért nyitni, st)tt is elvégre a verseny olly

állapotokat idézett elö, mellyek miatt most az or-

szág beavatkozása aligha kikerülhet leend.

Szóval, ha vasutainkat a nemzeti felvirágzás va-

b)di eszközeivé akarjuk alakitni , szükséges, hogy
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azoknak kiállítására . irányaira , s különösen a bér-

szabályzásra az ország- állandó befolyását biztositsa.

Ez pedig- áldozat nélkül nem lörténbetik.

A kérdés már most számunkra az : miben álljon

ezen áldozat?

kamatbiz tos i tásb a n e egyenln minden

vonalra nézve ? vag-y pedig

egyenesen országos vaspályákat állilsunk

e ki ? vagy végre

az ország bocsásson ki k a m a t b i z t o-

s i 1 1 1 részvényeket ugy. hogy bizonyos részt

mindig megtartson , mellyel befolyásának túlsúlyát

állandón biztositsa.

Nézetem szerint, miután mostani állásunkban

minden fillérrel gazdálkodnunk kell. leghelyesbnek

azt tartom , ha egyenesen

országos vaspályák

állitatnak ki. s pedig következ okokbul:

1-ör. Tudatik. hogy a vasutak kamatolása igen

különböz egyes vonalakon : ha az ország saját vas-

pályáit vállalkozóknak adja által . azok bizonyosan a

legjövedelmesbeket foglalják el, s az ország el-

veszti ezeknek elnyeit, mellyek a kevésbé jöve-

delmezk kárait némileg egyenlithetnék.

2-or. Miután nagy fontosságú nálunk a vonalok

iránya, és különösen az, hogy azok minélelbb moz-

gásba tétessenek , országos kiállítás mellett e rész-

ben is leginkább biztosítva volnánk.
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3-or: Az országnak vannak leginkább kezében

olly segéd-eszközök, mellyek sajátszer viszonyaink

közt szükség- esetében kisegíthetnek; min: közer,

testületek részvéte, nagy töke.

4-er: Elre biztosan nem határozhatni meg. mi-

n érdekeket érint, alakulásokat teremt nálunk a vasut-

rendszer: s niig ez kil'ejlenék.mindenesetre szükség

hogy az ország teljesen megóvja intézkedési jogát,

minden idegen befolyásiul.

5. Igaz marad mindig — mit a lluméi társaság

az országgylésnek beadott nyilatkozványában mond,

— miszerint : vállalkozók soha , és semmi esetben

nem nyújthatnak a közönségnek közlekedési olcsó-

ság tekintetében olly kedvez feltételeket . mint a

status, melly a közlekedési eszközöket egyenes jö-

vedelem-forrásnak is tekinteni nem kénytelen, s ál-

dozatainak — ha ugyan amink nevezhet — b ju-

talmát nyeri a kereskedés felvirágoztatásában , s a

közjólét eszközlésében.

6. A kamatbiztositási i-rndszeruek vannak még

más terhes oldalai is u. m.

a) x\ vitelbér maximumának meghatározása mel-

leit — miután a drága és olcsó mértföld jövedelme

egyenl — a vállalkozóknak minden kitérés, melly-

ben az akadályokat kikerülik, s a pálya költségeit egy

mértföldre leszállitják, nyereség: ellenben a forga-

lomra nézve nagy veszteség.

b) Olly vonalakon, hol még most csekély a for-
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galom, következleg a vállalkozók csupán a biztosított

kamatokra támaszkodhatnának . mll sem tesznek a

vonal élénkítésére, söt a szállítás elhanyagoltathatík.

c) Hazánkban nem remélhet, hogy minden fen-

nebb kijelelt vonalra vállalkozók találkozzanak, s eb-

bül az következik , hogy a kecsegtetbb vonalokat

vállalkozók vennék át kamatbíztositás mellett, a többi

mégis az országra maradna.

d) Nálunk minden vállalkozás a vasutakat okvetlen

idegen kézre, s idegen befolyás alá juttatná.

7. Megemlitendnek tartom még azon nem kis

fontosságú körülményt is, hogy ha az országosan ki-

jelelt vonalok kamatbíztositás mellett kiadandóknak

határoztatnak , egy vidék hamarább ellátalík , másik

a nélkül marad jó ideig , s ez belviszonyínkra bo-

nyodalmat liozhat , habár egy idre is.

8. Mindig szabadságában áll az országnak, ha

idejét látja, s a közérdek engedi késbb is kell biz-

tosítékok mellett a vasutakat részvény-kibocsátás

utján vállalkozóknak átadni, s ez által a kiállítási tkét

részben másra szállítní.

Ennyi okokbul határozott véleményem az, hogy

hogy most míg az ország saját közlekedési ügyeinek

hatásaiban tájékozni nem birja magát, a vaspályák ügye

országos kezelés alatt tartassék; mi mellett a taka-

rékosság és olcsóság a kiállításban verseny megnyí-

lása, s jó rendezés mellett ép ugy elérhet, mint

magánosok által : s ha nem is volna ez igy , sokkal
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fontos!) tekintetek követelik ezt parancsolólag most

tlünk, mintsem attul eltérni lehetne. — Továbbá

:

Annak elhatározásánál , hogy közlekedési esz-

közeink országosan állitassanak ki, ha valóban sikert

akarunk, megállni nem lehet ; hanem el kell mulhat-

lanul határozni a törvényhozásnak azt is, hogy a ki-

állítás lehetvé tétessék

Statuskölcson felvétele által!

Hogy ez máskép nem is lehet, szolgáljanak kö-

vetkez okok támogatásul

:

1. Vegyük mindenekeltt közelebbrül számítás-

ba azon követeléseket , mellyek az országtul mint

közszükség rovatai pénzsegélyt sürgetnek; ugyanis:

A közlekedési eszközök különösen a halaszthatlan

fiúméi

,

debreczeni,

aradi,

miskolczi vaspályák;

Duna.

Tisza,

Dráva,

Száva

,

Maros

,

Szamos

,

Körös

,

Bodrog

,
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Vág és Garan

.

Rába. Rábcza,Repcze satöbbi folyók rendezése,

Hajó-utak váltsága s igazítása,

Luiza-iit megváltása,

Fiumei kiköt rendezése

,

Országutak épitése.

Hidak kisajátitása. E felett

Nádoremlék,

Országos pénztár adóssága

,

Országház.

INemzeti múzeum.

Nemzeti szinház.

Gazdasági egyesület.

Statisticai hivatal

.

Népnevelés

,

Lótenyésztés,

Pest város biztosítása

,

Ludovicaea

,

Siketnémák-

Vakok-

Tébolyodottak intézete, s a t. s a t.

Sok van ezek közt, miket a közelebbi ország-

gylés már fedezeudöknek határozott. Már most kér-

dek mindenkit, ha az ország évi jövedelme fordita-

tik ennyi szükségek fedezésére , hogy lehel azon

néhány milliót, mit évenkint kiállíthatunk józanul ugy

felosztani ennyi szükségek közt, hogy annak sikere

érezhet legyen ?
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2. Az általános európai sebes fejldés sem tri.

hogy mi igen hosszú idre halasszuk közlekedésink

rendezését : most még béke kedvez, mellynck ideje

bizonytalan . s tartósságál senki sem bizlosithatja

:

szükség azért az idt hatállyal felhasználni, mig nem

kés.

3. Hazánkl)an a birtok-crisis , melly mostani sii-

lyedésünkben fenyeget . addig veszélyes . mig a

birtok becse nem emelkedik, jövedelme nem szapo-

ritatik : nekünk tehát nem kell egy napot sem vesz-

teni, hogy a magyar birtokosban vagyonához való

szilárdabb ragaszkodást ébresszünk . s nyomasztó

helyzetébül. s evvel a veszélybüT kiemeljük ; — je-

lenlegi állapotunk ollyan. mi ha még 2— 3 évtizedig

tarthatna, meglehet az orvoslás kés.

4. Nem csekély fontosságú ok számunkra az is.

hogy illy szegény országban a beruházás terheit, a

nemzet már jobbadán a közlekedési eszközök gyü-

mölcseibül fedezhesse, s a képesség minélelbb ki-

fejtessék . a teherviselés eredményeiben áldásthozó

legyen, s megszeretessék.

5. Ha az ország folyó jövedelmeibül kellene a

közlekedési eszközöket kiállitni, az egész adótke

elvonatnék más beruházási térrül. a nélkül, hogy a

pénz más forrásokbul szaporitatnék. s ezt az ipar

egyes ágai kétségkívül megéreznék, mellyeknek most

is — kivált a mezgazdaságnak — hiányzik a beru-

házási tke, — Végre.
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6. Az évi jövedelem beruhíízása a leg-nagyobb

bonyodalmakba vezetne, midn például a fiumei vasul

talán 8 év jövedelmeit egymaga követelné . a töb-

biek szinte éveket : hogyan lehetne a sorozat nehéz-

ségeibül kibontakozni ?

Legyen e tekintetben visszaemlékeztetni szabad

a mull országgylés bonyodalmira . midn a parányi

tke annyi rovatokra apróztatott, s végre egy rovat

osztályosai az országutaknál ismét annyira egybe-

bonyolodtak, hogy végre inditványoztaték. miszerint

az egész öszvega központi megyének adassék, mert

annyian hasznát úgysem vehetik.

Ennyi okok súlya legyen elegend meggyzni

mindenkit , hogy az ország évi jövedelmét bizonyos

részben tkésitni kell, s ezt közlekedési beruházá-

sokra fordítni. — Azonban hogy még világosabban

kitnjék, mikép ez máskép nem lehet, megkísértem

a beruházás részleteit is kifejteni, s mintegy látható-

vá tenni a pénzraunkálkodás kifejldését.

Meg kell itt azonban elre jegyeznem, miszerint e

kimutatást egyedül példa gyanánt hozom fel némi tájé-

kozásul. Jól tudom én. hogy nemzeti kifejldésünket,

s a kibontakozásphasisaita jövend homálya fedi: tu-

dom azt, hogy nemzetünk e beruházásoknál meg nem

állapodik, meg sem állapodhatik : tudom azt is, hogy az

országos kölcsönbüli kibontakozás nem szokott történ-

ni azon az alapon, mellyen megindul : ismerem azon

különbséget is mi hazámíiai s például az angol közt
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létezik, melly szerint t. i. ez közadósságot könnyeb-

ben, magán adósságot ellenben igen nehezen

vesz: midn mi közadósságtul igen irtózunk, magán-

kölcsönnél annyival könyelmübbek vagyunk : isme-

rem végre a közadósság nehézségeit : mindez azon-

ban meggyzdésemet nem ingatja meg. Legyen

egykor a vagyoni közemelkedés , s ez által az ér-

telmi er is magasb fokra emelve, megteszi azon

kor azt, a mire hivatva van. — Elttem más nem-

zetek hasonló fejldési példája áll, s az ut, melly

ket — a kezdket — a jólét azon fokához vezette,

mellyen látjuk^ minket sem vezethet — ha bennünk

életer van — az enyészethez

!

Az alábbi példaszámitás kimagyarázására szükség

bizonyos számokat felvennem, s következket meg-

jegyeznem :

1. Tegyükfel, hogy az országos pénztárba éven-

kint egyenes adózás utján fizetetnék 3 millió ezüst fo-

rint : e felett indirect adózásul némi jövedelmi forrá-

sok jeleltetnének ki.

2. Ezen alapra felvétetnék idnkint s a szükség

szerinti részletekben 100 millió ezüst forint.

3. A felvett statuskölcsön kamatja képezné a

figált terhet: a többi ellenben a függ adót.

4. Tegyük fel, hogy vaspályáink részletekben

megnyitva, s mindig mozgásban tartva a befektetett

tke kamatait annyira fedezik , hogy csak 2V2 %el

kellene az ország pénztárának a kamatokat pótolni.
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5. Mivel a lolyórenilezések s iilkészilés költsé-

geinek — mellyekre 20 milliónyi beruházást inditvá-

nyoztam — kamatai egészben az országos pénztár

terhére esnek, ez az egész 100 millió kamatát épen

/2 %el neveli, s ezért az összes 100 millió kamatai

nak fedezésére pótlásul vegyünk 3%el. melly az

országos pénztár állal lenne fedezend.

Ezen felvételek után meg kell még jegyeznem,

hogy a 100 milliót például 1860-ik évig birnók

beruházni, a pénzügyi munkálkodás következkép

fejldhetnék ki

:

Év
Országos

évi

joví'dcloin

Evenkiiili

bcniliázás.

Ennek 3%
kaniala melly

az orsziííios

pénztár állal

pólolandó

Az országos

pénztárban

marad lüke

07.. l'rt ez. IVl. ez. fit ez. tVt

1

! 1849 3000000 . 3000000
1850 3000000 4000000 120000 2880000
1851 3000000 7000000 330000 2670000
1852 3000000 9000000 600000 2400000
1853 3000000 ] 0000000 900000 2100000
1854 3000000 10000000 1200000 1800000
1855 3000000 10000000 1500000 1500000
1856 3000000 10000000 1800000 1200000
1857 3000000 10000000 2 1 00000 900000
1858 3000000 10000000 2400000 600000
1859 3000000 10000000 2700000 300000
1860 3000000 10000000 3000000 —
összes. 36000000 100000000 — 19350000

Hogy ezen összeállitásba foglalt 3/'n évi pót-

lék valószinüségét kimutassam, szolgáljon némi fel-
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világosilás gyanúnl a központi vasul igazgatóságá-

lul nyeri ahilibi adatok összeállítása s az azokbul

vonható eredmény. Ugyanis

I. Kimutalása
a központi vasul Pest \ ácz közti vonalán volt

l'orgalomnak

1846 jul. 15-

tül— 1847
apr. 30-ig .

1847 maj Itül

- 30ig . .

S z emel y Á 1" lí Bevétel

üssze-
sen

esik

egy Ilo-

na pra

össze-

sen

mázsa

esik

egy
hónapra

ezüst frt kr.

9V2I1Ó

204918

51711

21570

51711

20515

22264

2159

22264

74614 38

15065 39

IOV2 h ónapi

]

jevétel . . . 89680 17

II. líinnitatása

a központi vasul Vácz Szolnok közli vonalán volt

forgalomnak

a pest-szolnoki

vonal megnyi-

tása azaz

Sept. Isö nap-

játul nov.

30-ig . . .

Dec. 1-tül —
31-ig . . .

S 7, e m é 1 y Á V lí B e \ é t e 1

össze-

sen

esik

egy hó-
napra

össze-

sen

mázsa

esik

egy
hónapra

ezüst frl kr.

91624

18185

30541

18185

127052

93499

42350

93499

113394

32860

58

2

1 46255 —
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Az I. kiimitatáshul következ ereflniények fej-

lenek ki

:

10y2 hónapi forg-alom bevételéi véve szá-

niitásba ad egy hónapra közép számi- ,.z. |,.t.

tással jövedelmet 8541

Tesz tehát egy évi bevétel 102492

Ebi)ül 50% kezelési költséore 51246

marad tiszta jövedelem 51246

Ezt felosztva a geogr. mérlföldekre Pest-

tül Váczig ad egy mértföldre tiszta jö-

vedelmet 10249

Ha már most egybevetjük ezen jövedelmet a

felvett kiállitási költséggel egy geogr. mértföldre,

melly 320000 e. forint, kifejtik . . . . SVÍo kamat.

Meg kell itt jegyezni, hogy e vonalon olly cse-

kély még — mint a kinuitatásbul látszik — az árú-

szállitás, hogy csaknem semmi, mi a vonal elkészül-

tével egészen más eredményeket idéz el.

A II. kimutatás szerint a 4 hónapi

forgalom tökéje mutat egy hó- ez. fit. kr.

napi bevételt 36563 45

ennek 50yoje kezelési költségre

tesz 18281 52V2

Marad tiszta jövedelem . 18281 5272

Ezen havi tisztajövedelem tesz 1

évre ; 18281 frl. 52i/, kr. X 12 = 219382 30
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Ezen évi liszla jövedelmei felosztva

a 19 geog. niériföldre Váczliil Szolno- ez. tvt. kr.

kig- ad eg-y mérlföldre tisztajövedelmet 11546 26

Az ilt kifejlett évijövedelmet egybevetve a ki-

állítási költséggel egy mértföldre számitásunk szerint

t. i. 320,000 ez. ftal, kifejlik évenkint valamivel

több mint 3%o kamat.

Meg kell éhez jegyeznem miszerint

a) a kimutatott hónapok a legterhesbek , mert

az iit járhatatlansága miatt a szállitás a vaspályához

igen nehéz.

b) A gzhajózás e hónapokban hiányzott, s a ti-

száni szállitás más hajókon is a legcsekélyebb e hó-

napokban.

c) A vitelbér ezen a vonalon igen nagy , ugy

hogy a 3-ik osztályú árúk például a gyapjú Szolnok-

iul Pestig mázsánkint 56 ez. kr. vitelbérrel van ter-

helve , holott jó útban tengelyen olcsóbb. —
Mind e mellett eléggé valószínvé teszik a fe-

nebbi kimutatások a számításimba foglalt azon fel-

vételt, miszerint az országnak 3Vo kamatot fedezni

nem fog kelleni, söt sokkal kevesbet s azt csak a

számítás biztosságáért vettem fel.

Ezek után a fenebbi láblábul, melly az éven-

kénti beruházást mutatja, következ eredmények fej-

lenének ki:

a) 11 év alatt befektet az ország 100 millió ez.

ftot s kiállít 300 mértföld vasutat, 8 millióig folyóit
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rendezi. 12 millió s a laiziininkák erejéig- köulakat

állit. Ha a folyójövedelembiil akarná ezt elérni, kel-

lene hozzá 33 Vs év.

b) Azon ideig m'ig az egész 3 millió évenkinl

kamat gyanánt fizetend volna, gyl az országos

pénztárba 19,350,000 ez. t't s az indirect jövedel-

mek . mikbid a fenébb elsorolt s részletesen meg-

határozandó közszükségeket fedezni lehetne ré-

wszenkint.

c) Ha felvesszük mérlegelés kedvéért például

:

hogy az ország a 100 millió lökéi szokott 33 éves

törlesztésre felveszi s pár év alatt beruházza :
—

vagy az évi jövedelembül ennyi beruházást részen-

kint tesz: világos hogy mindkét esetben a 33y3

év végével adósság nélkül állna . de els esetben a

törlesztési évek nagyobb részén megnyerné a köz-

lekedés gyümölcseit , s hihetleg a törlesztend ka-

mat-pótlás mindig alább szállna . mig a jövedelem-

büli kiállítás mellett csak 33 év múlva élvezné az

ország a rendezett s egybefügg közlekedések jó-

téteményeit. Végezetre

:

Itt van helyén szólni a tiszavölgyi társulatnak

hitel tekintetében országosan adandó segélyrl.

E napokban nyujlandom be a tisza-szabályozás

fejlödésérül jelentésemet. Abban ugy hiszem elég

világosan ki leend mutatva , miszerint a megkezdett

szabályozás az ország segedelme nélkül aligha se-

besebben kifejldhetik : s hogy e segély egy részt
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abban áll, miszerint az ország minden saját terhel-

tetésén kivül szerezzen a tiszavölg-yi birtokosoknak

kölcsönt , s engedje meg annak a birtokosok körül-

ményei szerinti könny törlesztését.

Már ba a törvényhozás az országos közlekedé-

sek kiállítását status-kölcsön alapján rendezi , a ti-

szavölgyi társulatnak hitel tekintetében adandó se-

gély igen könnyvé s egyszervé válik : mert csupán

egy felhatalmazásbul áll. mellyel a közlekedési igaz-

gató felruháztatik . s ennek következtében a társu-

lattal egyetértve , megszerzi számára is a szükséges

milliókat, s azoknak biztosítása iránt a társulattal szer-

zdik.

Ez utón igen könnyvé válik , az ország többi

folyóinak szabályozását is mozgásba hozni ; mert azon

folyók birtokosai is ösztönt találnak abban , hogy az

ország segedelmére számolva, körülményeikhez ké-

pest fedezhetik a szabályozásnak most jobbadán alig

megbirható költségeit.

b) A végrehajtó hatóságruL

A közlekedési ügy rendezésének ezen ágában

legkisebb fejtegetési tér maradt fen számomra • ré-

szint mert a föelvek már a közelebbi országgylésen

eléggé megvitatva voltak . s akkor olly állapodást

nyertek . mellyek els kiindulásul elfogadhatók : ré-

szint mert az igazgatási gépezet elhatározásában igen

8
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apró részletekre bocsátkozni inkább káros mint czél-

ravezetö volna. Legyen azért elég a föeiveket pusz-

tán elsorolni . mint azokat a közelebbi országgylés

már elfogadta : u. m.

1. A közlekedési ügyek végrehajtója az orszá-

gos közlekedések igazgatója lenne, kit ö

felsége nevez ki.

2. A közlekedési igazgató az országgylésnek

felels s mind két táblán üléssel bir.

3. Az országos közlekedések igazgatója teljes

hatalommal niháztatik fel a közlekedési hivatalnokok

kinevezésében és ell)ocsátásában.

4. Rendeletei mind hatóságokat mind egyese-

ket kötelezk, s azokért csak az országgylésnek

számol.

5. Ha az országgylés bizodalmatlanságot sza-

vaz, hivatalárul lelépni köteles. —
Szabadjon ez ufósó elv tekintetében visszaemlé-

keztetni a közelebbi országgylés vitatkozásira , mi-

után e pont akkor legtöbb fejtegetésekre nyújtott

anyagot. Nekem a kérdés, valljon t. i. egyik vagy

mind két tábla bizodalmának megvonása kellessék e

a lelépésre? mint akkor, ugy most is olly fontos-

ságúnak nem tni el mint általánosan vétetett. Mert

a felelség elve véganalysisben ugy is csak bizonyos

morális súly, mellynek physicai értelme a dolgok

rendes folyamán kivül esik. — A közlekedési igaz-

gató ország hivatalnoka, az országnak rendi tábla-
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ján, üléssel bir. s tnnuja minden discussioknak, mellyek

személye felett a két tábla közt keletkezhetnének el-

térés esetében. Nem lenne e a képvisel testület

többsége föllépésének annyi erkölcsi súlya , hogy a

bizodalmat vesztett közlekedési igazgalót lelépésre

kényszerítse ? És a frendi tábla, miután nem a po-

liticai kormányzás hatalmárul. de az ország anyagi

érdekeinek kezelésérül van szó. felfogná e az anyagi

érdekeket áldozni egyes személynek ? Az ezen vi-

szonybul eredhet minden bonyodalom annyival ke-

vésbé aggaszthatja a törvényhozást, mert még- azon

garantia is fenmarad a táblák számára, hogy a függ

jövedelmeket a bizodalmat vesztett igazgatóiul meg-

tagadhatják. —
Szólnom kellene még a végrehajtásra megkiván-

lató központi és vidéki hivatalnokokrul. E részben

azonban legtöbbet a tapasztalás fog kifejteni, s e te-

kintetben az országos közlekedések igazgatójának

szabad kezet kellene adni. mig a tapasztalás ve-

zérleténél bizonyos rendszer állapodást nyerhet.

Azért csak fvonalaiban kivánom a rendezést itt érin-

teni , hogy némi szabályt a fizetések maximumára

nézve ki lehessen mondani.

Állna a központi testület körülbelöl az igazgatón

kivül

:

Aligazgató s öt ülnökbül . kik közül az

1. Az országos pénztárt s a pénzkezelés minden

viszonyait,

8*
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2. A vaspályákat és folyó-rendezésekel,

3. A köutakat s közmunkákat tartaná eviden-

tiában:

4. A fmérnök, a közlekedések technicai veze-

tésére szükséges mérnöki karral.

St ha a közlekedési igazgató hivatásában eljár-

ni s tévedéseket vagy épen ballépésekel kikerülni

akar , okvetlen szükséges , hogy az országos ipar

fejldéseinek minden adatait birja : e nélkül sem a

pénzügyi sem a bérszabályzati kérdésekre nézve

biztos combinatiokat nem tehet. Kikerülhetlen azért

az ötödik ülnök . ki minden közlekedési , keres-

kedelmi, ipari adatokat pontosan egybegyüjt sössze-

állit a közlekedési igazgató s egyes osztályok saját

körükbeni tájékozására.

Ezen egyes hivatali osztályok segédszemélyze-

tét elre elhatározni bajos : annyi bizonyos miszerint

eleinte kevesebb . késbb az igazgatás tere szapo-

rodván, több egyénekre leend minden osztályban

szükség.

Hogy a fenébb elsorolt osztályok elegend mun-

kakörrel birnak, s azokat szkebbre összefoglalni

nem lehet a rendszerbül magábul mindenkinek világos:

valamint az is, hogy az egész közlekedési ügyek kor-

mányzását egy f , és egy aligazgató , két titoknok

s egy pár irnok — mint a múlt országgylésen el-

fogadott Különvélemény tartja — nem vihetik. A

fenebbiek szerint, midn egyszerre vaspályákat, fo-
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lyórendezéseket , köutakat eréllyel kell végrehaj-

tani; valamennyi tervekel bírálni, a végrehajtás

menetét szemlélet által is kisérni : minden ágát az

országos közlekedéseknek, a kereskedési mozgalom

fejldéseit minden perczben teljes világosságban

tartani ; s a t. mindez néhány egyénbül álló testület-

nek lehetetlen. A fö és aligazgató alig elegendk a

közlekedési kormányzás fbb ügyeinek , a helyszi-

néni kezelés s egyes központi osztályok ellenr-

zésére.

Egyik ülnök a pénzügyeket , annak minden vi-

szonyait, s minden ponton a kezelés módját, s a t.

tartja evidentiában.

A másik a vasutak s folyórendezések körüli min-

den végrehajtási intézéseket kezelné.

A harmadik a köutak s annyi hatóságokbani köz-

munkák kezelése felett rködnék. —
A fmérnök az egésznek technicai igazgatását

intézné.

Egy ülnök végre a minden vidékeken , az ipar

és közlekedések minden viszonyaiban kifejlett ada-

tokat állitná össze.

Azonban a közelebbi országgylés a közlekedé-

si ügyek kifejtését más alapokra fektette , s azon

rendezés kétségkívül kevesebb számü igazgatási

személyzetet követelne, mint az e javaslatban foglalt

rendezés. —
A vidékeken minden épül vagy már forgásba
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hozott vaspályának, minden hajózható vag-y szabá-

lyozandó folyónak s az országos utaknak, kerületekre

osztva, külön szakért felügyelete alá kellene adatni,

kik a közlekedési testület illet központi ülnökeivel

egyenes összeköttetésben állnának . s mütani tekin-

tetben a közlekedési fmérnöknek lennének aláren-

delve. — E felett külön közlekedési kerületekben,

külön pénztárnoki hivatalnokok, s a polgári igazga-

tást intéz tisztviselk lesznek felállitandók, kik a köz-

lekedési ügyekre felvigyáznak s a végrehajtást ellen-

rzik. —
Egyébbiránt egy minden viszonyokhoz alkalma-

zott, s minden részletekben kielégít administratio-

nalis gépezetet elméletben fölállitni , nem olly kön-

ny feladat, kivált midn a hatóságokkal s egyesek-

keli érintkezések még szokatlan viszonyai tapaszta-

lat által a kellékeket nem fejtelték ki eléggé. A ren-

dezés körüli óvatosságban példát adott a tiszavöl-

gyi társulat, melly belátva, miszerint biztos állapo-

dásokra egyedül a gyakorlat vezethet, beelégedett

néhány felvek kimondásával s bizta a részleteket a

kifejlend körülmények szerint a kormányzó központi

testületre , hogy azokat a gyakorlat útmutatásai sze-

rint fejtse ki. — E példát tartanám én országosan is

követendnek, s miután a közlekedések igazgatója

ugy is mindenrül felels, reá biznám egyelre az

egész igazgatási géj)ezet alakítását minden részletei-

ben; fenhagyva. hogy majdan a kifejlett tapasztalat
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utmutatása szerint javaslatát eziránt a törvényhozás

elibe terjessze.

Hátra van még iiogy az igazgatósági hivalnolíok

fizetésére nézve következket emlitsek meg figyel-

meztetés gyanánt:

a) Hogy ezen hivatalok hazánkban még gyéren

található képességet, s rendkivüli munkásságot kö-

vetelnek.

b) Minden hivatali visszaélés vagy hanyagság

az országnak kipótolhatlan károkat okozhat.

c) A közlekedési hivatalnoknak minden bár leg~

éberebb felvigyázat mellett is nem hiányzik az alka-

lom állásával önös czélokra visszaélni. —
d) E hivatal nem állandó, s perczig sem biztosí-

tott , mert függ a hivatalnok a közlekedési igazgató

szabad elbocsátásától. —
e) Ennéfogva ezen hivatalokra nyugdij-rendszer

haalkalmaztatikis.senimi biztosítást eiöre nem nyújthat.

Ezen elvek figyelembe vételével kell a közle-

kedési hivatalnokok fizetéseit s dijaikat megszabni

,

miben véleményemet a tárgyalás idejére tartom fen.

Szükségesnek látom még ezen közlekedési tiszt-

viselk tekintetében megjegyezni azt. miszerint he-

lyét látnám annak is , hogy ezek országos hivatalok

állására emeltessenek; minden kinevezés s változás

országszerte tudaltassék . hogy a közlekedési hiva-

talnokok annyi hatóságokkali érintkezésben, olly te-
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kintéllyel bírjanak, mint azt az üg-y érdeke s az or-

szág állása megkívánja.

Még egy fontos kérdés tünlk itt fel a végrehaj-

tás körül . miben nézetem szerint a firányt a tör-

vényhozásnak kell kijelelni azért is , hogy a közle-

kedések igazgatójának állása kövelelésektül s pana-

szoktul megóvassék. Ez a közlekedési eszközök ki-

állilásának sorozata.

E tekintetben a folyók szabályozásának s köu-

tak kiállításának sorozatárul szó nem lehet. Ezek

egyszerre is megkezdhetk s végrehajthatók ható-

ságonkint a kiszabott pénz s közmunka erejéig.

Máskép áll a dolog azonban a vaspályákra nézve:

ezeknél szükség a törvényhozásnak legalább bizo-

nyos elvet kimondani.

Ha a dolog természetét vesszük figyelembe

,

önkényt azon elv ajánlkozik . miszerint azon vaspá-

lyákat állítsuk ki legelsben . mellyek legkevesb

lechnicai akadályt görditnek élnkbe : s ezt kellene

tenni három okbul : u. m.

a) Olcsó kiállítás . mert bizonyos tkével az or-
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szagnak aránylag nagyobb részét lehet legrövidebb

ídö alatt ellátni.

b) Sebes siker; és

c) Mert az építend vaspályák fognak kifejteni

elegend szakértket hazánkban is arra, hogy a ne-

héz vonalak akadályival megküzdhessünk.

Ezen szabály alól csupán a fiumei vasútra nézve

— melly szükségeink közt els — tennék kivételt

:

ebben is azonban a vonali mindenesetre a közép-

pontiul kezdeném, smigKárolyvárosig halad, — mire

mindenesetre néhány év szükséges, — volna elég

id a Fiuménél lev emelkedési akadályok legyzé-

sére minden elkészületeket megtenni , s azután

eréllyel végrehajtani.

Azonban a kimondott elvet nem akarom oda ér-

tetni, hogy a hegyes s igy akadályokkal járó vona-

lok heverjenek évekig; csak azt, miszerint a fvona-

lok fontossága mellett minden egyes vonalokon

vannak kiváló pontok , mellyek elsséget igényel-

hetnek, mert

a) kevesebb akadályra találunk ,

b) már létez kereskedés miatt az országra fon-

tosbak s jövedelmezbbek :

c) a szükséges anyag olcsósága miatt a vo-

nal többi részeinek kiállitási költségeit szállít-

ják le.
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Sezek azok, mikre a kiállítás sorozatában figyel-

mezni kell. —

Végezetre álljon itt futólagos érintés gyanánt

egy íigyelmezletés . miszerint a közlekedések, ipar,

s kereskedelem viszonyai hazánkban még a legke-

vésbé rendezett ügyek : s ha e törvényhozásnak si-

kerülend meginditni e téren a fejldést, csoporton-

kint fognak eléállni a szükségek, mellyek a törvény-

hozás további intézkedéseit mulaszlhatlanokká teen-

dik. Szükség lesz közelebbrül uti . vizi. biztosítási

rendrség, hajózási részletes törvény, kikötk s

rakhelyeket szabályzó intézkedés, a folyók ma-

gánhasználatának rendezése . s a t. s a t. Mindezek-

nek fonala a közlekedési igazgatóság kezében van :

ebbül természetesen következik , miszerint ezen

rendezési munkálatokat leghelyesebben az országos

közlekedések igazgatósága készítheti el. Ezt már

a közelebbi országgylés is érezni látszott , midn
az akkor kidolgozott törvényjavaslatl>an némellyekre

a közlekedések igazgatóját egyenesen megbízta.

Szükség volna tehát felhatalmazni azt arra is, hogy

minden az ipar. kereskedelem, s közlekedések te-

kintetében szükséges elmunkálatokat megtétetve

,
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adatokat egybeg-yüjtve , a szükséges törvényjavasla-

tok kidolgozását eszközölje, s e czélra, ha alkalmas-

nak látja
,
jutalmakat is tzhessen ki. Mert csak ak-

kor várhatni ügyünk fejldésében sikert, ha az anya-

gi erhöz , mellyel rendelkezünk, a szellemi erk
szövetségét is megszerezzük, s a tudományokat is

számunkra gyümölcsözvé tesszük.



BEFEJEZÉS.

Ljegyen ennyi elég némi tájékozásul, mlkbül a ma-

gyar közlekedési rendszer lalpköveit letehetjük.

Több részletekre szálltam fejtegetésimben , mint

adataim feljogosítottak ; ezt azért tettem , hogy in-

kább kimagyarázhassam nézeteimet.

El kell vala e javaslat kezdetén mondanom, ha

mindenki fenálló állapotunkbul nem látná , mikép a

közlekedés s összeköttetések hiánya elegend arra,

hogy hiányozzék a nemzeti egység, s egy ország la-

kói elszigetelve — mint külön nemzetek — élje-

nek. I\em nyújt e erre saját hazánk kiáltó példákat?

Nem mutat e a dunamente s tiszavidéke, st a Duna

két partja , a hegyvidék s alföld különböz egymást

alig ismer népfajokat? Hol volt eddig ezeknek köz-

pontja , hol közös érintkezésük ? Vontuk e eddig a

hegyvidékek idegen ajkú lakóit az ország szivéhez

és a magyarsághoz közelebb ? — Pedig lelje csak e

haza minden lakosa vágyainak kielégítését, szorgal-

mának jutalmát , fáradozásinak irányát a haza köz-
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pontjában; gravitáljon csak arra minden er, élet,

s mozgékonyság ; alig hiszem hogy nemzetiségünk

erösbitésére hatalmasb epést tehettünk volna. —
Továbbá összefügg, jól rendezett, s gondosan

fentartott közlekedések nemcsak az egész országban

uj életei, erélyt, soha sem ismert söt nem reméllett

tevékenységet s emelkedést fognak eléidézni , de

a nemzeti iparnak uj fejldési irányt kimutatni ; bi-

zonyos ugyanis , hogy a felvidék nem lesz kény-

szerülve az élet els szükségeinek termelésével kín-

lódni ; mert az alföld gabnakincse nem lesz id s

viszontagságok által elzárva eltte; az alföld viszont

biztosan támaszkodhatik a hegyvidék készitményire.

mikre azt saját helyzeti viszonyai rendelték. Szóval,

nem leendhet a felföldön éhhalál, az alföldön ön-

zsirba fuladás.

Részemrül meg vagyok gyzdve , miszerint

hazánk saját fekvése , kedvez alkata , s kimerit-

hetlen terményi kincsforrásai miatt — mellyek ugyan

még kifejletlen veszteglenek — többet várhat a

közlekedések létrehozásaiul , mint bármelly más or-

szág ; meri mi a természet kedvezései által hivatva

vagyunk az emberi ipar majd minden ágait megho-

nositni e változatos fekvés hazában, hol minden

mi anyag megvan . csak a szellem nem fejldött

még ki.

Azonban egy ország segédforrásínak kifejtése,

mi a közlekedések által teremtetik el, a legbiztosb
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s legsikeresb mód népét felemelni s nemesbltni.

Ez ismerteti meg értékével, s állásával az állada-

lom irányában : ez teheti a legfontosb politikai s

közgazdasági igazságokat gyakorlatilag s a legegysze-

rbb módon megfoghatóvá és népszervé.

Javaslatomat tehát, mellyet e lapokba foglaltam,

olly óhajtással nyújtom be. vajha azok. kiknek ke-

zeibe a végezés hatalma van letéve, fölleljék benne

a nemzetegyesités. érdekösszeszövés, s fleg nem-

zetiségünk szellemi súlyának azon irányát, melly

engem vezetett, s melly valamint eddig is nyilvá-

nos életemnek s politicai mködésemnek legmélyebb

talpköve volt, ugy lesz — ha isten érnem engedi

— építményeim utósó zárköve is!
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A t. Olvasóhoz!

MiLidön ez igénytelen dolgozat a Nagy Méltósá-

gú magyar kir. Helytartótanács kegyes intézke-

dése folytán sajtó utján közrebocsájtátik , szük-

ségesnek tartja alulírott azon körülményre utalni,

miszerint e „Jelentés^^ nagyobbrészt a liely szí-

nén szerzett adatok és szaggatott jegyzetek alap-

ján, rövid két három hónapos idszak alatt (tud-

niillik tavali Október — December hónapok-
ban) jött létre, s e mellett egyike is lévén az

els rendszeresb s összletesb egybeállí-

tásoknak, melyek a nagy nemzetközi ipartárlat-

ra vonatkozólag még a múlt év végéig elkészül-

tek : szükségkép hiányos s hézagos maradt , s

(mint igen is jól tudom) sem formai sem
tárgy béli tekintetben tökélyetesnek , magasb
igényeket kielégítnek nem nevezhet.

A „Jelentés^^ c z é 1j á t s j e 1 1 e m é t illet-

leg annak bevezet sorai szolgálnak tájéko-

zásul és igazolásomul; tüzetes utalás e momen-
tumra tehát e helyütt mellzliet. — Ep ugy szük-

ségtelen talán kiemelnem azt, hogy a „Jiazánk
közgazdasági viszonyait'^ tárgyaló szakban

távol vala tlem a szándok egyebet adni, mint

szerény összeállítását s rendszeresebb át-

1'



nézetet azon kiváló jelentség pontoknak, me-
lyek IMagyarország anyagi felvirágoztatására irá-

nyuló törekvéseink és intézkedéseinkben, igény-

telen felfogásom szerint, leginkább szemmel tar-

tandók,— pontoknak, melyek hordereje egyébb-

iránt életben és tudományban mindinkább jobban

és jobban elismertetik, méltányoltatik.

Azokra nézve, végül, kik az 1862-ki vi-

lágkiállítás iránt különös érdekkel viseltetnek, ide

iktatom azon jelesb irodalmi munkákat, melyek

annak kimerít és rendszeres ismertetését foglal-

ják magidvban, és ugyan

Rob. Hunt: Handbook to the industrial de-

partment of the exhibition. 2. kötet. (London
1862—1863,)

L'Exposition universelle stb. (a fran-

czia állambizottság jelentése) 6 kötetb. (Paris-

ban. 1863.)

Amtlicher Bericht (der Commissare

der Zollvereins-Regierungen ) über die Indusrie-

und Kunst-Ausstellung zu London. 1862. (Ber-

linben 1863. eddig 4 fzet.)

Brockhaus: Illustrirter Catalog der Lon-
doner-Ausstellung, 2. kötet. (Lipcsében, fleg az

I-s kötet 225—260. lapj.)

L. Bucher: Die Londoner Industrie-Aus-

stellung. 1. kötet. (Berlin. 1863.) — meg az angol

Official Oatalogue of the industrial de-

partment of the International exhibition, 1862.

Budán május 1. 1863.



Nagyméltóságú K. Helytartótanács!

iTxidön a Nagyméltóságú Kir. Fkormányszék a hódo-

latteljes tisztelettel alulírottat a kir. magyar megye-
tem részérl a lefolyt nyáron a Londonban megnyitott

nemzetközi ipartárlat meglátogatására országos költsé-

gen kiküldeni legkegyelmesebben elliatározá : egyszers-

mind kötelméül is tévé az e tekintetben teend tanulmá-

nyai és tapasztalatai felett tüzetes jelentést benyúj-

tani , illetleg , eljárásának és észleleteinek eredmé-
nyeit a nyilvánosság elé hozni.

A tisztelettel alóljegyzett e kegyes intézkedésnek,

a feladat nagyszersége és terhei teljes ön-

tudatában, s csekély eri és tehetségei lelkiismeretes

megfeszítésével, elegettenni, s az ez ügybeni várakozá-

soknak lehetleg megfelelni, annálinkább tekinté leg-

fbb kötelességei egyikének : minél inkább érzi az t
érdemetlenül ért kitüntetéssel járó felelsség sú-

lyát , és azt , hogy a reája esett legmagasb választásra

az intézet megannyi , országszerte tekintélyben álló
,
je-

les szakférfiainak bármelyike egészen hasonló jog-

gal emelhetett igényt. — A tisztelettel alólirott a legke-

gyelmesb megbízatást egyébiránt nem is személyé-
r e , hanem az általa a megyetemnél és a tudományban
képviselt, s összes nemzeti culturai és országos életünk-
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ben oly kiváló jelentséggel biró közgíizdaságtudo-
m á n y n a k kitüntetésére irányzott kegyes intézkedés-

nek bátorkodik tartani; intézkedésnek, mely Magas Kor-

mányunk bblcs körülmény-felfogása, és országos föér-

dekeink iránt tanúsított buzgó figyelmének , ez irányban

is, egyik fényes bizonyságjelét képezi.

Ez u1übb érintett körülmény volt ugyanazért a tisz-

telettel alulírottra nézve határozó nyomatékú azon
szellem és forma, illetleg vezérel vre nézve is,

mely a kidolgozandó „Jelentés" szerkezetében kiindulá-

si pontul vala veend. A mennyiben jelesül : ill raél-

tányolásával a technikai momentumnak,
ff figyelmét alulírott még is inkább a technikai pro-

cessusok eredményeire, illetleg a világtárlat k ö z-

gazdászati s általános-ipari jelleme, jelent-

sége, czéljai, és hatásaira, meg a fleg reánk Magya-
rokra abból vonliató elnyök- és következteté-
sekre fordította; — annak befolyását az általános cul-

t urai meg különösen hazai ipar haladás és el-
menetel szempontjából kijelölni iparkodott; — s egy-

úttal, (legalább fvonásokban) azon nagy- horderej

állani'- és nemzetháztartási viszonyokra is utalni bátor-

kodék , a melyek Magyarországnak az a u s t r i a i b i-

rodalommali kapcsolata ból (különös tekintettel

kölcsönös ipari , és forgalmi érdekeinkre) folyományoz-

nak, s a kölcsönös egyetértés és jóllét föltételeivel és

alapjaival összefüggésben állnak.
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A lilágípartárlatok általános-technikai, cultn-

raí, és közgazdasági jelentsége.

Nincs talán figyelemre méltóbb s egyszersmind jel-

lemzbb tüneménye korunk magas fejlettség iparmü-

veltségének és technikai haladásának, mint az utolsó két

évtizedben fölmerült , s az összes polgárosult emberisé-

get oly kitünö mérvben érdekl világipartárlatok.

Ipartárlatok ipari s gazdászati termeivények-

s készitményeknek idrl idre czélbavett közszemlére

kiállitásai, s a végre szoknak rendeztetni, hogy egy bi-

zonyos hely, ország, vagy tartomány ipari er- és fej-

lettségfokának mintegy öszletes kinyomata és képe adat-

tassék. Világipartárlattá pedig ily kiállítás akkor

válik, hogyha oly nagyszer mérvben foganatosittatik

,

hogy nem egyes ország vagy tartomány, hanem egész

nemzetkörök st földrészek termékei és készítményei

gyjtetnek egy bizonyos nagy közlekedési s forgalmi

központon össze, hogy a világ mveltebb népei produ-

ctiója ipara és gazdászati mveltségének, mint egy óriá-

si egésznek, ez irányban is kifejezés adassék, a cul-

turálladalmak érdeksolidaritásának nagy

eszméje pedig e téren is némi érvényesülésre találjon.

Az ipartirlatok els nyomaira (eltekintve az 1699-

ki ilynem kísérlettl Leydenben) a múlt század folya-

mában Angliában (jelesül 1756-ban és 1761-ben) meg
Francziaországban akadunk. Ez utóbbiban névszerínt

1 6-ik Lajos uralkodása idejében , de fleg a forradalmi
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directoriálkoniiány korában : Marquis d' Avéze indítvá-

nyozása s Napóleon erélyes közremködése folytán 1797-

ben elször, és azután ismételve 1801 , 1802, s 1806-

ban jött ily ipartárlat létre, s pedig" oly fényes ered-

ménynyel, hogy az utóbbin már 1400 kiállitónál több

jelent meg, s 600 eg-yénnél több kitüntetésekkel is di-

szíttetett. E példát követték egyéb országok is, ugy any-

nyira, hogy 1818-ban Münchenben, azután Badenben

,

Poroszhonban, Würtenbergben , 1825-ben Orosz-, 1841
Spanyolországban, 1845 Bécsben, s egyebütt, kisebb

nagyobb terjedelemben az eszme valósulatba lépett, az

iparos Európa egyéb részeiben nagy érdekeltséggel szem-

léltetett, 1842 óta fölmerült hazai iparmozgalmainkban

is (több helyütt rendezett kisebb kiállításokban) visz-

hangra talált, magában Francziaországban és Angliában

pedig 1819—1849-ig többszörös tárlatok foganatba vé-

tele folytán mindég mélyebb gyökereket vert, s a nem-

zeti iparfejldésnek egyik jelentékenyebb rugójává és

emeltyjévé változott.

Mindekkoráig, vagyis az 1850-ik évig azonban az

ipartárlatok csak jobbára helyi vagy tartományi érde-

küek és jellemnek voltak. A tulajdonképeni világipar-
kiállitás eszméje ugyanis csak lassanként, karöltve

a közlekedési eszközöknek (a legújabban lefolyt két év-

tized alatt) mesés mérvbeni kifejldése- és tökélyesbe-

désével, a népek kereskedési és forgalmi érintkezésének

terjedésével, s a nagy ipari státusok mindinkább szorosb

érdeksolidáritásba lépésével : fogamzhatott meg , és vál-

hatott olyanná , melynek tényleges megvalósítása a le-

hetségek körébe vonattathaték. S valóban ugy is lett,

a mennyiben az iparcivilisatio legmagasb polczára föle-

melkedett s a világ valamennyi részeiben összekötteté-

sekkel biró büszke szigetországban , Angliában , a nagy
gondolat practikus kivitele legelször és pedig meglehe-

tsen nagyszer mérvben mégis kisértetett. Az 1851 -ki

londoni világtárlat , mely a közelebb elhunyt jeles feje-

delmi berezeg, Victoria királyn férje, Albert védnöksé-
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ge és elnöklete alatt, az angol „Society of Árts, az az

„mvészeti s iparegylet" által (tehát mint magánvállalat)

a világhír Hydeparki üvegpalotában, szerveztetett : az

els e nembeni kísérlet vala, a melynek messze-kiható

eredményei a föld minden részeiben és vidékein a leg-

nagyobb méltánylásra találtak, s melynek rendezi a

nagy eszme gyakorlati kivihetségének soha eléggé meg
nem hálálható fényes tanúbizonyságait nyujták. Az
1851. londoni világtárlat, melyen a világ legkülönbözbb

országai és statusaiból 16,000 kiáUitó jelent meg, egy-

részt hangosan szólló példája és kinyomata volt a britt

iparfensség s technikai nagyságnak, de másfell a leg-

gazdagabb tanulmány-, és tapasztalatforrás a mvel-
tebb népek összeségének, a kik itt elször találtak al-

kalmat : erejüket . és képességeiket összemérni ; a világ

legerélyesehb s legtevékenyebb nemzetét öntüzhelyénél

s productiója legnagyszerbb eredményeiben bámulni, s

követend példakép figyelembe venni; egymás ipari fej-

lettségfoka, hiányai vagy elnyei felett maguknak Ítéle-

tet képezni ; s egyáltalában azon megismerésre emelked-

ni, hogy a 19-ik század culturnépei egymás kiegészí-

tésére, támogatására, békés forgalom-, s közlekedésre

hívatvák, s hogy nincs félszegebb, s közgazdászati te-

kintetben épugy mint politikaiban veszélyesb és alaptala-

nabb állítás, mint az, hogy az emberiség egyes osztá-

lyai vagy államai egymással szükséges ellentétben
állanak, s hogy az egyik nép vagy állam csak akkor

emelkedhetik virágzásra és jóllétre, ha a másikat el-

nyomja, emelkedésében és fejldésében akadályozza.

A londoni iparkiállitás fényes eredményei következ-

tében Német- és Francziaországban is megkísértetett egy

ily nagyobbszerü stílbeni ipartárlat rendezése, s mind

az 1854-ki müncheni mind az 1855-ki párisi kiállítás

dicséretesen haladott az angolok által megtört pályán ez

gy míndínkábbi meghonosítása tekintetében. Míg azon-

ban a müncheni kiválólag csak a német államok ipar-

termelvényi tárlatára czélzott, addig a párisi valódi vi-
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lagipartárlati jellemet öltvén , a kormánynak és népnek

nagyszer erfeszítései folytán oly tekintélyes állásra

vergdött, hogy sok tekintetben magát az 1851. lon-

doni kiállitást is túlszárnyalta ; s tényleg sokkal fényesb

sükerü is volt, mint az 1854-ben Amerikában Newyork-
ban rendezett vilagtárlat , melyen alig 7000 kiállító je-

lent meg, s ez is jobbára csak azon államokból, melyek

ép az amerikai földrészszel közelebbi érintkezésben és

közlekedésben állottak. — Az 1855-ki párisi világkiállí-

táson jelesen 20,000 kiállító vett részt; a legfbb veze-

tés a kormánynak kezében volt, s Napóleon Jérome ber-

ezeg patronatusa leginkább arra szolgált, hogy az ural-

kodó kormány- s fejedelmi országlásrendszer ez irány-

ban is dícsövvel köröztessék, s Frankhon mint egyike a

legvirágzóbb , s már Angliával is sorompókba léphet ál-

lamoknak , feltüntettessék.

Lássuk már most a világtárlatok jelentségét
és fontosságát tüzetesen, és azon elnyöket és hasz-

nokat, a melyek azokból az általános ipari kereskedési

és gazdászati életre egyáltalában, s annak tökélyesbité-

sére és elmozdítására nézve különösen, várhatók. —
Az ipartárlatoknak egyik figyelemreméltó elnye

ugyanis mindenekeltt az, hogy egyes iparszakoknak

vagy ipartermeivényeknek alkalom nyujtatik általános

megismertelésre , a közfigyelem fölébresztésére. A mit

az egyik iparos, például jobban, szebben vagy olcsóbban

állit el mint a többiek, az a kiállításon ezerek és eze-

rek által szemügyrevétetvén s megítéltetvén, elismerésre

méltányolásra találhat; a minek eredménye azután ren-

desen a jobb kelendség, mely egyébként tán helyet sem-

mikép sem foglalt volna. —
így kitn készítmények- és termeivényeknek köny-

nyebben s biztosabban vívatik ki az elismerés és ill

jutalom, mely ép a nagyobb s gyorsabb kelendségben
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mutatkozik. A kiállításon minden iparos annyit nyom, a

mennyit ér; itt mindenik megismerheti saját hibáit, hátra-

maradását, feladatait; mig az ügyes és elrehaladott ipa-

ros önérzete emelkedik, a szorgalmas és erélyes tevé-

kenysége méginkább fokoztatik; mindegyiknek látköre

tetemesen megtágnl ; minden egyes versenytársait becsül-

ni, utánozni tanulja, st a mi f, annak ismerelére is jut,

mely irányban, min módokon terjesztend vagy fejlesz-

tend tovább iparüzlete ; vájjon a minség , az ár , az

anyagmegválasztás , a technikai termelésmó d-e

azon momentum, a mely a vetélytársaknak a diadalt

megszerezle , ket elnybe helyezte ? — A jól rendezett

iparlárlat valódi gyülhelye és gyiípontja lévén valamely

kör, ország vagy világrész legmesszebb haladt ipari ter-

melinek és termeivényeinek, rendesen a legújabbat s

legsükerültebbet mulatja fel, a mi meg arra szolgál, hogy

szakemberek számára „a tudnivaló igazi ency-
cl o p a, d i á j á V á" válik , s ezer meg ezer irányban buz-

ditó, ösztönz, támogató és kalauzoló emeltyje és rugója

is lészen a haladásnak és tökélyetesedésnek.

Egyik további nagy haszna az ily ipartárlatoknak

,

hogy igen sok egyébként ügyes és kitn iparost s gazdát

az egyoldalúságtól, félszegségll megóvja; bizonyos fél-

szeg minták utáni dolgozástól s azok vakbuzgó

utánzásától elvonja ; fleg pedig azon okból , mivel a tö-

rekvés ujat és még nemlétezt adni , egyik lényeges jel-

lemvonása az ez ügybeni mködésnek, arra vezet, hogy

a termeivények változatossága egyik fczélként tekinte-

tik
; s ez títon mind a fogyasztóknak élvezetébeni bsége

,

mind a kereskedknek forgalom-czikkekbeni gazdagsága

növesztetik , s az ipar és közlekedés ez irányban is len-

dületet nyer s élénkebbé válik. —
A mi különösen a fogyasztókat illeti , ezeknek

minden ipartárlat által a legegyszerbb s legjobb alkalom

nyílik arra , hogy a termeivények egész körét mintaszer

minségben áttekinthessék ; ítélet és izlés tekintetében el-

haladhassanak ; tapinlatlan bevásárlástól óvakodhassanak;
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egyszóval szükségleteik füdözósébeii okszerbben járhas-

sanak el. E mellett közludomásu dolog az, hogy az em-
beri vágyak és kívánalmak köre azon arányban növeke-

dik , a melyben uj meg uj termeivények és javak elö-

álUtalnak ;
— a minek meg viszont az a következménye

szokott lenni, hogy az illetkben az ez uj javak megszer-

zését lehetségesitö legnagyobb eröfeszitést, ipart és szor-

galmat kifejleszti, és igy tényleg minden iijitás és

haladás mint ok és okozmány ismét csak ujilás és ha-

ladásra vezérel. — A nemzetek ipari üzlete és ipari m-
ködései nem irányulnak egyedül arra, hogy anyagi szük-

ségeink födöztessenek , mert czélzatai és feladatai sokkal

nemesbek és fensöbbek , a mennyiben a szellemi , a m-
veltségi és culturai érdekek elmozdítása és biztosítása is

legtöbbször csak ezeknek az ipari tényezknek alapján

eszközölhet. A technika és forgalom e szerint valódi

gyakorlattér szellemi és erkölcsi erinkre nézve is;

s alig fogja valaki kétségbe vonhatni azt, hogy minden

uj üzlet s termelésmódnak föltalálása nem csak a fogyasz-

tóra vonatkozólag bir hatással és értékkel , a mennyiben

jobb terméket olcsóbb áron tesz megszerezhetövé

,

hanem annyiban az összeségre és a mveltségi haladásra

nézve is, a mennyiben az emberi tevékenység mkörét
tágitja, uj keresetforrásoknak megnyílására alkalmakat

teremt, s az összes nemzeti szellem- és testerket uj és

gyümölcsöz mozgásba ós súrlódásba helyezi.

A mi különösen a kereskedt illeti , erre nézve

az iparlárlat a legbecsesb ismeretforrás, a melybl a con-

crét termékgeographiát mentheti, s igy uj kelet-

piaczok és bevásárlási gyúpontok ismeretére juthat. Egy
nagy stílben foganalositolt világiparlárlat a legegyszerbb

s legbizlosb mód arra , hogy a különböz forgalmi és ke-

reskedési gyúpontok és körök egymással kapcsolatba ho-

zattathassanak , egymás méltányolására tüzetes megisme-

résére vezettethetnek , s ez által egyszersmind a kölcsönös

bizalom s önérzület megszilárdittathalik , a legjótékonyabb

s Icglermékenyitbb verseny fölébresztelik , az azeltt
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megüsztolt vagy elszig-elell kereskedési körök lielyesb ösz-

szefüggésbe s egyensúlyba hozatnak , s az egész civili-

zált emberiség forgalmi és gazdasági tekinlelben egy nagy

s szorosan összefügg egészszé alakulásában hatha-

tósan támogattatik.

Ép igy vagyunk a mezgazdával, a techni-
kussal, a müvészszel, és magával az elmélet em-
berével , a tudóssal, a kiknek mindegyike a különö-

sen szakába vágó lermelvények állekinlhetése , a történt

haladási mozzanatoknak egy nagy öszletes képbeni köz-

vetlen szemlélhelése , az uj felfödözések és találmányok

minden iránybani értékesitésének tüzetes figyelembevehe-

tése folytán : Ízlésének, tapasztalatainak, tanulmányainak és

törekvéseinek uj meg uj iránybani kifejlesztésére, illetleg

tökélyesbilése és nemesítésére alkalmat talál ; uj példányo-

kat és mintákat tanul megismerni; s egész sommájával az

élettörvények szabályok és elveknek ismerkedik meg, me-

lyek által az iparélet vagy a tudomány legkülönbözbb irá-

nyokbani továbbfejlesztését és magasabb tökélypolczraeme-

lését eszközölheti.

Ki vonhatná például kétségbe, mily nagy mérvben
hat termékenyítleg és buzditólag ilyszerü látomány, mely

a tudománynak ezer meg ezer pár von alt, nem sejtett

s most fokozott hatással els pillanatra szembeszök ész-
leletekre alkalmakat nyújt ! Mely oly gazdag anya-

got nyújt a tudósnak és a gyakorlatembernek, az ipa-

rosnak és technikusnak , mely anyag tapasztalatainak

országát mesés mérvben terjeszteni termékenyíteni ké-

pes ! Nem lel-e itt a m b ö 1 c s e 1 ö ép ugy mint a m ü-

veltség történész, a nemzetgazda ép ugy
mint a természettudós soha vissza nemforduló s

soha eléggé meg nem becsülhet alkalmat: tanulmányait

böviteni, nézeteit kiképezni, Ítéletét élesíteni, hiedelmeit

megigazítani, a föld és égallj, erkölcsök és nemzetjel-

lem , törvények és politikai intézmények befolyását a

nemzeti ipar és nemesít foglalkozáságak-
ra felismerni, méltányolni; az emberiségnek egyálta-
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Iában, s iiz egyes népeknek kiilönöseii szellemi és anya-

gi cultur állapotát, s annak fejldésmenetét
tüzetesen megérteni; a különböz népi müveltségfoko-

kat és stádiumokat maguk sajátszerségei, jellemvonásai

szerint megismerni ; a világ hisztéria nagysze-
r processusába mélyebb pillantást vetni ; nagy-

ban és kicsiben egyaránt a mechanikai és technikai ügy-

folyamok természetét , a kézm- és g y ár i p a r , nagy-

és kisproductió , kölcsönhatását és eredményeit óriási

átnézetalapon megbirálni ; a szükséges javítás és

üzlethaladás föltételeit , eszközeit és irányait tüzete-

sen fontolóra venni ?

!

Szólljunk-e végre még különösen a státusfér-
fiuról és törvényhozóról!? a ki az ipartárlaton

elébe állitott ezer meg ezer hóditmányaival és haladási

mozzanataival a népek anyagi életének ismerkedvén

meg , azon meggyzdésre vezettettetik , hogy az ek-

ként nyilatkozó óriási embererk, ész-, és szellemteliet-

ségek ill érvényesülése : az állami erk és rendszabá-

lyok több iránybani megújítását, az egyéni, a társalmi

és a gazdasági élet több intézményeinek uj alapok és

elvekre fektetését követeli ; hogy ennyi uj és megválto-

zott tényezk és elemek magában a státusorganismus-

ban is ill méltánylásra és figyelembevételre tarthatnak

igényt; s hogy, mint egyáltalában ügy e téren is, csak

azon államok alkotmányai és törvényei fognak

igazán czélszerüek és áldásosak lenni, melyek a gyakor-

lati népélet tüzetes tekintetbevételébl, szükségeinek, eri-

nek, iránylalainak méltányolásából indulnak ki, s külö-

nösen az anyagi érdekeknek is elismerik nyoma-
tékosságát oly mértékben, a mint az azoknak hatása és

befolyásánál fogva az összes nemzeti és állami életre,

tényleg elismerend, és korunk minden mveltebb stá-

tusában az egésznek javára és boldogságára folytonosan

szem eltt tartandó.

A nemzetközi ipartárlatok tehát , mint legújabban

a Inres franczia státusgrzda és államférfiú Michel
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C h e V a 1 i e r igen találóan megjegyzé : a legegyszerbb

s legbiztosb közeget képezik, a különböz népek, ég-

tájak, és országok productió-erejét , anyagi és politikai

hatalomállását, miiveltségpolczát , és polgárosiiltsági fo-

kát megitélni ; korunk anyagi és culturai fensbbségét

minden eddigi századok és világkorok felett felfogni ; a

nagy forgalmi és ipari világ-egész nagybani mozgá-
sát, összefüggését fölismerni.

De még mindezekkel sincs kimerítve az ipartárla-

tok óriási hordereje és jelentsége. Félreismerhetlen min-

denek felett ugyanis azon jelenség, hogy a világtárlatok

szoros összefüggésben fejldvén ki a szabad ipar s sza-

bad forgalom utáni törekvésekkel, és az ezeket nagy-

szer mértékben támogató s már is mesés terjedelm

közlekedési és szállítási eszközökkel : tényleg egy lénye-

ges momentumát és emeltyjét képezik azon nagy v i-

lággazdászati pro c essusnak, mely ép korunk-

ban, szemeink eltt folyván le, oda czéloz: hogy az em-

beriségbl egy legalább ipari és kereskedelmi tekintet-

ben nagy, összetartó egészet képezzen, s a polgárosult

nemzetek egyetemes körét, egy közös érdekek törekvések

és feladványok alapján alakulandó óriási háztartás-
ba összefoglalja. — Egy további soha nem elég-

gé méltánylott elnyét és fényoldalát a világtárlatok-

nak a személyes érintkezések lehetségesitése és

könnyítése, meg az ebbl folyó megmérhetetlen szellemi

és anyagi hasznok megvalósításában kell keresnünk. E
tekintetben az iparkiálhtás hason jellemmel és feladattal

bir, mint a tudósokra nézve a szinte legújabb idben
szokásossá vált tudományos gyíílödelmek; me-

lyekhez még annyiban is igen hasonlítanak, mennyiben
az igazi gyümölcsök, a valódi hatás és az eredmény
nem közvetlenül s mintegy kézzelfoghatólag lépnek sze-

meink elé , hanem csak az idk folyamában , midn a

vett s adott benyomások , az elvetett magok , a tapasz-

talások és észleletek, mintegy megérve, tényleges alakot

öltve és a fejldési ügyfolyamon keresztül menve , küls
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tényékké váltak, s az élet ezer meg ezer alakú viszonyai-

ra termékenyítleg és teremtöleg kihatni megkezdték.

Végre igenis találóan utalt egy kitünö nemzetgaz-

dászati iró legújabban arra, hogy a világipartárlatok

korunk mveldési mozgalmaiban a század egyik spe-

cifikus ünnepformáját képezik , tanúbizonyságául

annak, hogy ép korunk volt az, mely az anyagi
munkát, mint egyik alapját és közegét a haladó em-

berinem szellemi és morális emelkedésének is becsülni

és méltányolni kezdette, s hogy az ipar jelenleg már

teljesen elismert joggal foglalja el helyét azon tényezk

sorában , a melyek nemünk szellemi és anyagi jólléte

és boldogsága alapföltételeit képezik. — Lehetlen végre

szem ell téveszteni azt , hogy egy idrl idre fogana-

tosított s a nemzet szemei elébe állított ipartárlatnak ha-

tása a népre nézve ép oly képz és fejleszt mint föleme-

l eredményeket szül; az idk folytában tett hóditmá-

nyok és haladások leghbb kifejezése és nyilatkozata;

s hogy misem képes határozottabban és oly meggyz-
leg azon megismerést költeni az iparos és termel osz-

tályokban , hogy az üzlet és a technikai productió nap-

jainkban mindinkábbi figyelembevételére az elméleti és

tudományi vívmányoknak utaltatik; s hogy a

puszta routine és a praxis ez irányban is már elégtelen

s meg nem felel. — Az ipartárlatok egyik tagadhatlan

fényoldala még az: hogy szorgalom, munkásság, becsüle-

tesség és értelmiség e téren is mindég diadalmas marad;

hogy az ipar és az üzletvilág magát mint egy nagy össze-

tartozó egész kezdi érezni ; s hogy ez ipariáriatok által

magára az államhatalomra is jótékony s maradandó er-

kölcsi befolyás gyakoroltatik , a mennyiben az erérzü-

let és nemes öntudalom fokoztalik, az értelmi és szak-

beli továbbképzdés ezer meg ezer kútfi megnyílnak,

s nép és kormány önerinek és képességeinek tüzetesb

megitélhetése és méltánylatára alkalmas eszközök birto-

kába helyeztetik
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Valóban igaza vagyon a szellemdüs német nemzet-

gazdának és állambölcselnek Schafflenek , midn azt

mondja : ,,5)ie 5íufteIIungen fínb ein m a d) t D c í í e

ö

Söerf^eug ber SSeföi'bevung, unb SSeralígememerung beö

teá}nt[(í)en unb öfonomtfd}en ?^octfd)ntté, unb bee

getftigen S3erf nüpfung ber S3öí!er, babéi aber aná)

eine [pejififdje gefteöform eineö ^eitaltetQ , ir>eld)eé bie

materielle 5lrbeit ats ^Jiittel beg [ittíid)poItti[(^en

^weáeQ Qeabeit 'i)at, unb weidje^ hie Sií»fung ber

öfonomifc^en 9}íen[d)enaufgabe immer mefjr ín eíiiem

n)irtí)[d)aftíid}en ©efammtorganigmuö anftrebt; •
-

meg az els világipartárlat nagylelk rendezjének Al-

bert berezegnek , midn az 1851 -ki nemzetközi kiállítás

megnyitásakor e szellemdús nyilatkozatot tévé: „The pro-

diicts of all qiiarters of the globe are placed at our dispo-

sal. Man is approaching a more complete fulfdment of

that great and sacred mission , which he has lo perform

in this v^orld. His reason being created after the image

of God! he has to use it to discover the laws by which

the Almighty making these laws his standard of action

,

to conquer nature to his use , — himself a divine instru-

ment! — I confidently hope, that the first impression

which the view of this vast collection will produce upon
the spectator, will be Ihat of deep thankfulness to the

Almighty for the blessings which he has bestowed upon
US already here below, ond the second, the conviclion,

that they can only be realized in proportion to the help

which we are prepared to render each other , theref ore

,

by peace , lve , and ready assistance , not only between

individuals , but between the nations of the Earth !

"

Nem kell egyébiránt azt hinnünk mintha az ipar-

tárlatoknak ennyi elnyeik és fényoldalaik mellett bizo-

nyos hátrányaik és arnyékoldalaik is nem
volnának. — Vessünk tehát ezekre is egy futólagos pil-

lantást, hogy hamis következtetések vagy félszeg felfo-

gásra ne jussunk. Mindenekeltt kétségbevonhatatlan

ugyanis az, hogy az ipartárlatok némelykor a nemzeti
2
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hiúságnak és fellünésvágynak még nagyobb mérték-

beni fokozására szolgálnak, s különösen sok egyébként
productiv módon alkalmazhatott erö vagy tényez tév-

iitra jut, vagy gyümölcstelen módon használtalik fel. Az
ipariáriatokon az ipar rendesen ün népies köntösben,

külsségekre legfbb nyomatékot helyzö formában jelent-

kezik , a mely által sokszor a bels tartalom és soliditás

veszendbe megy vagy legalább ill méltányolásra nem
talál. — Az ipartárlatok ellen nem egészen alaptalanul

azon vád is emeltetett, hogy a nemzeti productio és

iparélet kimerít s teljes képét mégsem nyújtják, s igy

a veszély nem csekély, hogy sok tennelési ágak, a

melyek tán az ország legnagyobb figyelmét, a kormány
támogatását, s általános becsültetést érdemelnek, nem
eléggé méltányoltatnak , s más kevesbbé fontos és szük-

séges termelési szakok mellett háttérbe szoritatnak vagy
végkép elnyomatnak. — Az ipartárlatok egyik árnyol-

dala az, hogy jelentékenyebb újdonságok, melyek ti-

tokbantartás által még jó ideig nyereséget szereznek,

a kiállítási asztalra nem jutnak; ellenben sok díbdáb

kicsinység, luxusjószág, ritkaság, szépen kipiperézve

és feldíszítve nyegle önhiszékenységgel ott kitároltatik

,

és igy az ipari érdekek nagy kárára az iparélet vasár-

napi physiognomiájában tüntetik fel , üres decorativ jel-

lemet ölt, a helyett hogy hétköznapi de gyakorlati s

valódi színében és alakjában állitatnék a nagy közön-

ség elé stb.

Mindezen vádak illetleg árnyoldalok kétségbe alig'

vonhatók. De csak is bizonyos pontig, mert azon túl

igaztalanokká válnánk, ha egy ily nagyszer tünemé-

nye felett századunknak, könnyedén pálczát törnénk.

Az árnyoldalok megvannak , az igaz , de tagadhatatlan

az is, hogy ez árnyoldalok nagy része nem szükséges

és lényeges eleme az ipartárlatoknak, s hogy czélszerü

kivitel és rendezésnél jobbára mellzhetk és elistávo-

lithatók. E mellett az elnyök és fényoldalok oly na-

gyok, oly határzók, hogy amazok számba sem vehe-
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tök , s az elnyök által minden hátrány és árnyoldal

százszorosan , ezerszeresen fólméretik. Tekintetbe kell

venni végre ez irányban azt, hogy az ipartárlatoknak

mindekkoráig csak mintegy bölcsökorában élünk , a hói

tapasztalatainknak és ügyismeretünknek köre még fe-

lette szk és korlátolt, s hogy mint mindenben úgy e

tárgyban is még folytonos haladás és javitásnak kell

elébe törekednünk, ha a nagy és termékeny eszmét

czéljához illen mindég tökélyetesb és tökélyetesb alak-

ban megvalósitani , életbe léptetni akarjuk.

Kitetszik mindezekbl az, hogy az ipartárlatoknak

s különösen a világipartárlatoknak, mint a forgalmi és

üzleti világ egyesitése tökély esbitése egyik ftényezöjé-

nek, a népek és országok békés közlekedését s anyagi

s szellemi érintkezését hathatósan elmozditó intézménv-

nek, az ipari közhaladás és gazdászati világmüveldés
óriási horderej rugóinak: fontossága és jelentsége

napjainkban már kétségbevonhatlan , s oly jelenség

melynek áldásos eredményeit és hatását már eddig is

félreismerni lehetlen. Bármily irányban fejldjenek is

az államok politikai és nemzetközi viszonyai , a világtár-

latok ezentúl a polgárosult emberiség valódi béke- és

szövetségi ünnepei lesznek mindenkor ; s ha van
valami , a mi a hisztória legborzasztóbb culturromboló

tüneményét: a háborúkat s azok vészteljes csapásait

elhárithatja , a népek anyagi és értelmi elhaladását és

tökélyesbedését elmozdithatja , s a kölcsönös becsülés

méltányosság igazságosság eszméjének és eívének az

International viszonyokban elismertetést és érvényt sze-

rezhet : az bizonyára sok irányban a világtárlat-ügy is

leend , melynél szerencsésebb , nemesitöbb hatású , és

igazán szellemileg és politikailag, civilisálóbb intéz-

ményt, századunk gazdászati és anyagi culturmozgalma

eddig el nem hozott.

Nem lészen mindezek után már most nehéz az ipar-

tárlaloknak s különösen a világkiállitásoknak fontossá-

gát és jelentségét ránk Magyarokra nézve is tüzetesen
2*
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kimutatni. — A kor melyben élünk, s melynek gyerme-

kei vagyunk, a haladás, azujitás, az elöretörek-
vés kora ; s valamint egyeseknek, ha az egészben ma-
gukat fentartani s érvényesíteni akarják, úgy egész

népeknek és nemzeteknek is, ha lételöket biztosítani,

becsülettel fennállani , s ön szellemi és anyagi jóllétök

alapjait megvetni akarják: mulhatlan kötelme és hiva-

tása oda irányul, a viszonyok színvonalára emelkedni,

— az észszer javítás , és haladás eszméinek és czéljai-

nak figyelembevétele által, munka, ipar, szorgalom s

ernyedetlen erfeszítéssel önkímüvelésökröl és kiképzé-

sökröl gondoskodni. Nekünk Magyaroknak pedig kitü-

nöleg ketts feladatunk van ez irányban. Egy felöl

ugyanis pótolni és helyreütni azt, a mit századok óta el-

mulasztottunkvagy kedveztlen viszonyok, s nem tlünk
függött körülmények közepette elmulasztani kényszerül-

tünk; — másfelöl megtenni és felhasználni mindent, a

mi bennünket, mint fiatal életervel ellátott, a természet-

tl gazdag adományokkal halmozott, s kitn tehetsé-

gekkel földíszített nemzetet: valódi mveltségi nép-

pé változtathat, vagyis az újkori népek körében fajunk-

nak azon helyt biztosíthatja, a melyre fényes hisztóriai

múltunk, geographiai világhelyzetünk
,

jeles államal-

kotmány í szerkezetünk, s romlatlan nemzeti jellemünk

és erkölcseinknél fogva, teljesen jogosult igényünk

vagyon. Ezt azonban csak úgy és akkor érhetjük el,

ha hazánk anyagi és közgazdászati felvirágoztatása min-

den rugóit és föltételeit kifejtjük ; a nálunk oly soká

elég sajnosán parlagon hevert ipari és üzleti tért egész

ervel és kitartással mvelni kezdjük; a hazai földben

és nemzetünk geniusában rejl valamennyi anyagi szel-

lemi és erkölcsi tehetségeket , erket, kincseket törhetlen

fáradság és munkásság által hasznosítani, tökélyesbiteni,

a tudomány és technika nagy vívmányait javunkra for-

dítani sietünk, tisztelt ers kormánynyal váll-

vetve minden nagy és nemes ügy biztosításában

közremködünk , törvényhozásunkat és törvénykezé-
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sünket a nagy mveltségi államokéval nagyobb ösz-

hanyzásba hozni iparkodunk , és mindazon kínálkozó

alkalmakat, a melyeket a nálunk hasonlithatlanul

magasb ipari és mveltségi polczon álló népek, tapaszta-

lásaink és ismereteink terjesztésére és bövitésére nézve,

nyújtanak, erélylyel és öntudatosan felhasználjuk, el-

nyünk és önépülésünk elömozditására megragadjuk.

Egy ily fényesen kínálkozó alkalom nyujtaték ne-

künk , tanulásra okulásra utalt magyaroknak , a legkö-

zelebbi londoni világipartárlaton is. Fényes alkalom re-

ánk nézve részint azért, hogy megmutathattuk amin-
ket míndekkoráig fájdalom ! nagyon is kevéssé ismer
ós méltányló külföldnek, hogy mi sem állunk már az

ipari civílisatio legalsó fokán, s hogy Magyarország is

már napról napra inkább emelkedik oly mveltségi

polczra , a hol a büszke európai cultur-népekkel egyen-

jogúbb helyzetet foglaland el; részint azért, hogy meg-
tanuljuk jobban ez irányban is ismerni önmagunkat,
megtanuljunk más magasfejlettségü nemzetekkel szem-

közt lemondani önámító hiúságunk, fennhéjá-
zó n e g é d s é g ü n k r 1 , mely egyfell nemritkán igaz-

talanokká tesz bennünket mások iránt, másfelöl meg-
vakít, s visszatartóztat bennünket azon óriási szellem-

vívmányok ill méltányolása s elismerésétl, mely min-

den haladásunknak és elmenetelünknek els föltétele.

A londoni vílágipartárlat ránk nézve ép ugy mint

minden fiatal s fejledez népre nézve, még mindekkoráig

tiílnyomólag tanulmány- s tapasztalati forrás és gyakor-

latkör volt, a melyen az ill készültséggel és íhlettség-

gel eljárt szakember, iparos, és gazda, gépész és tech-

nikus, keresked és tudós: ismereteinek országát óriási

mértékben gazdagítani, a nyugati culturállamokat bá-

mulatos haladásukban és ipari nagyságukban méltányol-

ni , ezer meg ezer észleleteket tenni , termékenyít be-

nyomásokat venni, összeköttetéseket és viszonylatokat

megalapítani , az uj eszmék és irányok egész világával

megbarátkozni : alkalmat talált. A mi szerepünk egyel-



22

re tehát inkább n e g a t i v azaz szenvedleges, mig
a nagy vezérnépeké positiv vagyis tétleges és alko-

tó ; a mennyiben mi inkább a tanulás , a vizsgálódás

,

a gy LÍjtés és szemléletre, amazok pedig a tanitás, az

oktatás , a kalauzolásra hivatvák. Mindez azonban ko-
rántsem ok arra , hogy elcsüggedjünk vagy tétlenség-

ben onnan elforduljunk. Mint az egyeseknek ugy egész

nemzeteknek is megvan tanulási , iskolázási kora; ezen
mindegyike az ott fénylett népeknek is keresztülment,

mig mai nagyságpolczára emelkedhetett; — hogy pedig

mi is egykor e polczra feljuthassunk, s tanitványokból

tanítókká, iskolás népbl mesternéppé váljunk: az igen

nagy részben attól függ, mily mértékben leszünk ké-

szek és képesek a tanulás idszakát erélyesen felhasznál-

ni; a többi elttünk haladó népek vívmányait magun-
kévá tenni ; a bennünk rejl erket és képességeket min-

den oldalúlag kifejleszteni és értékesíteni ; meg azon ter-

mékenyít eszméket igazán gyümölcsözleg magunkban
megérlelni, a melyeket a szemügyrevett népek figyel-

mes tanulmányozása és méltányolása mibennünk tá-

masztott. *)

**) Jelentésttevö erró'l már Érkövy: „Gazdasági Füzetek" ez. vál-

lalatának 2-ik füzetében érkezett. Sok idevágó szellemdús megjegyzés
található egyébiránt még M. C h e v a 1 i e r „L' industrie moderné" ez.

legújabban megjelent s Csengery: „Budapesti Szemléjében" (17-ik

kötet} is közlött dolgozatában.
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II.

Az i862-ik londoni Világtárlat kíilöiiöseu.

A.)

A 1 f a 1 á b n ii.

Midn jelentesttévö az l862-ki nemzetközi ipartárlat

ismertetésébe ereszkedik, szükségtelennek tartja külö-

nösen kiemelni azt , hogy ez ismertetés : k im e r i t íí

,

vagyis a londoni óriás-kiállitási épületben mesés töme-

gekben felhalmozott ipar készítmények, mre-
mekek, nyers- és átalakítási anyagok, gé-

pek és készülékek minden irányban teljes rajzát

vagy átnézetét nyújtó : nem akar lenni , s nem is lehet

,

mert ilynem munkálat csak számos szakembernek, s a

tárlat tanulmányozásával hónapokig foglalkozott több-

rendbeli iparos , mvész , tudós stb.nek közremunkálása

alapján lenne foganatosítható; úgy hogy valóban iga-

zolt egy jeles kiállítási tagnak tett e nyilatkozata : tlie

task of describing the Exhibition seems to grow under

the hand of the labourer. In exact proportion as his

own acquaíntance whith it increases , the sense of his

inexhaustibility alsó deepens upon hím. The exhibition

will never be described. Inits fulness , in its

magnificent variety , and abundance , it is removed

from the category of ordinary shows, which may be

lightly glanced at and as easely portrayed. No man,
howerer great and varied may be his acquirements,
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can be adequate to such a task as that stb ; - - a miért

is alólirottnak feladata lényegileg oda irányulhat csak:

a világtárlat kiállitmá nyalnak legjelentéke-
nyebb, életet és tudományt kiválólag ér-

dekl momentumait átnézetszerüleg feltüntet-

ni, jelesen tehát a legíigyelemre méltóbb, s a kor és

iparhaladás legjellemzbb mremekeit és ta-

nupéldáit valamint a reánk s hazai iparunkra
nézve érdekkel biró termékeket és tárgyakat sommás
egybe foglalatban, méltányolni.

Ha van földünk kerekségén város, mely egy

nagy stilben rendezend nemzetközi ipar- és mütárlat-

nak a legalkalmasb szin- és gytílhelyul szolgálhat, az

bizonyára Anglia óriási fvárosa, az emberiség egyete-

mes ipari-kereskedési mozgalmának f- és középpontja,

a világ legtávolabb népei és országai üzletforgalmának

összeköttetési ütere, az európai, ásiai és amerikai pénz-

üzlet, hitel, bank- és iparéletnek tulajdonképeni metro-

polja: London! London, mely mindezeken kül sze-

rencsés geographiai fekvése, a két müveit világrésznek

ugyszóllván központjábani helyzete , tengerreli kapcso-

lata, mesés terjedelm liajózati és közlekedés-közegi

érintkezései , meg a legelevenebb politikai sürgelmet ke-

belébenzáró országos jelleme s szerkezeténél fogva, va-

lóban hivatva látszik lenni azon nagyszer feladat meg-
oldására, a mely feladatot most már kétszer, s mind-

két Ízben oly bámulatos mérvben , és oly fényes ered-

ménynyel tzte magának elébe.

Az elst vagyis az 1851-ik évi londoni világ-

tárlatot illetleg kétséget nem szenved jelesül az , hogy
az emiitett esztend az európai és amerikai iparfejldés

történetében örökké mint korszakát alkotó fog tekin-

tethetni, s hogy alig van napjaink nagyszer s gaz-

dagváltozatosságu culturmozgalmi tüneményei közt

csak egy is , a mely nagyobb joggal az ó és uj közgaz-
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daság és iparélet valódi válpontjának volna ne-

vezhet. — De a mi különösen dönt nyomatékú vala

ez els világ-kiállitásból levont eredményeknek tekinte-

tében , az , azon tényben öszpontosul , hogy daczára

Frankhon szerencsés versenyzésének (st kétségbe nem
vonható fensöbbségének finomabb izlési és fényüzelmi

tárgyakra nézve), Belgiom, Németország, s több más
nemzet bámulatos iparfejlettségének egyes irányokban

és munka ágakban : nagyban és egészben tekintve , a

kor iparculturájának élén mégis Anglia jelentkezett,

és pedig nem csak productiójának általános jelessége,

tökélye, hanem kitünleg mesés-mérvü tömegsze-
rüségénél s az innen természetszerleg folyományo-

zó olcsósága és jutányosságánál fogva is. — Nem
lehet ezek szerint kétségbevonni e hatalmas álladalom

azon jogát sem, mely szerint az ipar s világproductio

ezen terén, az az a világkiállitások szervezése körül is,

a példaadás, az ébresztés, és kezdeményezés sze-
repét vindikálja magának

!

Ez öntudalomban és hivatottsági érzetben fogott

11 évi haladás és küzdelmek után a múlt évben is a

britt nemzet a második londoni illetleg a harma-
dik világ-ipartárlat szervezéséhez; tizenegyévi idszak
lefolyása után , a mely technikai és mechanikai , tudo-

mányi és mvészeti hóditmányok s haladási mozzana-
tokban ugyan gazdagnak , de a világipar üzleti fej-

ldésének tekintetében nem ép a legkedvezbbnek ne-

vezhet, jelesül, a mennyiben ez idköz véres hadjá-

ratok, nehéz hitel- és forgalom-krizisek
,

politikai ráz-

kódtatások, járványok, s rosztermésü évek lankasztó

befolyását érezteté a gazdászati s ipari üzletvilággal. —
Mindez azonban a vállalkozó szellem s merész kezde-

)nényezési jellemmel biró britteket az óriási vállalat újó-

lagos, s még az 1851. kinél is sokkal nagyobb mérv-

beni kivitelétl visszariasztani nem birta, s nemzet és

kormány, tudomány és technika vállvetve s szilárd aka-

rattal mködött közre, hogy a nagy eszmét minél elbb
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s minél teljesb mértékben testté változtassa, Anglia kré-

taszigetét ujolag a világ valamennyi mremekei s kin-

csei gytíhelyévé, az ezerekre és ezrekre men szakem-
berek, tudósok, iparosok, elláthatlan vándor-csoport-

jainak iránypontjává, a modern indust rialismu s-

n a k lelkesültséggel és buzgó tud- és ismevágygyal mil-

liók meg milliók által látogatott mekkájává alakítsa.

A vállalathoz megkivántatott közegek és pénzerök

rövid idö alatt aláirási utón födöztetvén, a munkálatok
azonnal megkezdettek, s daczára azon egész Angliát

mélyen sújtó gyász-eseménynek , mely a vállalat moz-
gató szellemének s fejedelmi védnökének Albert ber-

ezegnek halála által következett be, — oly sükerrel

folytatattak, hogy az óriási kiállitási épület , mely közel

1 millió négyszöglábnyi térséget foglalt el (bels el-

rendezés, czélszerüség , és szépség tekintetében azon-

ban az 1851 -ki krystálpalotával, mely most Sydenham-
ban egy állandó világipartárlatot foglal magában, tá-

volról sem vetekedhetik) Bromptonban , a hires Hyde-
park tszomszédságában, Fowke kapitány tervezete

alapján (Keik, Lucas testvérek, meg Crace vállalko-

zók által} April hóban bevégeztetett, az azalatt a föld-

kerekség minden vidékeirl és országaiból, bámulatos

tömegekben bejelentett s megérkezett kiállitmányok be-

fogadására alkalmatossá tétetett, s Május 1-ón 1862.

egész ünnepélylyel a nagy közönség számára mégis

nyittatott.

Ez elzmények után áttérhetek a kiállitmányok
felsorolására, és jelesül, mindenekeltt azoknak a reu'

dezö bizottság általi osztályzatára. Vala-
mint az 1851 -ki londoni és az 1855-ki párisi kiállítá-

son ugy a jelenlegin is , a kiállítandó tárgyak könnyebb
átnézhetése és rendezhetése tekintetébl : bizonyos osz-
tályzat, vagyis a begyült termeivények , iparmvek

,

s készítmények természetének meg tulajdonságainak

megfelel s a tudomány meg technika elveibl kiinduló

rendsorozat fogadtatott cl. Megtartatván ugyanis
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lényegileg az 1851 -ki évben még Albert herczegtöl fel-

állított osztályzat (eltéröleg az 1855-ki párisi kiállítási

osztályzástól, hol 8 fö-szak vétetett alapul}, a kiállitan-

cló tárgyak mindenekeltt négy íö sectióra vagy.
osztályra, azután pedig minden egyes sectio több

alsectiók, vagy szakaszokra osztatott
;

jelesül az

Els fosztályba: a Nyers-termények; a Má-
sodikba: a Gépek; a Harmadikba: a Müipari

készítmények ; a Negyedikbe pedig a Mvészeti
remekek helyeztetvén.

Tekintve ezen fosztályokat különösen , mindegyi-

kébe a körébe es hasontermészetü jószágok a követke-

zkép valának be-illesztve.

A.J Az els fosztályban négy alosztály léte-

zett , és ugyan

«r.) az els osztályban: a bányászati, a metallur-

giai, és ásványtermékek;

A.) a második osztályban : vegyészeti anyagok
és termeivények , meg gyógyszerészi tárgyak

;

c.) a harmadikban táplálatszerek és tápanya-

gok, ide értetdvén a különböz bor-nemek, és dohány-
fajok

;

</.) a negyedikben végül a müiparban feldol-

gazandó állati és növény-országi sanyagok , nyerster-

mékek.

B.) A második fosztályban vagyis a G é-

peket tartalmazóban, következ 13 alosztálylyal ta-

lálkozunk :

r/.) az elsben , vagyis az egész sorozatban :
5-

ikben : vaspályái mozdonygépek ,— kocsik , és készülé-

kekkel ',

i.) a másodikban (illetleg 6-ikban) egyébb ipar-

müvekkel;

c.) a harmadikban (illetleg 7-ikben) müipari gé-

pek és munkaszerekkel;
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<í.) a negyedikben (illetleg 8-ikban) a gépekkel

egyáltalában

;

6.) az ötödikben (illetleg 9-ikben) mezgazdasági
gépekkel és eszközökkel;

/.) a hatodikban (illetleg 10-ikben) polgári mér-

nökség s épitészeti készületek és találmányokkal;

g.^ a hetedikben (illetleg ll-ikben) katonai mér-

nökségi s felfegyverzési tárgyakkal, s fegyverekkel;

/*.) a nyolczadikban (illetleg 12-ikben) hajóépi-

tészeti s hajózati eszközökkel;

/.) a kilenczedikben (illetleg 13-ikban) philoso-

phiai készülékek , s azok használatán alapuló ügyfolya-

mok eredményeit feltüntet tárgyakkal

;

A.) a tizedik (illetleg 14-ikben) fényképészeti esz-

közök, és fényképekkel;

/.} a tizenegyedik (illetleg 15-ikben} órákkal s

óra-müeszközökkel

;

//*.) a tizenkettedikben (illetleg 16-ikban) zene-

szerekkel; végül

//.) a tizenharmadikban (illetleg 17-ikben) sebész-

mti eszközökkel és azok alkalmazását mutató tár-

gyakkal.

C.) A harmadik fosztály, mely a müipari ké-

szítményekbl áll, legtöbb alosztályt, vagyis 19-et

számított, jelesül az általános sorozatban a 18—36-ik

terjedket. És ugyan

a.) Pamutkészitményeket

;

6.) Len és kender;

c.) Selyem és bársony-;

d.) Gyapjú készítményeket

:

c.) Sznyegeket;

/.) Takács- és szövetmunkákat, festett s nyomta-

tott iparczikkeket

;

g.) Kárpitokat, csipkéket, rojtokat;

/*.) Prém , toll , s sznnunkákat

;

?.} Brgyártmányokat;
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k^ Öltözékeket:

/.) Papir, könyvkötési, és nyomtatványi müveket;

rn') Növelési s oktatási szereket;

w.) Házi eszközöket, papirszönyegeket;

o.) Vasból készült müveket;

p.) Kés- és aczél készitményeket

;

7.) Nemes érczmüveket, ékszereket;

r.) Üveggyártmányokat;

s.) Kedényeket;
í.) Egyébb eddig elönemfordult müipari czikkeket.

Ez eddig emiitett három fosztály képezte a tulaj-

donképeni ipari részt (industrial department) a ki-

állításban, — ellentétben a mvészetivel (Fine-

Arts-department), a mely négy osztályra szakadt: t. i.

a festészetire, a szobrászatira, müépité-
s z e t i, meg rézmetszvényire; együttvéve pedig az

egész tárlatnak, mint már említtetett, negyedik sec-

tiójaként jelenkezett.

A mi a kiállítási tért, s ennek a különböz

népek és országok szerinti megoszlását illeti : az egész

helyszín két frészre osztatott, a melynek egyikét

az angolok és gyarmataik foglalták el , a másik pe-

dig az idegeneknek adatott rendelkezésére. A b e-

rendezés magukra az egyes népek és országokra bí-

zatott, a melyek azután e tekintetben ízlésük és szük-

ségeik szerint jártak el; az eredményre nézve annyi

kétségtelen lévén, hogy mint 1851 és 1855-ben úgy
most is a Francziák voltak azok, a kik kiállítási

terüknek Ízletes elrendezése, gazdag pompávali feldíszí-

tése, és tetszetssé- tétele tekintetében valamennyi népek

közt els helyen állottak , utánok pedig azonnal

Ausztria, mint a mely a berendezést kiválólag ügyes

kezekre , szakavatott s nemes izlésü egyéniségekre bíz-

ta, következett, illetleg vivott ki magának általános

elismertetést.
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A kiállító nemzeteket és a kiállitókiiak
szám arányát illetleg' , erre vonatkozólag a leg-

újabb világipartárlat a következ viszonyokat tanusitja.

A kiállításon majdnem valamennyi (csak némileg is)

polgárosult ország kisebb nagyobb számú kiállitmányok-

kal jelent meg, úgy annyira hogy a kiállítók száma
daczára annak hogy 3000-nél több (részint technikai

okok részint helyszke miatt) visszautasíttatott, 23600-

ra rngott, tehát többre mint az els londoni s a newyor-
ki vagy a párisi kiállításon. E nagyszámú kiállítók közt

Anglia maga 5000, s Anglia gyarmatai 2000-el, tehát

a britt birodalom maga közel egy harmaddal vala

képviselve , mig a többi álladalmak közöl : Frankhon
3600, a német vámszövetség 3136, Itália
2070, Ausztria 1500, Belgiom 863, Spanyol-
ország 1133, Portugallia 1129, Oroszország
659, Hollandia 387, Schweitz 608, Svédhon-
és Norvégia 827, Dánia 299, Brazília 230,
Peru 38, China 25. stb. kiállító által képviseltetett,

— eltekintve attól, hogy több álladalmak (mint például

az Éjszakámerikai unió) belmozgalmaik miatt, mások
a rendküli nagy távolságnál fogva , ismét mások biztos

közlekedési eszközök hiánya miatt, nem jelenhettek

meg oly számaránynyal a mint az tölök egyébként ki-

telhetett volna.

Tekintve azonban különösen a minket közvetlenül

érdekl Ausztriai birodalmat és ebben hazánkat

Magyarországot, azt találjuk, hogy a fentérintett

1500 kiállítót magában foglaló számhoz az alsó ausz-

triai illetleg bécsi iparkamra-kerület maga 495, a prá-

gai 126, a reichenbergi 130, a linczi 62, a triesti 36,

a brünni 59 , a grátzi 38 , az innsbrucki 23 , a zágrábi

9 , az eszéki 3 , a pesti magyar országos bizottság pedig

(eltekintve egyik jeles hazánkfiának gyjteményes ki-

állításától) 199-el járult, a mely utóbbi számból tekint-

ve a három ipari fosztályt: az elsre vagyis a nyers-
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terményekére 122, a ni ásodikra, vagyis a gépekére

24, a hárma dikra, vagyis a mtíiparkészitményeké-

re pedig 53, esett; s igy hazánknak tulnyomólag agri-

col-állami jelleme ez irányban is kétségbevonhatla-

nul kiderült. *)

B.)

Különösen technikai és köz^azdastígi tekintetben.

Els Fosztály: Nyerstermények.

Az ösanyagok vagy nyerstermények azon tekintet-

bl helyeztettek az els fosztályba, mivel az egyetemes

ipar és productiö természetes alapját ké-

pezvén, a technikai termelés ügyfolyamában az els és

ff szerepet viselik. Különös fontossággal birt a kiálli-

táson ezen osztály a szakemberre nézve azért, mivel az

utóbb lefolyt két évtized tudományi hoditmányainak , a

mütani processus bámulatos mérvbeni tökélyesbedésé-

nek, az emberi ész értelem és tkeer magas fejlettség-

fokának, a természettudományok terjedése s átalánosu-

lásának meg befolyásának: seholsem talált hangosabban
szólló bizonyságaira és tanujeleire , mint ép ezen osz-

tály egyik másik szakaszában. De kétszeres jelentség
vala a nyerstermények szakasza az ausztriai, s je-

lesül magyar közgazdasági érdekek szempontjából, a

mennyiben a birodalom épugy mint hazánk különösen

itt vivta ki legfényesb diadalait, ebben az osztályban

volt termel erinek egész súlyjával képviselve, s itt

birta megmutatni a minket mindekkoráig fájdalom fél-

"'^ Eg'yütt és összesen véve a Magyar korona valamennyi tartomá-
nyaiból való kiállítók száma kerülbelül 400-ra emelkedett. Elég örven-
detes arány, ha az 1851-ki londoni kiállítást (hol a számnak alig egy
huszada volt kimutatva) meg fenforgó viszonyainkat vesszük tekintetbe.
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vállal lenéz cülturnépeknek azt, hogy ipari s nemzet-

gazdasági tekintetben is van térkör, a melyben a mo-
narchia és különösen Magyarország bármely egyébb

országgal a versenyt dicséretesen kiállani képes.

A mi az österményekföosztályában álló egyes alosz-

tályokat illeti , ezek közöl

!) a legels helyen a b á n y a-t e r m é k e k és

ásványokkal találkozunk. Ezen osztályban a

legkitnbb helyet Anglia, Belgiom, Ausztria
és Poroszország foglalta el, mig Svédhon, Frank-
hon, Oroszország, Itália a második, a többi ál-

ladalmak pedig a harmadik sorban jelentkeztek. — A
kiállitmányok között , melyek a tudós és a technikus fi-

gyelmét leginkább magukra vonták , kiválólag a követ-

kezk érdemelmek emlitést:

ö.) Angliának gyönyör palák öv ei, melyek
a gépek használata folytán igen tökélyetes módon fejtet-

nek , s dolgoztatnak ki ; C o r n w a 1 1 i gránitja , der-

byshirei márványa, óriási vashámorainak termeivényei,

jeles aczélja, meg ez anyagokbóli változatos készitmé-

nyei, (p. o. a pánczelos hajókra való s 10—12 c. m.

széles lemezek, a kolossál harangok stb.) 80 millió ton-

nára (vagyis 16—17 száz millió mázsányira) men évi

kszén-termeivényének jeles minség minta gyjtemé-
nyei, scótiai s walesi ugyn. channel-coalja, kovatsa,

kigylája kitn példányai, a Bell testvérektl kiállitott

aluminium, a Davy által feltalált s most már felette

olcsó : nátrium, továbbá ólom, jeles réz , meg drá-

gakövei; eltekintve a többrendbeli kitn geológiai
térképek, készülékek, bányákban alkalmazott gépek és

munkaszerektl, a melyek általában Brittanniának e

téreni nagyságát és páratlan tökélyre vitt termelési eljá-

rását hirdetik. *)

"•) A britt gyarmattartományok közöl ez osztálj' tekintetében Vic-
t o r i a tüntette ki magát , mely ugyanis egy 46 lábnyi magasságii meg-
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b.^ Szerencsés vetélytársa Angliának a kis minta-

királyság* Belgiom, melynek bányatermeivényei közt a

vas meg koszén jeles minsége és ügyes elöállittatásánál

fogva tündöklik, mig ásvány-gazdagsága mintegy 1200

kö- és ércznemböli példa-darabok által vala kifejezve,

nagy tömeg faszénjéböl valamint hydratizált vas-oxid-

jéböl, a Vieille-Montagneféle cinkbl s egyébb bányater-

mékeibl pedig különösen Armand, Delloye, Perard, a

Bleybergi társulat, stb. állitott ki jeles mintányokat. —
c.) Kitn állást foglalt el ásványai s különösen k-

szén vas és aczél-termelvényeivel Poroszország.
Különösen a rajnai Poroszország meg Westphalia
volt ugyanis az, a melynek egyesült bányamüvelöi (Dr.

Wedding és von Dechen vezénylete mellett) az ásvá-

nyok és érezek valóban figyelemreméltó tanupéldáit rak-

ták ki, s vonták magukra a szakértk figyelmét. A szá-

mos termelk és kiállítók közt leginkább Krupp Fri-

gyes, a hires E s s e n i gyárnak tulajdonosa tnt ki

,

mint a kinek öntött aczél-készitményei , s bámulatos

mérv gépei, jelesen pedig 400 mázsás aczél-riidja va-

lóban bámulatra méltók. Eltekintve attól, hogy a Frank-

honban és Angliában tett termelés -technikai haladás,

p. o. a hires Bessemerféle javítások is nagyobbrészt

már foganatba vannak véve ezen tekintélyes gyámok
mhelyeiben.

f/.) Ausztriát illetleg, ez daczára a nagy

távolság és a szállítás ezernyi akadályainak, közvetle-

nül mint Angha, Belgiom és Poroszország vetélytársa

lépett fel a világtárlaton ásvány- és bányaterméki te-

kintetben. Kiállitmányai között, melyekbl csak a leg-

kiválóbbak s nagyrészt é r d e m j e 1 1 e 1 is kitüntetettek

érinthetk meg, mindenekfelett a következk vonták

aranyozott faalkotvány vag-y pyramisoii azon mesés tömeg aranyé r-

téket iparkodott kimutatni, mely 1851 — 1861 onnan Európába szálli-

tatott, s körülbelül 1040 millió forintnyi sommát képez 17— 18 ezer má-
zsányi súlvlval.

3
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maglikra a figyelmet rfiHalleíni, Maros-Újvári, Jl.írmaros-

Szigethi, és Wielitzkai só-telepek és mííhelyek kiváló

jelességü termeivényei; a (Tiroli) Jenbachi vashá-

morigazgatóság által kiállitott finomitott aczél és aczél-

sinek; a (Csehországi) Joachimsthali kir. bánya-

hivatal uran-oxyd — és vanadin savanyos nátronja; a

Graschitzi rézbányák meg a karinthiai ólom jeles pél-

dánytárgyai; aLeobeni iparkamara gyönyör bánya-

vas- és aczéltermelvényeinek gyíijteménye , Mayr F e-

r e n c z (Steyermarkból) öntött-aczél
,
pléh , vas és ko-

szén prodiTctumai , a Gróf M érán féle gyár vas- és

aczélkészítményei , a prágai vasipartársiilat nyers- s ön-

tött vastermékei , kszene , s mészköve , a Selmetzi
bányász- s erdészigazgatóság ásvány- s bányaérczei

,

Herczeg Schwartzenberg hasonnemü kiállitmá-

nyai , a szab. állam vasúttársaság ásványi-éget

olaja; kénsavanya, vas- és rézmüvei, a Steyer aczél-

ipari társaság kitn jelességü aczélja, Töppernek
gáz-csvei, pléhmüvei, s szegei; honfiaink közül

pedig Gróf Waldstein Ern bánya és hntatemiékei

(Aradmegyébl) , a fels magyarországi bánya-társulat

(Waldbürgerschaft) ásványai és érczei, jelesen kitn
jelességü reze, s fakóérczböli higanytermeivényei, Ríe-
gelnek (Mohátsról) patenf-szene , a Salg ó-Tar ja-

ni kszéntársulat kszéntermékei, fleg pedig Thrór
és társának valamint Láczay-Szabó Károlynak (Sá-

rospatakról) legjobb minség qnarz-malomkövei, mely

utóbbiak oly nagy elismerésben részesültek, hogy egy-
hangúlag a legjobb vagyis Laferte-féle franczia e nem
kiállítmányokkal nem csak párvonalba hanem még
azok fölé is helyeztettek. *) Sajnálattal kell ellenben

másfell megemliteni azt, hogy hazánk egyébb ércz-

*) Azt mondja hazánk e jeles termelvényéró'I egy szakember : I)te

ungarifd)en 3)iü^[enfteine fmb nid)t [oi)tt)ammig it)ie bie franjöfifdien, fonbecn

» n fefier 3.ertur , mirfen atfo mef)r fc^neibeiib aís reibenb, erbifen ba3 Oe-
treibe meniger

,
gebén meniger ©taub unb bleiben lárger fc^arf; aud) baí

íDief)I, baé ftc íicjfern, tji mei^er, fetner, glnjenber, unb nimmt mef)r JPatTer

aui slb.
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éa ásványkincsei, aranya ezüstje, különiiemU értékkövei

eléggé nem voltak képviselve. — Méltó kitüntetésben

részesült végre a bécsi geológiai intézet több rend-

belijeles geológia térképei s gyjteményei alapján, me-

lyek majdnem páratlanul állottak az egész tárlatban.

A mi a többi országokat illeti , ezek közöl

még csak Itália és Görögország gyönyör már-

ványával , S V é d h o n kitünö jóságú vasával , Frank-
hon vassá meg malomköveivel , Brazillá reze s ól-

mával , P o r t u g a 1 1 i a (Gyarmatai) jeles rezével , és

és malacliitjával , Oroszország nagytömeg sibériai

termékeivel, graphitjával, Spanyolország s Nor-
végia értékes ásványaival, és rezével, s az Éjszakameri-

kai Unió közel ezerre men ásvány-nemeivel , nemes-

érczeivel, vonta magára a figyelmet.

Tekintve az ez osztályban tapasztalható haladást
az utóbbi évtizedben, ez leginkább abban nyilatkozik,

hogy a gépek tökélyesedésének , a munkamegosztás

mind czélszerübb foganatosításának, s a szükséglett se-

géd- és termelési anyagok jobb minségének folytán:

a technikai processiis lényegileg megkönnyebbült, ered-

ményesebbé és egyszerbbé vált, s egyebek közt je-

lesül az arany-bányászat- , vas- és aczélkészités
és feldolgozás félreismerhetlenül tökélyesbedett. *)

Legyen elég e tekintetben utalnom a hires angol szak-

férfi B e s s e m e r által az aczélkészitésben meghonosí-

tott javításra, melynél fogva egyebek, közt egy 40
mázsányi vastömeg egyneofyed óra alatt aczéllá a'akí-

tathatik át , s igy az utóbbi tetemes árcsökkenést szen-

vedvén sokkal nagyobb mértékben lészen alkalmazha-

tóvá, mint azt már némely vaspdyák eszköz-táraiban,

s jelesül a „Great-Northern" czimü angol társulat aczél-

ból készített sineinél is tapasztalhatni; — továbbá a hi-

res franczia gyámoknak Ernest Gouinnak, Pe-

*) Errl M. L a u r : La production des métaux précieux en Cali-

foruie c. munkája (a 33 lapon) bvebben.
3*
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tin, Gaudet s egyebeknek különnem s jeles vas° s

gépmtíveikre , melyek száz meg száz lóerejü gzgépek
segélyével állíttatnak elö; a Johnson által kiállított

kétmázsányi platina tömegre , melynek egyéolvasztása

oly eljárás szerint eszközöltetek, melynél a hév-fok oly

nag-y volt, hogy higsági állapolának tetemes mértéké-

rl kétség nem lehet ; végre az érez kiolvasztásnál meg
átalakításnál felfödözött uj eljárási módszerre, mely sok-

kal egyszerbb s gazdaságosabb.

II.) A második aloszályt képz ügynevezett v e-

gyészeti termeivények oly kiváló jelentséggel mint

az elbbeni osztályba tartozó tárgyak nem bírnak, de

gazdag változatosságuk meg az e tekintetben tapasztal-

ható lényeges haladási mozzanatoknál fogva, mégis
kitn mérvben vonták magukra a figyelmet. — Az
egyes országok között e tekintetben ismét Anglia,
rendkUlí bsége és sokoldalúságával tündöklött , s

gyógyszerészeti czikkeinek igen tökélyetes sorozata,

chemiai szerei, alkaloidjai, parafinja, a gyapotkelmék
festésében és színezésében tanúsított találmányai, (uta-

lok csak a Perkín és fia által kiállított bíborfest anílín-

re) meg kszén-kátrányból (Faradaynak, a nagyhír
vegytudósnak feltalálása nyomán) elállított festékei,

(melyeknél fogva ez utóbbiak tekintetében magát Angha
Frankhontól meg Hollandiától emancipálta) valamint

világhír illatszer gyártójának Rimmelnek szagos-vizei

stb. voltak azok, melyekkel közelísmerést vívott ki ma-
gának. — Szerencsés vetélytársa st sok tekintetben

mestere és tanítója egyébbíránt Angliának e termeivé-

nyek tekintetében Francziaország, mely kitn
módon készített vegyészeti tárgyaival, a Lámy meg
Lefebre által kiállított (uj találmány) thalium- meg
rubidiummal, kszénblí spirítusával, jeles színanyag-

termelvényeivel s több egyebekkel jeleskedett ; míg má-
sodsorban Belgíom, (jeles fehér ólmával, vegysavaí-
val , ultramarinjával ,) a né m c t v á m e g y 1 e t s je-
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lesül Poroszország- (ásvány olajai, parafinja, ultrama-

rinja, s kölni vizével) végül Portugallia meg Olasz-
országgal találkoztunk.

Dicséretesen töltötte be azonban ez osztályban is he-

lyét Ausztria, a mely kiállitmányainak sokfélesége

s (egyes irányokban, például gyúszerek tekintetében) pá-

ratlan tökélyetességénél fogva ill méltánylatot vivit ki.

Legnevezetesb s érdemjellel is diszitett kiállitmányai a

birodalomnak ugyanis Batka (Prága) vegyészi termé-

kei , Diez (Karinthia) és Herbert fehérólma , E n g e 1-

mann (Csehország) Albuminja, s Gummi-surrogatu-
mai , Breitenlohner (Csehország) photogénje és pa-
rafinja, az ausztr. chemiai egylet által kiállított soda,

glaubersó , salitromsavany stb. G o s 1 e t h (Triest) che-

miai productumai. Nóvák (Csehország) festék-anyagai,

Lamatsh (bécsi gyógyszerész) és Moll vegyészi

anyagai , és készítményei , P o 1 1 á k (Bécs) ismeretes

jelességü gyú-szerei , Nack Wagenmann Seybel
(Bécs) chemiai termékei, Polley (Bécs) köszénkát-

rány-termékei, Popp anetharinszájvize, Richter (Prá-

ga) carminja, indigója, Lehrer ultramarinja, stb. mig
hazánkfiai közöl e szakban Wagner Dániel gyógy-
szerészeti, chemiai, s olajtermeivényei, Seybel Emil
vaskovandbóli vegy-szerei, Strobentz testvérek che-

miai gyártmányai, Kai ser szin-anyagai , fénymáza,

s keményítje, meg Bányai Károly vegyészi-szerei

arattak dicséretet és elismerést.

A haladás e termeivények tekintetében is (az

utóbbi évtizedben) valóban jelentékenynek mondható.

Mindenekeltt tény ugyanis az , hogy mind e szerek és

anyagok a legújabb idben tetemesen alnbbszálltak

áraikban. így például az acidum sulfuricum , mely most

már nem sulfurral, hanem a sokkal bségesbben ren-

delkezésre álló vas-pyrittel készítetik; a kénsavas meg
a szénsavas soda, mely az újonnan feltalált jóg-készit

géppel olcsóbban állitható el; a Pennsylvaniában mesés
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mennyiségben található petróleum vagy szik'ao'a'-

nieg" a már érintelt kszén-kátrányból (a köszén-destilla-

tio által a g-áz-készitésnél) nyert festék-anyagok, s je-

lesen az Anilin, a Wöhler és St. Clare-Déville által

feltalált és már nagyobb mérvben elállított alumínium,
mely rézzel kapcsolva a bronzénál is tartósb és ersebb,
mindennemii eszközök, készülékekre slb. alkalmazható,

s kilogrammjának ára 1000 frankról már 80-ra szállott

le; — a fehéróh>m helyett épületek befestésénél használ-

tatni kezdett fehérhorgany ; másfell az állattestek
s anyagok rothadáí^ál , a gabona-megromlását gátló

szerek (sih)), a tetemesen olcsóbbá vált nátrium, mely az

alumínium készítésére szolgál ; az electrikai táv-
iratozás, mely kivált Froment által Parisban lökélye-

sitetelt, s kiindulási pontot képez a mágnes segélyével

rendküli gyorsasággal eszközölhet világításra, mely
ilykép sokkal olcsóbb lészen, mini a gáz-világitás. stb.

III.) A harmadik alosztályban, mely a táp-

szereket s élelmi any agokat kapcsolatban a kü-

lönböz bornemekkel és a dohánynyal foglalta magá-
ban: legels sorban Franczíaország, Ausztria
(egyes tekintetekben különösen Magyarország) és A n g-
lia gyarmataival, azután Olaszország, Spanyol- Por-
tugalhon, meg a Német vámegylet jelentkezik. Fran-
cziaor szagot különö?en illetleg, ennek táplálatra

szolgáló stermékei sorában mindenek felett a valóban

jeles és szakavatott módon kezelt legkülönnemübb borok,

pezsg, és liqueurek, a legszebb s legváltozatosb gyü-
mölcsnemek, olajok, sajt, szörp, meg czukor tündö-

kölnek, míg másfelül dohánya s némely vidékrlí gabo-
nája szinte elismerésre méltó minségben jelentkezék.

Különös dicséretet érdemelnek az ez államban létez

gazdasági egyesületek, melyek bámulatos szorgalommal

és szakértelmiséggel az ország valamennyi vidékeinek

jellemz termékei és elöhozományaiból a legjelesebb min-

tagyüjteményeket szerkesztették össze, s hozák a kiál-
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litási palotába. — Angliát tekintve, ez európai állani-

részeibül ered kiváló jelességii húsételei, serfözési ké-

szítményei, jeles gabonája, sajtnemei, meg komlójá-

val szerepelt , mig másfelöl tengerentúli gyarmattartomá-

nyainak (jelesül Victoriának) gyönyör tápterményeivel,

s mindenekfelett gabonájával vonta magára a figyelmet.

— Az angol-aiistráliai búza jelesül sokkal nagyobb a

mienkénél , a magyarországinál , szine fehér-sárgás , de

inkább könnyebbfajú s csekélyebb tartalmú, a miért is

nem oly tápláló lisztet ad mint a mienk. —-A délnyu-
g 1 i meg déleurópai státusok között ez ostzályba

tartozó termékekben kiválólag szerepelt Itália, válto-

zatos és szép déligyümölcsei, kitünö borai, rizsje s ga-

bonájával ; Spanyol- Portugallországok nemes
és tüzteljes boraik , finom gyümölcseik, olajuk, gabná-

juk és dohányukkal ; Görögország boraival , apró-

szöllejével, olajával; mig a Keleten ropai országok

közöl az Oroszbirodalom rendküli szépség délvi-

déki gabonát, zabot, tengerit, diókat s különnem gyü-
mölcsöket; Törökország nemes gyümölcsöt, s egyébb

nyers anyagokat ; az éjszaki államok közöl S v é d h o n

jeles árpnt borsót rozsot állilott ki; mig borban egyes

gabona- és gyümölcs-nemekben , czukor meg komlóban
a német státusok is kitütiÖ példákat mutattak fel.

—

A mi különösen az Ausztriai birodalmat illeti, ez

mint emiitök, ez osztályban az elsrangú országok közt

foglalt helyet. Különböz éghajlat alatt fekv s más meg
más termelési viszonyokban létez koronaor^zágainak

mindegyike: liisebb nagyobb mértékben jáiull változa-

tos s gazdag-böségü kiállitmányai tömegéhez, s szeren-

Cbés vetélytársaként tüntették fel a monarchiát a világ

é tekintetben legelörehaladtabb nemzeteinek. Azon tár-

gyak közöl, melyek kiválólag vonták magukra ez osz-

tályban a közfigyelmet, a különnem s értékes borok,
a jeles gabona-nemek, és dohány levelek, a páratlan

szépség liszt, jóféle czukor, szörp, eczet, mustár <s

komló, állanak els sorban, mint a melyek a nemzet-



40

közi forgalomnak is igen nagy becs és keresett fo-

gyasztási árutárgyaivá válhatnak, s a birodalom köz-
gazdasági emelkedésére nézve föfö jelentöségüeknek ne-
vezhetk.

Hogy pedig a birodalom e kitiinö módoni szereplése

a londoni világtárlaton fleg hazánknak Magyaror-
szágnak érdeme, mint a mely ép ez osztályban há-

rom négy valóban világbecsü s világtekinlélyü termé-

kével, tudniillik: páratlan gabonája, lisztje, borai, meg
dohányával tündöklött: azt minden elfogulatlan beismeri,

s a pályababér a részben valamennyi kiállitók köztt, ha-
zánkfiait illette. — A kiállitükat illetleg , ezek kö-

zöl, a nemmagyar koronaországokból kitüntetés-
ben részeltettek: a barzdorfi czukorgyár jeles ter-

mékeiért, Jordán testvérek (Csehországból) lisztjö-

kért, Grögl (alsó Ausztriából} mustárért , Timaus és

Jordán (Csehországból) L e i t n e r (Steierországból)

meg Tsinkl chokoládé és kávésnrrogatumokért, Han-
nák (Csehországból) lisztért , Lövenfeld testvérek és

Hofmann (F. Ausztriából) különböz liszt- és gyü-
mölcsnemekért, Rupp és Löffler (F. Ausztriából)

komlóért , a Saátzi Laibachi gazdasági egyesület

gabonanemekért, Riegler (Tirolból) becsinált s czu-

krozott gyümölcsökért, Róbert (Morvából) czukor-

és spiritusért, a Rehbergi mümalom (alsó Ausztr.)

meg Schöiler lisztért, Springer (a. Ausztr.) élesz-

t- meg szeszért stb. a Fiumei lisztkereskedési egye-

sület liszt-termékekért — mig hon fiaink közül a ki-

tuntettettek egész sorával találkozunk; igy Barber és

fia, Blum, a pesti hengermalom, a Debreczeni
Istvángzmalom : mindnyáján jeles minség lisztjökért

és rleményekért; Herczeg Batthiányi, Egan, Fehér
B. Kubinyi, Szalay Pál, a Hevesi gazd. egylet.

Báró Wenkheim, Gróf Zichy Ödön, aZirczi
apátság, Csernovits, Gr. Brunswick, Cseko-
nits, Várady s sok mások kiváló szépség és jeles

minség búzáért ; K o v á t s , Molnár, P 1 a c h y , U r-
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sinyi stb. jeles kukoriczáért , meg rozsért; — Beiméi
és H e r z füstölt szalonnáért , F i s c h e r befzött gyü-
mölcsért , Nagy M i h á 1 tésztakészítményekért , F r ö-

lich ésBeliczay, s Neumann testvérek mézért

,

W e r t h e r F. árpadaráért ; — Gr. A n d r á s y György,
a Hegy aljai bor társulat meg Molnár és Tö-
rök tokaji aszuborért , Gróf Degenfeld, hegyaljai

,

Jóó János egri borért, Jálics budai borokért, Lénk
jó és olcsó borokért, Littke villányi borokért, Ra-
nolder veszprémi püspök és Gr. Zichy somlyai borért,

a Szegszárdi bortársulat szegszárdi boraiért, Braun
testvérek, Vasilz-Szilágyi Erzsébet, Makay
s mások liquerökért ; Végre B a r t h a L. A c z é 1 P.

M o 1 n á r G. Szemz J. S z e n t i v á n y i és W e n k-

heim grófné kitUnö minség dohány, s dohányle-

velekéri ;
— eltekintve azoktól kik dicsér emlitésben ré-

szesültek, jelesen borokért, B. Augusz, Sauer
tanár. Molnár, T ö r ö k, F e k e t e és társa , B o g y a i

,

Burkhardt stb.

A mi végül az ez osztály tekintetében egyáltalában

tapasztalható haladást illeti, ez az 1851 év óta nem
mondható ugyan kiválólag feltnnek, a mennyiben
a már akkor is ismeretes és szokásban álló termelési ke-

zelésmódokra nézve lényeges ujilások nem történtek. Azon
egy szembeszök körülményt azonban itt se lehet elhall-

gatni , hogy a tökélyesbedett gépek , meg a megjavitott

termelési processusi eljárások ez irányban is jótékony be-

folyásuaknak mutatkoztak , fleg a mi a tápszerek eltar-

tását, megromlástól! megóvását, s a könnyebb továszál-

litást lehetségesít ujabb kezelési módoknak elterjedését

illeti. Honunkra nézve azonban , fájdalom , bekell valla-

nunk, hogy mindekkoráig productionális mködésünk
több ágaiban, de különösen a bor-termelésben, igen sok

és nagy hiányok tapasztalhatók, a melyek jelesül (mint a

központi gazdasági egyesület érdemdús alelnöke és hazai

közgazdászaink egyik legjelesbike Ngos Korizmics hely-
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tartótanácsi taniícsós ez irányban Ang;iiííban tüzetesen

gyjtölt adatai illetleg jelentése nyomán is kiderül) *)

egyik föfö oka annak, hogy a magyar boroknak kül-

földöni kelendsége igen nagy akadályokra talál, s igy

hazai termékeink e legfontosbika korántsem örvend oda-

künn oly bizalomnak és tekintélynek, a mint az e tárgy-

gyali külkereskedésünk s nemzeti gazdászatunk érdeké-

ben szükséges és kivánatosi

IV.) A negyedik alosztályba sorolt mipar i anya-
gok mindazon termeivényeket foglalták magukban, a

melyek a nemesitö ipar-foglalkozás készüményeihez meg-

kívántatnak, illetleg a technikai üzlet lényegesb föltéte-

leit képezik; jelesül pedig gyapjú és pamut, len és

kender, nyersselyem és br, fanemek és viasz,

olaj, és világit ó szer e k slb. Az egyes országok ál-

tal ez osztályban kiállított tárgyak és termeivények átte-

kintésénél mindenekfelett Anglia és F r a n c z i a o r-

sz ág jeles minség szappannemi, gyertyái, illatlár-

gyai, szagos folyadékai, viaszvirágai; Belgiumnak
és Németországnak gyönyör és kitn szakértel-

miséggel kezelt b r e i , lenjei, gyertyaneniei, Porosz-

silesia majdnem páratlan gyapjnja, a britt gyarmattar-

tományoknak valamint Oroszországnak meg a skandi-
navi tartományoknak, legkülönbözbb fanemei, az

orosz brök és prémek, a kitn minség australiai
gyapjú, meg angolgyarmati pamut, az olasz álla-

mokboli kiváló jóságú nyers selyem, — olajok, és pa-

mut, végre az e tekintetben szinte kitn helyet elfog-

lató Au sztria, és Magyarország jeles finomságú

gyapjnja, lenje, kenderje, (s egyes vidékeire nézve)

erdészeti termékei, kitn stearingyerlyái , zsiradéktár-

gyai és olajlermelvényei vonták magukra a figyelmet.

Az ez osztályban kitüntetett kiállítók szám-arányát te-

*) E nagybecs s hazánkra nézve kiváló jelentség értekezés a

„Sürgöny" multévi folyamában , meg az Orsz. Gazd, Egyesület szakköz-

lönyében egész terjedelmében jelont meg.
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kintve, ebben Ausztria és Magyarország- felette elnyö-
sen van képviselve, a mennyiben a 140 kiáliitó közöl

majdnem felénél több éremmel díszittetett fel. így jelesül

olaj, zsiradék, és viaszért, meg viasz-ké-
szitményekért: Burkhardt, Dobiinger, Fischer,

Gartner, HartI , Himmelhaner, Seiller ; Gyapjiiért:
Gróf Károlyi Lajos, Gróf Andrássy György, Herczeg

Batthiányi, Gróf Hunyady, Gróf Waldslein , Gróf Zichy

Ödön, és Egan Edvard; hazánkfiai közül; Báró Barten-

stenstein, Gróf Falkenhain, GrófLárisch IMonnich, és

Gróf Thun-Hohenstein pedig az örököstarlományokbol;
— jeles len fanemek és f at e r m el v ény ek ért a

nem-magyar koronaországokból: Afh, Beisigel, Fischer,

Griensteidl, a m. Pénzügyministerium és sok mások;
honfiaink közül pedig Gróf Eszlerházy Miklós, Gróf Bat-

thiányi, Dapsy, Várady S. Jankó Vincze, és több ke-

reskedk; végre illatszerekért Springer Bécsben és

Bányai Károly Kolosvártt. *j

A haladást végre illetleg : kivált a fanemek
ügyes sortirozása, a gyapjú termelés és kezelésben va-
lamint a borkészítésben kövelett czélszerübb eljárásmód,

a szappan-készités , vüágitó-szerek folytonos tökélyese-

dése, a british-guyanai növényrostból készített úgyne-
vezett K a m p t u 1 i c n , az Indiából származó J u t e-

nevü anyagból készül szövetek , meg a lószrnek sur-

rogatumát képz növényanyagbóli készítmények , az

Ebonit vagy Vulkánit féle lávaszerü termeivény feltalá-

*) A ííyapju tekintetében nem rég- hazánk kitünó" szakférfia

Czilchert Róbert urép oly alapos niiut szellemdús s kimerít ér-

tekezést bocsájtott közre, — A kiállításon képviselve volt nyerssel ve m-
termelésre nézve pedig nem felesleg-es tán kiemelni azt, hogy Frank-
honban a Bombyx Cynthia nevezet selyemhernyó tenyésztése ujabb
idkben felette mé>d kezd terjedni , s G u é r i n-M éneville mr g D u-

seigneur 150 féle selyemgnbót tarlalmazó nnnta-gyiijteményt álÜtottak

ki, ép úg-y , mint Töpfer, ki a német selyemtenyésztést mozdítja el
egész hévvel és sükeres buzgalommal. Megannyi int példák arra nézve,

hogy mi Magyarok se maradjunk hátra e nagyfontosságú közgazdasági
ágnak mezején
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lása , képezi íizon momentumokat , a melyekre ez

osztályban különösen utalni, s egyebek közt mint a ve-

gyészet meg a mtítan elvei helyesb alkalmazásának ered-

ményét feltííntelni lehet , habár szakértk nézete szerint

ez irányban is sok még a tenni való , különösen a mi az

anyagok czélszerübb értékesitését s kihasználását meg
az ez úton eszközölhetendö olcsóbbság át az ide vágó ter-

meivényeknek illeti. '"^

Második Fosztály: a Gépek.

Az 1862-ki világtárlat fénypontját s legérdekesb al-

katelem'ét a Gépek osztálya képezte: a melyben meg-
lehets nagyságú téren , minden egy körben összeállitva

vala látható a mit csak a 1 9-ik század technikai genieje

,

és culturai ereje eddig nagyszert és bámulatost ezen a

téren elhozni birt

!

A „gépek*^^ mint századunk legjellemzbb szüle-

ményei, mozgékony nyughatatlan rombolva és alkotva

elretörekv szellemi és anyagi életirányunknak tulaj-

donképeni jelképei : a legújabb nemzetközi tárlaton va-

lódi világversenyszerü ünneplés idomban és alakban je-

lentek meg, s azon osztályt képezek, a melyben a

szakember igazán sükerrel tanulmányozni , s ismeretei-

nek körét tekintélyes mérvben kiterjeszteni alkalomra

talált. Jól jegyezte meg azért errl egy jeles angol tech-

nikus „ez egy valódi külön világ vasból és érczbl, mely
az emberi ész akarat és er nagyságát és hatalmát az

anyag és kültermészét felett bámulatos mérvben képvi-

seli, és fönnen hirdeti!" — mig egy másik (utalva ki-

váló practikus jelentségére) igy szól felle „this class

teaches the visilor more than thousand books and com-

*} A vízesés , a szélroham , az apály s dagály mozgása , a gz
ruganyereje , a villanyosság , a delej , a gázok stb. felhasználásáról az

ujabb tudományi vívmányok alapján szóU C h e v a 1 i e r remek érteke-

zésében az újkori iparról. —
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panions , and places liiin in tlie fronl ránk of tlie worlds

progress and outward civilisation." *)

A „Gépek" fosztályában kiváló szerepet viselnek a

mozdonyok, a gözgépelyek, a gyárakban meg a me-
zgazdaságban alkalmazott gépek, a hajózati készüle-

tek, a tudományos eszközök, fényképészeti és sebészeti

tárgyak, órák meg zeneszerek, melyek, azt lehet mon-
dani, a gépvilágnak minden irányban és minden fbb
tekintetben teljes szem-elé állítására és képviselésére va-

jának hivatva. — Az egyes kiállító országokat illetleg,

az óriási terjedelm gép-szinliely áttekintésénél els pil-

lanatra azon meggyzdésre jutott minden figyelmesb

szemlél , liogy a diadal-koszorú kizárólag Angliáé,
a gépüzlet, a technikai fejlettség, tudomány és gya-
korlat e valóban classikus hazájáé. Az összes gép-osz-

tályi területnek ngyanis /5-át vagyis 60 százalékát
maga. foglalván el kiállitmányaival, ez utóbbiaknak mind
változatossága, jeles szerkezete, és soliditása, mind bá-
mulatos szaktökélyt és nagyszer conceptiót tanúsító

külidománál fogva minden többi országoknál magasb
polczon jelenkezett. — Angliát nyomban követé Fran-
cziaország mely a géposztálynak 1 5'/'o-ját vagyis

egy hetedét foglalta el, s pedig több igen csinosan s

nemes Ízléssel készített, egyes kiállitmányokban meglep
eredetiséget eláruló, s hasonlólag nevezetes haladást ta-

núsító gépmüvekkel. — E két vezér-ország után figye-

lemreméltó állást foglalt el az Éj amerikai Unió,
mely azonban felette csekély számú mremeket küldött,

meg a kis Belga-Királyság, mely angol és fran-

czia mintákat követve kiváló szépség és solid szerke-

zet gépekkel lépett a sorompókba , s az osztály térfo-

gatának 9%-ját töltötte be kiállitmányaival. — Ugyanezt
lehet mondani a Porosz meg Szász királyságokról

,

*) Errl többet: F. Verdeil: De 1' ludufttrie moderné (Paris.

1861.) ez. jeles munkája 515 s köv. lapjain.



46

mélyek egyes gép-g-yuraikból kitüiiö jelességü mveket
állítottak ki, s a többi német vámegyleti országokkal

együtt a géposzfályi térség 7 százalékát foglalták el. —
A mi a harmadik sorban jelenkezö államokat illeti , ezek

között a Schweitz, meg Itália valamint Ausztria
foglal helyet, minden többi státusok pedig említést sem
érdeml szerepet játszottak. — Ránk s JMagyarország-
ra nézve, kik a müveit nyugoti államok ipari és for-

galmi mozgalmával csak most kezdünk némileg szorosb

s közvetlenebb kapcsolatba lépni , s kik a technikai ipar

meg a gyártási üzletmód tekintetében még annyira hátra

vagyunk, hogy az itt kiállított több gépek tulajdonké-

peni haszonvétele és hazai földünkön! alkalmazhatásától

is még távol állunk: ránk nézve mind e mremekek
közöl csak a szinte bámulatos tökélyre vitt m e z ö' g a z-

dasági gépek birnak közvetlen érdekkel és jelent-

séggel, a mennyiben ezekben találjuk fel azon hathatós

közegeket, melyekkel munkáskezekbeni hiányunkon né-

mileg segíteni, termékeny földeinket haszonhajtóbb kar-

ba helyezni, a nagyon is hiányos üzletmódot tökélyesí-

teni, s egyáltalában belterjesb és okszerbb müvelésre

áttérni képesekké válunk.

Áttérek ezek után a gépi fosztály technikai szem-

pontbóli ismertetésére ; három f szakaszba sorolván az

idetartozó kiállitraányokat.

I» A kiállított gépek sorában mindenek eltt a

mozgó ny-gépek, s ezek köztt legels helyen a gz-
mozdonyokkal, vagy locomotivekkel találko-

zunk. Ezek közöl összesen 19 vala a tárlatban, a mely-

bl magára Angliára 10 jutott, míg Frankhon 3, Bel-

giom 1 , Poroszország 1 , Szász királyság 1 , Itália 1

,

és Ausztria 2-vel volt képviselve. A locomolivek mint

korunk vasutrendszerének föfö tényezi és közegei , ki-

váló mérvben vonták magukra a figyelmet, s többen

közölök szerencsésen versenyeztek egymással a pálmáért.
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Az angol gcízmozdonyolíat különösen illetleg", ezek

közt szépsége, nagyszersége s gyönyör szerkezeté-

nél fogva kitn (illetleg érdemjellel is diszílett) : a

B e y e r-P eacockféle (Manchesterbl) , mely a portu-

galliai vasiitépit társulat számára készült, továbbá a

Sharp és S t e w a r t valamint a London- North-Western
féle pályaigazgalóság által kiállított, mely utóbbi Rams-
b oltom elvei szerint készítve azon okból felette neve-

zetes locomotiv, hogy oly tenderrel van ellátva, mely
vízzel önmagát táphílja, jelesül olykép, hogy menet
közben adott pillanatban egy vizedénybe merül cs-
vel a vizet felveszi s czéljára forditja; végre a Neil-
sonféle locomotiv (Glasgowból) mely az Egyiptomi
alkirálytól megvásároltatott , roppant gyorsasággal ha-

lad, s kül-cylinderénél fogva is figyelemreméltó. Ez utób-

bi sokban hasonlít azon hiressé vált gzmozdonyhoz,
mely az 18D5-ki világtárlaton Parisban „L' Aigle" (a

Sas) czim alatt vala kiállítva, sBlavier ésLaprent-
nak mint készitinek méltó hírnevet szerzett. — A mi
a Francziák gzmozdonyait illeti, ezek, kivált a

Gouin félék (Parisból) eredeti felfogást és helyes mü-
izlést tanúsítanak, s több iránybani javításról és hala-

dásról is viselnek ismertet jeleket magukon. Gouin re-

mekmüvei mellett e, franczia osztályban figyelmet köl-

töttek még A rb el, Peillon Def lassieux, és Ver-
dié müvei, melyek mindannyian kitihi módon kép-

viselték hónukat és szakmájukat. — A Németorszá-
gi locomotivek közül mind a poroszhoni nagyhirü B r-
si g-féle, mind a szászkirálysági (Hartmantol) dicsére-

tes módon szerepelt az elsrend angol és franczia re-

mekek melleit. Ugyanezt lehet mondani azon két gz-
mozdonyról , melyet Ausztria (illetleg az állami vas-

úttársaság) küldött a kiállításra , s melyek egyike az is-

meretes Engerthféle elvek szerint szerkesztve 4 cylinder-

rel és 10 kerékkel volt ellátva, rendkiüi gyorsasággal

s vonó ervel halad, s a biráló választmány által érdem-
jelleli kitüntetésre is méltónak találtatolt. — Az olasz
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és belga- országi locomotivek szinte jeles tanupéldái

voltak az e tekintetben tett iijabb haladásnak, s kapcso-

latban a svédhoni Lundqiiliistféle mvel hasonlólag

elismerésben részesültek.

E néhány gzmozdonynak áttekintése is elégséges

volt egyebbiránt arra, hogy egyfell a vaspályák rend-

kuli fontosságáról korunk ipari és forgalmi haladása te-

kintetében újólag meggyzdést szerezzünk , másfell

arra, hogy kellleg méltányolhassuk azon haladási
mozzanatokat, melyek 1851 óta e téren is egyál-

talában tapasztalhatók. így hogy csak egy lényre utal-

jak: 1855-ben a párisi kiállításon még Engerthnek
nagy horderej locomotivje mely a legnagyobb terheket

lejts helyeken is elvitte, bámultaték. A legújabb nem-
zetközi kiállításon ennél még sokkal hordképesebb

mozdonyok valának szemlélhelk
,

jelesül olyanok is,

melyek ketts géppel (t. i. el és hátul) lévén ellátva,

fölfelé az az hegynek menve is mesés tömegsúlyt birnak

felvonszolni. így példa a „Chemin de fer du Nord" ez.

társaság számára G o u i n-n e k gyárában Francziaor-

szágban készült locomotiv. Felette nagyhorderej vív-

mányát képezik végül korunk gzmozdony-gyártási ha-

ladásának a legújabban alkalmaztatni kezdett u t c z a-

locomotivek, melyek különös vas-pálya készülékek

nélkül is makademizált vagy kövezett úton nehézség nél-

kül elhaladnak, s a nagyvárosok bels közlekedésében

egész forradalmat leendnek képesek idvel elidézni! *}

Egy más, igen nagy érdek s tetemes javításokat

feltntet osztályt képeztek e sectióban a vas pálya-
kocsik, melyek több rendbeli czélszer változtatások

folytán a bels elrendezésben és szerkezetben: nem csak

a kényelem elmozdítása hanem a veszedelmek elhárí-

tása s a nagyobb biztonságot elidéz conslructiimál fog-

'-) Angliában már it< olt kezflcnck hasziiállatni, söt pár licttcl ez-

eltt Berlinben in történt próbamenet cg-y ily locomotivvel.
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va, vonták magukra a figyelmet. A legkitnbb e nem
kiállitmányok Belgiomból valók voltak , melyek kü-

lönösen csin, Ízlés és uj berendezés által jeleskedének.

Nagy érdekeltséggel szemléltetett e szakban az A s c h-

b u r y-féle pályakocsi Manchesterbl , meg a porosz-
honi illetleg Berlini Németországból, melyek még
akiváló jelességü franczia pályakocsikat is megha-
ladják.

Az álló gzgépeket (Machines a vapeur fi-

xes) illetleg, ezek tekintetében az ujabb idk szinte

tetemes javításokat hoztak, a melyek részint a czél-

irányosb bei-szerkezetben részint a gépmüvek olcsóbb

elállításában nyilvánulnak.

így egyebek közt általában tapasztalható az , hogy
minden ilynem gépeknél most már kevesebb éget
anyag szükségeltetik , hogy a gép aránylag sokkal kis-

sebb teriméjü s igy bárhova könnyebben is vihet,

mindenütt könnyebben elhelyezhet, hogy jelenleg nem
iigy mint Watt tévé , álló cylinderek hanem fekvk
vagy horizontálok alkalmaztatnak, s hogy a katlanok

is jobbak s könnyebben kezelhetk; a mi együttvéve

mind ezen gépek tetemes árcsökkenésérc vezetett, úgy
hogy M. Chevaliernek a hírneves franczia állam-

mérnök s közgazdának állítása szerint átlagosan 50 szá-

zaléknyi árcsökkenés vétethetik fel. — Az egyes gép-
gyárnokokat illetleg, ezek közt ebben az irányban ta-

gadhatatlanul a Francziák, jelesül F arcot, meg Le-
couteux tnnek ki, mig a többi kiállítók közül csak

C a i 1 és Gustave Seribe Belgiomból , meg E g e 1 1 s

Poroszországból érdemel különös említést; az ango-
lok közt szinte többen találkozván kik e tekintetben

jeles munkákat mutattak fel, csakhogy ezeknek vala-

mennyi e nem gépeik vertikálok, s a horizon-
tál állás elve, mely a continens legkitnbb gép-gyár-
nokai által skerrel vétetik alkalmazásba, az angolok-

tól nem követtetik. Említésre méltó e szakban még az

4
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éj am e r i k a i Unióból való P o r t e r gépésznek kö-

zépfutamerejü rögülateurje , mely a franczia Farcot-

féle regulateurökkel majdnem egészen hasonló szerke-

zet és hatású.

Egyik sajátszer s kitünö tere az angol gép-gyár-

tási géniének és szakügyességnek a számtalan locomo-
bil (az az ellentétben az álló locomotivekkel, öner-

vel továbbmozgü) gépek, melyek jobbára a mezgaz-
dasági gépek készíti által állittatnak el, de már a mü-

ipari gyártásban is meghonosulnak. A locomobilek ki-

tünleg 1855 óta emelkedtek jelentségre, s gyors el-

terjedésüket leginkább annak a tulajdonságuknak kö-

szönhetik, hogy bármily dimensióben készíttethetnek,

mindenüvé könnyen s nehézség nélkül szállíttathatnak,

bárhozá vezethetk , s az ipar és productió legkülönbö-

zbb ágai és nemeiben elnyösen alkalmazhatók, anél-

kül hogy aránytalan drágák volnának s megszerezésök

különös nehézségekkel járna. — A legnevesb angol lo-

omobil-gyárnokok Clayton, Tuxford, Ranso-
m e s , S i m s , G a r r e 1 1 , melyek mindegyike külön

elvek szerint szerkeszti gép-mííveit, s oly nagy kelen-

dségnek örvend, hogy a hazánkban is eléggé ismere-

tes Clayton-Shuttleworth-féle gyárból magából két év-

tized alatt (vagyis fennállása óta) 4700 locomobile ke-

rült ki , s küldetett szét az egész polgárosult világban.

— A locomobile-gyártás egyébbiránt már más orszá-

gokban is meghonosul, s kezd terjedni, jelesül Frank-
honban, Belgiomban meg Ejamerikában , a

hol az angol készítmények sükeres utánzásra, st egyik

másik tekintetben gyztes versenyzkre is találnak.

Ausztriát illetleg, a szóban forgó munka-szakból

szinte volt egy két kiállítmány a legújabb londoni tárla-

ton, jelesül egy., Hubázy György bécsi földmve-

lési gép-gyárából kikerült négy ló-erejü locomobile,
mely uj mtíkészülékkel van ellátva olykép , hogy szal-

mával ép ugy mint szénnel, vagy fával, vagy fürész-

porral is fütethetik, a nélkül hogy a csvek beduguhiá-
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nak; s a mely gép kiválólag Magyarország oly vidékein

lenne elönynyel alkalmazható, a hol elégséges fa nin-

csen, s a fiités meg tüzelés leginkább csak szalmával

eszközölhet. *)

Nem kisebb érdek vala az eddigieknél a hajö-
zati gzgépek osztálya, melyben a közlekedés ez

ágában az ujabb korban tett haladás hangosan szólló

tanúbizonyságai voltak szemlélhetk. A kiállitott gépek-

nek mind számaránya mind nagyszersége tekintetében

e téren is az Angolok tntek ki, jelesül Penn és

fia Greemvichböl , a ki egy 600 meg egy még teljesen

be nem fejezett 1250 lóerejü gzgép-colosst állitott ki,

s mint Anglia els ez iránybani czége ismeretes; továbbá

John Scott Russell, Maudslay, Todd és M'Gre-

g r Glasgowból , kik mindannyian sükerrel versenyez-

tek a pálmáért. A Francziák közt szinte találkoztak

egyesek, kik készítményeiknek kivált uj s felette szö-

vevényes (de egyszersmind sok éget anyagot megtaka-

rító) belszerkczete által tntek ki, igy például Achard,
Devink, Rennie és fia; mig egyéb országok közöl

még csak a hires Escher-Wyssféle Schweitzi
illetleg Zürichi gyár képviselte e szakot valóban töké-

lyetes és dicséretreméltó módon. — A hajózati gépek
terén legújabban foganatban vett javitás leginkább ab-

ban áll, elször: hogy a gzgépek hajtó ereje s ha-

tálya tetemesen fokoztatott , s a gépek elállitása még-
is aránylag olcsóbb lett; másodszor abban, hogy a

gzgépek most már vitorlás keresked hajókon is al-

kalmazásba vétetnek, st a vitorlát lassanként háttérbe

látszanak szoritani. — Nem lehet itt érintetlenül hagyni
végre a hadászati hajózatban a pánczélos hajóknak el-

terjedését, melyek az egész tengerészeti-katonai ügynek
lényeges fordulatot adnak, s a kiálHtásban a kitn

") Nagy figyelmet gerjesztett s érdenijellel is jutalmaztatott hazánk-
fia Ganz budai gép- s vasmügyárnok kitn öntött vasbóli vaspályái
kerekekért, melyek kiváló tartósságuknál fogva ismeretesek.

4*
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szerkezet Warrior nev angol pánczélhajó igen szé-

pen készült mintánya által voltak képviselve.

Dicséretesen töltötték be lielyöket a világtárlaton

,

továbbá a hydr aulikus gépek, melyek napjaink-

ban ugyan a gzgépek által soktekintetben háttérbe szo-

rittatnak , de azért mégis több irányban haladást és ja-

vítást tanúsítanak. Az idetartozó kiállitmányok közt leg-

inkább érdekesek a hydraulikus gép alkalmazását Arm-

strong állal a Londoni és a Newcastle-on Tynei Dock-

sokban csiga-emelökre meg a docks-porták megnyitása

és bezárásánál mutató készülékek; a hydr a uli prést,

(mely kitnöleg BlackAvallban a Victoria-dockban hasz-

náltatik) szem elé állitó mintány , a centrifugál s z i-

vattyúgép (Pompe) mely 2 méter szélesség és 7 mé-

ter hosszúságban folytonosan vizet ömleszt; az Easton
és A m s által kiállitott Appoldféle szivattyúgép , a már

többször emiitett Farcot Latrayé és Letestu e

nem remekei ; egy lánczszivattyú, mely Bastiertól
készítetett, s 100 yardnyi távolságra viz-emelésre al-

kalmazható ;
— melyekhez sorolhatni még a sok gz-

ervel mköd vizmer gépeket, melyek között

Warneré igen kitn, végi a tulajdonképeni csiga-

emeltygé péket, melyek BoAvser és Cameron, az-

után Fauconnier, Caillet et Compagnie által készíttet-

tek, s jeles szerkezetök s a kezelést tetemesen könnyít

idomuknál fogva arattak dicséretet és kitüntetést.

Egy egészen klönszer de a gyakorlat szempont-

jából kiváló fontosságú osztályát képezek a gépek f-

szakának ,
továbbá a gyártási gép eszközök (Ma-

chines outils) melyek a legkülönbözbb liázi kézmi és

gyári munkák könny, s gyors végzésére megannyi

nagybecs közegekként szolgálnak, s kivált Angliában,

valódi classikus hazájukat ismerik. Els rangú meste-

rekként szerepelnek ez osztályban Withworth Man-

chesterbl , a ki a tulajdonképeni kezdeményez e téren

,

V
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t.
azután F a i r b a i r n Leedsböl , Naysmith, Parker,
s mások, kiknek fiiró, forgató, frészel, gyaluló,

ráspoló, metsz stb. gép-eszközeik valóban átnézlietlen

változatosságban kínálkoznak; — meg a velk mármár
szinte versenyzeni kezel belgiomi, olasz, német s fran-

czia készítmények, melyek jelesül Ull bornak (düs-

seldorfi) Var ralinak, és Ellvellnek, a már em-
iitett Farcotnak meg B o u r d a u n a k gyárából ke-

rültek ki, E gépeszközök ily tekintélyes alakban tör-

tén elállítása korunk ipari és technikai haladásának

hathatós emeltyjéül szolgál. Jelesül, a mennyiben ál-

taluk a technikai termelés-processus sokkal egyszerbb
s tökélyetesebb leszen, a munka-ágak czélszerü combi-

nátiója elsegittetik , a kivitelben a legnagyobb egyfor-

maság biztosíttatik, s ezenfelül még a productió olcsób-

bá is válik , a készítmények ára pedig csökkenik. Meg-
annyi momentumok, melyeknél fogva valóban óhajta-

tosnak látszik, hogy az e gépeszközök iránli figyelem

s érdek hazánkban fölébredjen, s azok meghono-
sítása és terjesztése minden kitelhet módon nálunk is

czélba vétessék!

Következnek a szöv és fonógépek, melyek

a kiállítási színhelynek nagy részét elfoglalva, több-

nyire mködési s igy egyszersmind a tanulmányt és

bírálatot könnyít alakban voltak kiállítva. Az egyes

országok közöl e téren is Anglia vitte a fszerepet,

mint a mely a kiállitmányok legnagyobb részével s

mondhatni legtökélyetesb mvekkel volt képviselve.

Utána következett B e 1 g i o m meg Frankhon, me-

lyeknek készítményei igen sok eredetiséget s önálló fel-

fogást tanúsítottak, mig a többi országok sorából a Ne-

me t vámegylet , a Schweitz, és Olasz hon vonta

magára a figyelmet. Az angol kiállítókat különösen 11-

tetleg , ezek között els sorban találkozunk W a 1 k e r

és Hacking, Wren és Hopkinson, Dobson , s

Barlon, Mason, Higgins, Platt testvérek, Farra-
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bcc , Hcllierington , Parker , Rowans , Combé , T u e r

és Hal Mai, a kik jobbára ]\íanchesterböl valók. Mü-
veik közt pedig kitünö érdekeltséget gerjesztett egye-

bek közt egy sajátságos szerkezet 20 méternyi hosszú-

ságú fonógép (selfacting mnle) mely a munkástól

magától kormányoztatik; egy 15 méter hosszúságú

gyapjufeldolgozó gép, kapcsolatban egy felette gyorsan

mííködö s szinte ujabb feltalálásu gyaratóval; egy pa-

mulszöv gép, lényegileg uj belszerkezettel , a len- s

kender feldolgozására; azután a selyem- és szönyeg-

gyárlásra alkalmas több nagyobbszerü szövgépek;
Hodsgon Györgynek (Bradfordból) rendküli töké-

lyetességü mechanikai szövszékei ; J a c k s o n és G r a-

h am gyönyör Jaquard-bársonysznyeg-szvszéke
(Londonból), mely az egész szövetet minden emberi

kéz közremködése nélkül állitja el; végül Wren és

H o p k i n s o n (Londonból) m o t o 1 1 á i vagy gomb o-

]yít ó-gépe egészen uj szerkezettel, Dickerson és Tay-
lor pamutszöv gépe, Smith remek jaquardja, stb.

stb. — A Franczia kiállitmányók közt különösen

szembe tntek az ez oszlályba tartozó gépek és készü-

lékek közt a Roueni és Alsaciai gyárnokok mhelyeibl
kikerült mvek, R. Renze-nak (Lyonból) ketts (1200
orsóval mköd) Jaquard-gépe , mig a B e 1 g i om i ki-

állitmányók sorában, a Verviers városábóli gépészek

és gyárak productumai, s különösen Testen és Hau-
g e t gépkészitményei ; a Schweitziak részérl a

Baseli gyárnokok , az Olaszok részérl B o n e 1 1 i-

nek (Turinból) jeles szerkezet electromagnetikus ja-

quard-gépe, s Eugeniónak (Modenából) hasonal-

katú gépelye, végre a németek közöl Hartm an-

nak kitünö gyapjuszövgépe , az Ausztriaiak ré-

szérl Schramm Willibaldnak (Bécsbl) ketts

jaquard-gépe arattak különös dicséretet és elismertetést.

11* Áttérek immár e fosztály azon részére, mely

nem csak általános technikai és tudományi jelentség-
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g-el bir , hanem különösen hazai érdekeink szempont-

jából is kiváló fontosságúnak nevezhet , értem a m e-

zö gazdasági gépekre. Arra nézve a ki a legiijabb-

kori technika és ipar fejldését ismeri, ismeretes tény

az, hogy az utóbb lefolyt két évtized a gép-gyártásnak

és meghonosításnak valódi classikus idszakát képezi,

s hogy az stermelés vagyis a földipar volt az,

mely ez irányban (a gépek nagy mérvbeni alkalma-

zása által) a reformból szinte kitunleg vont hasznot,

a mennyiben a mezbirtokos osztály a különnem s az

eddigieknél hasonlithatlanul jobb munka- és üzleti gé-

gék segélyével a mvelési eljárást egyszerüsíté , és töké-

lyesíté, a sokhelyütt nyomasztó drágaságu emberi mun-
kát pótolni tanulá , a belterjes gazdálkodásmódhoz kön-

nyebben térhetett által, szóval több tekintetben lénye-

ges haladási hóditmányokra tehetett szert. — A me-
zgazdasági gépek elterjedésének hordereje és jelent-

sége ezek szerint nem csak technikai vagy mechanikai,

hanem kiválólag közgazdászati szempontból mél-

tánylandó , a mennyiben csak a nemzeti ipar- és üzlet-

élet összletes, s egyetemesb nézpontjáróli áttekintése és

felfogásában találja e mélyenható reform-mozzanat tu-

lajdonképeni világát és magyarázatát.— Már az 1851 -ki

londoni világtárlat szolgáltatott elégséges tanúbizony-

ságot a fell, hogy valóban nem lehetetlen a mezgaz-
dának complicáltabbnak látszó munkaszert, az az föld-

mívelési gépet kezeibe adni. Akkor jelesül az arató
és kaszáló gépek voltak azok, melyek a nap f-
eseményeként üdvözöltettek. Azon id óta e gépközegek,

kivált a britt földiparban annyira meghonosúltak , mint

egyebütt kasza és csépl;— s valóban azt lehet mondani,
hogy ez id óta Angliában a mezgazdaság magasbirá-

nyu mtívészséggé vált, s hogy ebben rejlik egyi-

ke azon erelemeknek is, a melyek a britt stermelt az

1847-ik év óta életbe léptetett szabad gabonatör-
vónyek által elidézett nyomás ellenében támogat-

ták, megvédték. A legújabban lefolyt évtized azonban
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az olv fényes sükerrel megkezdett pályán megnem állott

hanem tovább s elbbre tört. Valamint ugyanis az

1851 -ki kiállitást a kaszáló gép úgy az ideit különö-

sen a gzeke (Dampfpfliig) jellemezte, a mely gazda-

sági szempontból jelentékeny haladási mozzanatként

üdvözölend, a mennyiben általa a föld feltörése (tehát

azon munkaág, mely a mezei iparban a legnagyobb
mechanikai ert föltételezi) könnyebben gyorsabban
eszközöltethetik, a munka pedig sokkal egyenlbbé vá-

lik, s tervszerbben foganatositathatik , a mi a mez-
gazdaságban ff nyomatékú momentum. Jól jegyzi meg
hazai földbirtokosaink és szakembereink egyike E g a n
Eduárd „a gzernek ezen újabb alkalmazása gazda-

sági czélokra, minden elbbinél sokkal jelentékenyebb-

nek Ígérkezik következményeiben. Mig ugyanis a gz-
cséplgépek, gzmalmok stb. csupán a már kész ter-

mékek kidolgozása és átalakitására szolgálván , egyenes

befolyással a termelésre nem lehetnek : addig a Gzeke
minden termesztésnek eredeti forrásában ugy szóllván

szivében dolgozik , s a természet szunnyadó erit ott is

termékeny tevékenységre támasztja fel, hol az köz-

bejötte nélkül alkalmasint még soká tétlenül pangott

volna. Kétszeresen üdvöz a gzeke oly országokra néz-

ve , melyek még sok szz földnek vannak birtokában

,

melyeknek lófaja a nehéz vontatás követelményeinek

megfelelni nem képes, és a hol a szarvasmarha termé-

szeti rendeltetésétl, a hústermeléstl már régóta el-

vonatván roppantterjedelmü gazdaságaiknak eddigelé

egyedüli s elégtelen segédeszközét képezé." — Figye-

lembe veend a gzekéveli müvelésmód tekintetében

még hogy azok a kik ez utóbbit nagyon költségesnek

nyilvánitják , nem illkép méltányolják azon fontos

körülményt, hogy a gzgéppel feltört telkeken a ké-

sbbi munkák tetemesen olcsóbbak s kisebb költségek-

kel járók, hogy a jószág azon idszakban munkáltat-

hatik meg, mely erre legalkalmatosabb , hogy a ren-

delkezésre álló nagy ernél fogva a giz gaz gyökerestl
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kiirtathatik s a fold tisztán tartathatik , s hogy a lég-

járás- s behatás is szabadabb s termékenyitöbb oly föl-

dön, a mely könnyebben feltöretett s a hol nagyobb
göröngyök vannak, melyek folytán a levegnek a ta-

laphozi hozzáférhetése elömozdittatik. Eltekintve attól,

hogy még sok idö is megkiméltetik e gép al-

kalmazása által. A mivel egyébbiránt nem akarom ha-

zánk központi gazdasági egyesülete érdemdús alelnöké-

nek K o r i z m i c s h. tanácsos iirnak azon nézetét iga-

zolatlannak nyilvánitani 1 a hol azt mondja „hogy a

gözekék Angliában a drágább munkabér , olcsóbb szén

,

olcsóbb gépek, több s olcsóbb pénz mellett nagyobb
elterjedést nyerhetnek a közel jövben, az valószinü;

nálunk ellenben, hol a körülmények épen ellenkez ter-

mészetek, a gzeke még csak egy távolabb jövend
eszköze lehet," a mennyiben nem minden ország és

nem minden nép áll a gazdászati fejlettség azon pol-

czán, hogy egyforma sükerrel és eredménynyel hono-

síthasson meg minden új találmányt s munkaközeget
iparüzletében. —• Minden kétségen felül álló , s az idei

londoni világtárlat, meg a Batterseaben megtar-

tott gazdasági gép- és eszközkiállitás által fényesen ta-

núsított tény egyébbiránt az, hogy a gzernek az s-
productió teréni végleges meghonosítása és alkalmazá-

sa tiz éves küzdelmek és törekvések után határozottan

s sükeresen megoldott feladványnak tekinthet, s hogy
teljes joggal mondhatni , miszerint a gzgépek már nem
csak Angliának magas fejlettség mezgazdászatá-

ban, hanem még Ejszakamerikában , Frankhonban,
Egyiptomban, Ujdélvalesben , Victoriában, s Oroszor-

szágban is polgárjogot nyertek, s maholnap összes agri-

cultur- viszonyainkban nem kisebb jelentség s hord-

erej átalakulást idézendenek el , mint elidéztek a fo-

nó- meg szövgépek a miparban , a locomotiv a szál-

litás és kereskedésben , a nyomda és az electro- magne-
tikus táviratozási gép a szellemi és eszmei érintkezés- és

közlekedésben!
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A mi magát a mezgazdasági gépek gyártását ille-

ti
,
ez legnagyobb terjedelemben s tökélyly el Angliá-

ban zetik, mint a mely egyszersmind a legnagyobb
consummens is e czikk tekintetében; a többi országok

közt azonban már szinte kezd élénkség e gyártási ágban
mutatkozni, jelesül pedigaz Éjszak amerikai Unióban,

Belgiomban, Frankhon, Svédország, Itália
és H o 1 1 a n d i á b a n, söt magában az A u s z t r i a i bi-

rodalomban is. Az ipartárlaton magán körülbelül 300
kiállitó vön részt e nembeli kiállitmányok felmutatásá-

ban, a mely számból magára Angliára 100-nál több,

Frankhonra 26, Amerikai Unióra 20, Itáliára 24, Bel-

giom és Hollandra 22, Svédhonra 18, Ausztriára pedig

17 kiállitó jutott. Tekintve az idetartozó kiállitmányokat

tüzetesen, ezek körében kiváló érdeküek: az ismeretes

angol H o w a r d, Ransomes, S i m s, és Hornsbyféle czég

meg az amerikai D a n e gyámok ekéi (az utóbbiak je-

lesül aczélból); Smith Garrett és fia, továbbá Young
valamint Priest és Woolnough vetö'gépjei ; Burger, Key,

Croskill, Dray, Marray, Nicholson (angolok) valamint a

világhírre kapott amerikaiak M a c c o rm i c k és Wo o d,

a franczia Barbie r meg D a u b r é e jeles szerkezet

arató- és kaszálógépei; a honunkban is jóhirben álló

Clayton-Shuttleworth, továbbá Ransomes és

Sims , Tuxford, Garret és fia valamint Barrett Exall
Andrew dicsérettel halmozott s folytonosan tökélyesi-

tett (s már hazánkban is 300 darabban elterjedt) csép-
lgépei; a már fentebb is érintett számtalan locomo-

bilek s magukat-tovaszállitó mozdonyok (self-propelliug)

melyek szinte az utóbb emiitett gyárnokok mhelyeibl
kerülvén ki, önmagukat s a hozzájuk függesztett csép-

lgépet közönséges utakon óránkint 3—4 angol mfdnyi

sebességgel mozgatják; a számtalan házi és istállói
eszközök (megtisztító szecskavágó, zúzó, rl, téglaké-

szitö, szivatyjuló, köpül stb. gépek), Mapplebeck és

Low alagcsövezési készülékei, a lángesz Halkeít-
nek (^Londonból) mintában kiállított rendszere, mely
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szerint minden gazdasági munka gözerö által lenne vé-

gezhet, Pinet franczia gyámoknak njalalvii lómozdo-

nya , végre a F o w 1 e r é s S m i t h - H o w a r d féle (e

nemben els rendtí s legtökélyetesb) gz ekék, mind-

egyik czégé lényegileg elüt szerkezettel a mennyiben a

Howardféle ekéknél egy teljesen álló vagyis statio-

nar locomobile sodronykötelek által hozza mozgásba a

a cultivatort , a Fowlerféléknél pedig , a melyek
szakemberektl még czélszerübbeknek nyilváníttatnak

(de valamivel drágábbak) egy önmozgo locomobile

alkalmaztatik mely a jészág vagyis a szántóföld szélen

elhalad, az ekét maga és a szinte önmagától-mozgó hor-

gony közt a szántóföld másik szélén ide oda vonszolja, s

fnnctiói teljesítésére készteti; — nem említve azon sok,

s több tekintetben szinte dicséretes földmvelési gépe-

ket, mezgazdasági eszközöket, mnnka-szereket stb.

melyek a fentebb emiitett franczia gyárnokoknak: Bar-

bier és Daubréenek, továbbá Doyére és Pavy-nak, az

austriai kiállítók közül Hubázynak (már emiitett

szalmával fthet mozdonya) B o r r o s c h- és E i c h-

mannák (Prágából) valamint hazánkfiai V 1 d a t s

,

Gnbitz, és Farkasnak (Pestrl), Mészáros és

Bokornak (Nagy-Czenkrl) L e 1 c h t n e k (Slavonia-

ból), a s V é d h o n 1 Celslngnek , a norvégiai Jacob-

sonnak , és Schübelernek , a porosz Pintus és Fkert-
nek, több darmstadti gépgyárnok, az olaszhoni
Ciapetti, Pizza r dl, Botternek, a hollandi R ip-

hagennek stb. mhelyeibl kerültek ki, s arattak

dicséretet és elismerést.

Nem lehet e helyütt , hol a mezgazdászat! gzer-
mvek és gépekrl szollnnk , egészen hallgatással mel-

lzni azon földmvelési gép- kiállítást, a mely Június hó-

napban Angliában Batterseaban foganatosíttatott, s

e szak tekintetében annyiban a világtárlati kiállításnál

is jelentékenyebb volt, mennyiben a mezgazd. gépek és

munkaközegek több tekintetben még nagyobb számban
s még sokkal változatpsb alakban valának közszemlére
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kitéve , s e mellett (a, mi itt a fdolog-) egyidejleg' m ü-

ködö állapotban léteztek , úgy hogy tulajdonképeni

hatásuk, fontosságuk, szerkezetök sokkal könnyebben
és tüzetesebben Ítéltethetett meg" és méltányoltathaték.

A (közel 5000 gépbl álló), kiállitmányok közt, mellzve
a már elbb érintett fg-épnemeket , kitn mértékben

vonták magára a szakértk figyelmét : A v e n i n g és

Porté r (Rochesterbl) bámulatos nagyságú locomobil-

je; C orván (Greenwichbl) Higgs, Coven, Richárd

Darley és Lee (Leicesterbl) különböz munkagépei;

Clayton-Shuttleworth meg Charles Burrel uj

szerkezet csépl-készlékei ; Cockeys ésfiagzge-
neratorja , CollinsonésNavestock egyik helyrl

a másikra könnyen hordható földfeltör gépje mely kü-

lönösen nagyobb kertekben skerrel alkalmazható, Spor-

k e és társának (Norwichból) elmés szerkezet föld- dön-

göl prölye, és sok egyebek. ''')

III. Hátra vagyon még szóllanom azon gépek,

ermvek , tudományi eszközök , épület- és hadszerek

stbröl , melyek , mint fentebb emlitém , a világtárlaton

szinte a „gépek fosztályába" helyeztettek s eddig tüze-

tesen föl nem emlitethetének.

íí) Mérnökségi és építészeti ermüvek,
hadi készülékek, és fegyverek. Ebben az osz-

tályban kitntek a több rendbeli közlekedési mvek, hid-

és útmunkálatokat , arzenálokat erdítményeket ábrázoló

minták stb. így egyebek közt nagy érdekkel szemléltet-

tek Adair ezredestl készített modellje Londonnak had-

védelmi szempontból , a Cherbourgi erditvényt meg a

H a V r e i citadellát képletileg mutató mintányok, a Kilel-

nél a Rajnán átvezetett nagyszer hidnak , valamint a

*) Tulajdonképeni fénypontja a Battersea-i kiállításnak egyébiránt

a páratlan nagyszerüség-ü állat-g-yüjtemény volt, mely 2000 darab

jelesnél jelesb szarvasmarhát, juhot, lovat stb. foglalván magában, kiváló-

lag a britt baromtenyésztés magas tökélypolczát tntette fel.
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Bordeaiixi vasból s érczböl készül (s a Garonne-on át-

vezet) hídnak modelje ; a különböz dockok s via-

ductok, a Pharesféle catadioptrikiis készülék, melynek

jeles szerkezet lámpái a liires párisi L epant e Henrik

mhelyébl kerültek ki , megannyi mszakok a melyek-

ben valamennyi népek között a F r a n c z i á k állanak

legmagasabban, mint a kiknek katonai és építészi ge-

nieje ez irányban is a legfényesebben tündöklik; mig a

többi államok közöl csak a Német vámegylet vonta

némileg magára a figyelmet, Ausztria pedig csak egy

két jelentékenyebb tárgygyal p. o. a kitn jelességü

Tisza- és Dunatérképpel, néhány vashid-modellel, meg
egy tz- és betörés ellen biztosított iroda-épülettel (mely

Bécsben Winiwarter és Pfannkuche gyárából került ki)

vala ez osztályban képviselve. A mi a hadi szereket illeti,

ezek tekintetében szinte a francziák, a belgák, meg az

angolok jelenkeznek els sorban. A romboló lgépek kö-

zött kiváló érdek volt a tárlaton az ismeretes A r m-
s t r o n g és Whitworth 1 00 fontos s a Blakeleyés
Mersey-Steel társulat 5— 6 száz fontos álgyúja; egy
kitn szerkezet vontcsöv álgyú; a franczia fegyver-

készitk, de különösen a híres lttíchí (belgiomí)

gyárnokok puskái és pisztolyai , a folytonosan tökélyes-

bed revolverek több nemei, az angol tengeri fkormány-
zóság által kiállított többrendbeli hajóépitész e ti

munkák és mintányok , a legrégibb idktl egész a leg-

újabb haladási mozzanatokat jellemz mvekig, pél-

dául a vaslemezü „Warrior"-ig; számtalan gz s vitorlás-

hajók mintái, a „Queen" és „Nortbumberland" hadihajók

modelljei, — stb. Hogy egyébb iránt Ausztria sem
maradt ez ágában az iparnak hátra , arról több kiállítói-

nak p. o. a bécsi fegyvergyártónak Maur érnek érdem
jellel is disztitett készítményei : Ohligs udvari fegyver-

gyárnoknak jeles szerkezet s értékes lszerei, Gastei-
gémek (Tyrólból) hason készítményei , melyek közt

egy 54 szer elsüthet revolver, meg egy minden órában

200 lövési tev pisztoly kiváló érdek,— szolló bizony-
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ságot teszen. ^- Annál nagyobb szegénység tapasztalta-

tott azonban a hajózatiépitészeti müvek tekinte-

tében, Anglia és Francziaország kivételével, majdnem
egyáltalában , a mennyiben sem a kiállitmányok száma-

ránya sem azok minsége nem vala olyan , a mely azon

két vezér-nép müveivel csak távolról is párvonalba he-

lyeztethetnék. Ausztria ez osztályban kitünöleg „a

szab. Dunagözhajózási Társaságinak O -budai nagy-

szer hajógyárából kikerült hajó- modellek által volt kép-

viselve, de ez irányban sem olykép, a mint az a magasb
világtárlati czél szempontjából kivánatossmaga a rendel-

kezésre álló jeles erknél fogva lehetséges is lett volna!

—

Ib) Vegyészeti és tápszerkészitési czé-

lokra szolgáló gépek. Ezek sorában els helyen jelenkez-

tek a czukor fzési meg lepárologtatási (de-

stillátiói) készülékek. Legfigyelemreméltóbb (s érdemjel-

lel is diszitett) pedig a párisi Cail et Comp czég által

kiállitott gép , mely kapcsolatban több más lepárologta-

tási és szörp-kivonási eszközökkel, lényegileg uj chemiai

eljárás szerint, oly tökélyesen lehetségesiti a czukorké-

szitést , hogy a gyarmat- czukorrali verseny lényegileg

megkönnyebbittetik ; — ép igy kitnk Egrotnak
(Parisból) Cook és Mirrleesnek (Glasgowból), Halot-

nak és társának (Brüsselbl) e nem készülékei ; mig
másfelöl P o r o s z o r s z ág is dicséretes tanupéldáit adá

ez irányban tett ujabbkori haladásának. — Nagy érde-

keltséggel szemléltetett ez osztályban továbbá egy igen

elmés szerkezet viz- szr készülék, a melyben

számtalan fel- és alámen lúdtoll vastagságú üvegcsöve-

ken áthajtva, a mocsokkal telt viz, szénnek, mint a szü-

réá anyagának segélyével , végre kristálytiszta állapotba

hozatik. Nem kisebb érdeküek az e körbe tartozó gép-

müvek és készülékek közt a kénye rkészitési gép

,

melyet kitünöleg Vikars (Liverpooli) Barrett és Exall,

meg a párisi gyárnok R o 1 1 a n d állitott ki , és a pék-

mesterségben nagy változásoknak elöhirnöke látszik len-
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ni; a nagy mérvben készített jeles szerkezet olaj-ma-
lom Sámuel son és társtól (Hnllból) ; a gáz-ital-
szerek készítésére való gép L a c h a p e 1 1 e és Glover-

tól (Parisban) ;a téglakészitö gépek C 1 a y t o n de

fleg kitünö jelességben a francziaországi gyámok C a-

zenavetól; a No rm and féle gép, mely a tengeri

vizet ihatóvá csinálja ; S p e n c e r (az electrom^etallargia

feltalálója) , azután Danchells, Atkín és Dalilke
szürö gépei, electromagnetikus világosság-csináló

gépek a franczía Dnbosgne, Berlioz meg az an-

gol Holmestöl, a Thiers és Lacassagnetól
kiállított ,,régnlatenr de Imnióre électrique"^ stb. me-
lyeknek hatása az élet annyi különböz oldalaira mindin-

kább kiderülend; a rendküli figyelmet ébresztett külön-

féle s jólha^'Ználható srfözési ht készülékek (réf-

rigérants de brasserie) melyek segélyével a must a leg-

melegebb idszakban is azonnal lehütethctik s így ez

iparág egyik fontos technikai feladványa megoldható lé-

szen ; F a r r n és J a c k s o n által kiállított borpalaczk

dugó gép, mely a bor épen tartására nézve oly ffontos-

ságii ; Todd kötélgyártó gépe , az amerikaiak által

feltalált s most már nagy elterjedésnek örvend varró-
gépek, a közfigyelemmel szemlélt mosó-gép, mely
a legmocskosb öltönydarabot egykét perez alatt tisztára

mossa; Wheatstone electrikai gépe, melyei a tzet
a bányákban sziklák légberpítésénél , tzéri fegyver-

szereknél legnagyobb gyorsasággal lehet alkalmazni stb.

Végre az egész világtárlat egyik legnevezetesb kiállit-

mányának tartott jégcsínáló gép, mely az angol M.
H a r r í s n és a franczía C a r r é által feltalálva , D.

S i e b e (angol) és Mignon e t R o u a r t (franczía) ál-

tal állíttatott ki , s oly szerkezettel bír , hogy rövid id
alatt közönséges vízbl jég készítethetik , és pedig oly-

kép , hogy (mint az angol gépnél történik) a hidegség

az aether volatilísátíója által egy üres térnek s egy gz-
gép által eszközölt compressiónak segélyével successív

condensationalís gyfolyamon vezettetik keresztül ; míg
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a franczia eljárás (melyet újabban Cail tökélyesitett) an-

nyiban eltér , hogy a franczia gépben a voíatile anyag
az ammóniák , a tünemény pedig a meleg egyenes actió-

ja alapján idéztetik elö , a nélkül hogy ez utóbbi külön

ervé alakittatott volna. *"")

c) Tudományos készülékek. Ezek sorá-

ban találkozunk mindenekeltt a megszámithatlan soka-

ságú s jeles szerekezetü meteorológiai, a s t r o n o-

miai, ésmikroskopiai eszközökkel , melyek külö-

nösen az angolok és a francziákban azután az olaszokban

és németekben birják legkitnbb mestereiket. Erdeke-

sebbek egyebek közt R o s s mikroskópjai és távcsvei

,

Naiidet és Fastré ihermometerei , Bárdon távlátói,

a több binoculár mikroskóp, Negretti és Zambra
meteorológiai készülékei, a Kewi observatorium (Powe-

le, Sealand, és Casetta által elállitott) gyönyör eszkö-

zeinek (hévmérö , távcs , széliránymutató stb.) mintái

,

Home és Thonwhaite üvegköszörületei a világosság

polarisátiója feletti kisérletekre stb. A távirászat te-

kintetében az angolok közöl V arl ey mutatott fel vala-

mi újat , mig az utóbbi tiz évben tett valamennyi javi-

tási mozzanatok az angol telegraphi társaság kiállitmá-

nyaiban szemlélhetk egybefoglalva, Wheatstone elmés

szerkezet házi telegraphjával meg Casalli távirdaké-

szülékével , mely az eredeti irás formáit közli , s igy le-

irási hibától óv meg. Kiváló jelentség feltalálmány ez

osztályban K ö ni g é (Parisban) melynek nyomán zeng
testek hullámzásai feljegyeztetnek; Gavardnak, Bi-

alonnak és ifj. Wagnernek pantographjai ; Aus-
f e 1 d t electrikai chranoskopja , E 1 s t e r n e k uj appará-

tusa a gáz világitási fokának meghatározására, az angol

S h a w n a k perpetuum mobileje , P e r r a u x n a k finom

részeket megkülönböztet gépecskéje , K a v a l i e r n e k
üveg-mvei vegyészi munkálatokra, Voigtlander

^) L. Chcvalier: Dic niodcrne IiuTusti-ic. 13. 14. 22. lap.
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(Bécsbl) jeles minség optikai szerei , L e n o i r n á k
(szinte Bécsbl) chemiai és physikai készülékei , egy
olasztól (Gonellától) meg egy svédtl (Scheutz) kiállított

számoló-gép, a kölni Fesselnek nagy figyelmet

gerjesztett myographionja, mely az idegmozgáso-

kat és ideghatásokat feljegyzi , s az egész világkiállítás

legérdekesb tárgyai egyikének nevezhet; végre a külön-

féle typographiai és nyomdai készülékek és gépek , me-
lyek tekintetében kivált a francziák

,
jelesül Dutartre

és A 1 a u z e t, azután az angol M i t c h e 1 1 (nyomtató il-

letleg betszed gépében) meg Siemenssés Halske
(gyorsírói gépükkel) mutattak fel oly remekeket, melyek
a lefolyt 10 év alatt e téren is tett jelentékeny elmene-
telnek tanúbizonyságai.

d) Azeneszerek. Ezeket illetleg kivált Fran-

cziaországban , Olaszországban , s Németországban , de

egyszersmind az Austriai birodalomban is észrevehe-

t haladás tapasztaltatott. Az angol készítményeket te-

kintve , ezek között legfeltnbbek voltak a különnem
kisebb nagyobb orgonák, meg i'igynev. h a r m o n i u-

m o k , továbbá Alison, B r a d w o o d és K i r k m a n n
zongorái ; a franczia osztályban jeleskedtek S a x e-n e k
európai hirü fuvó-zeneszerei , Er a rd zongorái, s Vil-

la um e hegedi ; az austriaiban (illetleg Magyarban)
Streichernek, Bösendorfernek , és (az e mszakban
figyelmetérdeml javításokat feltüntet s dicséretekkel

halmozott hazánkfiának) Beregszászynak zongora-

remekei
;
Bittnernek meg Brandelnek (Pestrl)

jeles hegedi , Bocknak Stornek és Sto vasser-
nek fuvószerei , Zieglernek (Bécsbl) kitn fuvo-

lái stb.; mig egyébb államok közöl e szakosztályban

kitünleg Olaszország meg a Német- államok valá-

nak jeles kiállitmányok által képviselve.

e) Órák. Az órakészítésben mely az utóbbi

évtizedben tetemes haladdst tanúsít , az egész kiállításon
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csak három ország" szerepelt kitünö készítményekkel, je-

lesen Ang-lia, Frankhon, és a Schweitz, mint a mely ál-

lamokban az órame sterség már régóla felette magas tö-

kélypolczon áll. Legfígyelemre méltóbb remekeket az

angolok közöl az ismeretes Dent s Bennet-féle

czég , a francziák közöl L e r o y , u d i n - C h a r p e n-

tier, és Bréguet, a schweitziek részérl Sor det és

Coffranne (mindnyáján Genfbl) állított ki, a melyek

között azután kiváló nagyságú órákkal , és a legtökélye-

tesb chronometerekkel ép úgy találkozunk , mint id- és

naptár-mutatókkal, a legcsinosb zsebórákkal, torony- és

inga-órakkal. Nagy érdekeltséggel szemléltetett egyebek

közt S h e p h e r d n e k (angol) electromágnetikai órája

(milyen azonban már 1855-Len a párisi világtárlaton is

mulattatott), Coffrannenak (schweitzi) nagystilbeni

órája , mely a világ 22 nevezetesb fvárosára nézve mu-
tálja az idt , Ou dinnek (párisi) énekl kolibrije óra

alakban , M ü 1 1 e r n e k (schweitz) parányórája , mely

egy századrész másodperczet is megkülönböztet, Delou-
che-nek (párisi) 30000 frankot ér astronomiai órája,

mely a legtökélyetesb chronometer s csillagdák számára

készült, stb. Nem maradtak egyébbiránt a németek és

az ausztriai birodalom sem hátra az óra-készítés te-

kintetében, a mennyiben a berlini Tiéden ek chrono-

meterjei a legjelesb angol s franczia mesterekéivel verse-

nyeznek , Felsing, Becker, Wiese (Schwarzwald-

ból} és mások hasónlag kitn készítményekkel léptek

a sorompókba; Marén zeller és Schönberger (bé-

csiek) jeles inga óráik érdemjellel is díszítettek, hazánk-
fia Kralik Samu (Pesti) pedig jeles szerkezelíí astro-

nomiai órájával elismerést vivott ki magának.

í) Fényképészet. Ez felette gazdagváltozatos-

ságban volt a kiállitáson képviselve , valódi mííremeke-

ket azonban csak Francziaország, az Éjszak-
amerikai Unió, meg részben Austria állított ki

,

mint a mely államok az érdemjeüeli kitüntetéseknél is

els sorban jelenkezuek.
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a;') Sebészeti készülékek tekintetében , vég-

re, Anglia Frankhon meg Aiistria tüntette ki magát. Ez
utóbbiban a sebészeti s általában orvosi tudományok
kifejlése és rendküli haladása az újabb idkben ezen

irányban is jótékony befolyásmiak bizonyult. — Egyéb
idetartozó jeles anatómiai és chirurgiai szerek és minták

közt közérdekkel fogadtatott s érdemjellel is diszítetett

C z e rm á k : laryngoskopikai készüléke ; a nagyhirü bé-

csi boncztanárnak Hyrtlnek anotomiai pr'áparatumjai,

Leiter (bécsi) jeles orvosi és különösen sebészi eszkö-

zei és mszerei, és H e b r a tanárnak ujszerkezetú fürdö-

készüléke stb. *)

Harmadik Fosztály : Müipari Készítmények.

Mig a második fosztályban az emberi ipar és míí-

vészség legtekintélyesb eszközeit
,
gépközegeit , és m-

szereit ismertük meg : addig a harmadikban, vagyis

a müipari czikkeket tartalmazóban , a nemesít és átala-

kító muszorgalom készítményei
,
jelesül a kézimesterség

legalsó szakmáitól fel egész a legszövevényesb gyártási

termeivényekig , voltak a közbirálat Ítélszéke elébe hoz-

va. — Az elöbbeni és e jelen osztály áttekintésénél szem-

beszök vala mindenekelölt azok lényeges különbsége

,

sajátszer jelleme. Mig ugyanis az elöbbeni osztályban in-

kább a munkálódó és törekv emberész és ember-

akarat erfeszítését és erközegeit, a folytonos küzdel-

met, és a milüónyi akadályok következetes elhárítására

irányzott harczot a külhatalmak ellen, bámulta a szem-
lél : addig ebben az osztályban már a munka és törek-

vés fényes eredményeivel, a nehéz tusák színrl

színre látható gyümölcseivel, az emberi ipar s szor-

galom legváltozatosb idomú alkotványaival állott szem-

közt, melyek meg annyi hangosan szólló d i a d a 1 j e 1 ek-

*) A számas szebbnél s^ebb kocsik kiállítói közt a francziák,

angolok, meg a bécsi gvárnokok tüntették ki magukat.

5- '
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ként sorakoztak egymás mellé. — Ha szükség volna a

világtárlat három fosztályának egykét rövid szóba fog-

lalt jellemzését adni, valóban azt lehetne mondani : hogy
míg az elsben a természet viselte a fszerepet, s a

különböz égtájak physikai viszonyai és termelerei ju-

tottak leginkább kifejezésre: a másodikban pedig a gz-
er damoni hatalma volt a legfbb mozgató rugó

:

addig a jelen osztályban kiválólag az emberi ész- és

m ü i z 1 é s meg az ügyesség szövetkezve a tökével , a

határozó nyomatékú momentum, mint a mely az egész-
nek sajátlagos jellemét és külidomát kölcsönözte.

A mi az ez osztályba tartozó kiállítmányok általános

jellemét illeti : azt lehet mondani , hogy az utóbb le-

folyt évtized e téren is tetemes el hal adást és javí-
tás o k a t mutat fel. Egyfell jelesül, annyiban, a mennyi-

ben korunk technikai és tudományi felfödözéseinek igen

nagy része a mipar tökélyesedésére egyáltalában jóté-

konyan és termékenyítleg hatott be, másfell mennyiben

a gyors és folytonos emelkedésben lév népvagyonosság

meg tkegazdagság a finom és drága iparczikkek és m-
készítmények iránti keresletet módfelett fokozta , s igy a

magasb s fényzelmi czélokra irányzott ipari termelésnek

hatalmas lendületet is adott. Ide járulván az hogy leg-

újabb idkben ép a tudomány és a mvészet általánosb

meghonosulása és elterjedése meg a mindenütt életbelép-

tetett technikai mvészeti s ipari tanintézetek sükeres m-
ködése folytán , a nemesb m ü i z 1 é s és m é r z é k te-

kintetében szinte félre ismerhetlen haladás mutatkozik;

másfell meg a számos feltalálások a vegyészet a techno-

lógia s egyébb gyakorlati irányú ismeszakok terén , az

összes termelési ügyfolyam mindinkábbi tökélye-

sedését, egyszerbb és sükeresb foganatosítását lehetsé-

gesitik. A mipari készítmények és a gyártás körében

általában tapasztalható elmenetel végre igen nagy
részben a napjainkban mesés terjedelmvé vá\t, népeket

népekkel a leggyorsabb a legegyszerbb s legolcsóbb

érintkezésbe hozó szellemi és anyagi forgalom és köz-



69

1 e k e d é s mindinkábbi tökélyesbedésének tulajdonítható;

mint a melynek következtében a haladás és a tudományi
buvárlat minden termékeny mozzanatja a legrövidebb

idö alatt a polgárosult népek közös kincsévé válik, a ke-

reskedést akadályzó és korlátoló vámsorompok ledlnek,

a töke és az értelmiség uralma minden oldalúlagelösegit-

tetik , aszabadverseny és az ipari v e t é 1 y pedig

minden irányban lehetségessé tétetik.

Az ezen fosztályban különösen kitnt orszá-
gokat illetö'leg habozás nélkül azt állíthatni , hogy az

összbenyomást véve kiindulási pontul, legels sorban

Francziaország, azután Anglia és Belgiom áll,

még Porosz- és Szászország , valamint A u s t r i a a má-
sodrendíí államokat képezik, a többiek között pedig csak

egyik másik mííipari czikkre vagy mtíszorgalmi ágra

nézve tapasztalható különös kitnség, mint azt például a

Schweitzrl, Olasz hom* ól, Hollandiáról
vagy T ö r ö k o r s z á g r 1, vagy a keleti ndi ai angol

tartományokról mondhatni. — A mi az Ausztriai bi-

rodalmat különösen illeti, ennek szereplése a londoni

világkiállíláson ez osztályban több irányban fényesebb-

nek nevezhet , mint a gépek osztályában , a mennyiben
nagy változatossága mííipari készítményeinek némely á-

gában nem csak jeles minségit hanem valóban tökélye-

tes s a hason franczia angol s belga készítményekkel

versenyezhet termeivényeket matatott fel, s a mennyi-
ben (legalább viszonylag) portékáinak olcsóbb s jútá-

nyosb áraiban is oly fontos nyomatékú fölényben je-

lentkezett sok más országok irányában, hogy a világ-

piaczokoni verseny egyes ipari czikkekkel reája nézve

napjainkban félelmetesnek már alig nevezhet. Említeni

sem szükséges egyébbiránt azt, hogy e diszes állást a

világkiállitáson leginkább a birodalom nyugati ko-

rona országainak: Csehországnak, Morva -Sileziának,

Lombard-Velenczének meg Alsó Austriának köszöni, s

hogy hazánk, mint kitünleg földmvelési állam , hol

a nemesb ipari productio még csak zsengéiben vagyon

.



70

ebben az irányban a monarchia els rendii korona tar-

tományai közt nem jelentkezett; úgy mint azt az els
fosztályba tartozó kiállitmányok igen nag-y részére vo-

natkozólag- minden tartózkodás nélkül állithatni.

Lássuk már- most, az egyes müszorgalmi szakokat
és ágakat különösen, és ugyan

!) A szöveteket, jelesül a pamut, a len,
a selyem, és gy apjuké szitm ény eket. — Az
európai mipar e nagyfontosságú szakainak majdnem
mindegyike bizonyos népek által vagyon kitünleg s ki-

váló tökélyetességben képviselve. így péld. p am u t k é-

szitmények tekintetében a pálma kétségkivül A n g-

Háé, gyolcs- és fehérnemüekre nézve Ausztriáé,

Belgiomé és Angliáé, selyem- s finom bársony-áruk
tekintetében Frankhon , és Poroszországé

,
posztókra

nézve pedig a vámegyleté és Ausztriáé. — A pamut-
árukat különösen illetleg, ezek 55 angol, 42 belga,

23 ausztriai, 36 német, 20 schweitzi, 12 olasz s né-

hány franczia czég által voltak kiállitva, s szólló bizony-

ságot lettek a felöl , hogy habár lényeges u j í t á-

sok ez irányban nem történtek is, de azért az iparág

stationar mégse maradt, a mennyiben a készítmények

jelenleg sokkal változatosbbak s minden rangú és rend
egyének igényeikhez és vásárlási erejéhz alkalmazko-

dók, másfell gyártásuk sokkal tökélyetesb mustrák
nyomán történik, a mi különösen az Angliában meg
egvébb cultur-államokban általánosan elterjed muisko-

lák rajz- és festészeti intézeteknek tulajdonítandó. —
A pamutczikkek jeles minségbeni elállitásának forté-

lyai egy ébbiránt a szárazföld többi népei, jelesül a bel-

gák meg a németek által is már ismertetnek, st
hogy Ausztria sem áll e tekintetben már alacsony

polczon , kiviláglik több érdemjellel is díszített (több-

nyire csehországi és alsó-ausztriai) czégjeinek (p- o. För-

«ter, Richter, Spitzer, Klaus, Burkhardt, Garber,
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Láng, Brevillier, Pottendoríi gyár) valóban jeles és

nem ép felette drága termelvényeikböl. — A mi a

gyolcs- és len -szövetekel illeti, gyönyör ké-

szítményeket állított ki Csehország meg Silezia több ke-

rülete , Belgiom néhány iparbuzditó társulata , s egyké.t

német (jelesül bielefeldi) czég, meg Anglia, mely
utóbbi gylátszik már a continens ez iránybani suppre-

matiája alól is fölmentette magát, a mennyiben rövid

idvel ezeltt gyolcs- és damastfélékben csak harmad-
rangú országnak ismertetett, a mostani kiállításon pe-

dig bámulatos tökélyü készítmények által volt képvisel-

ve , a melyekbl legyen elég a britt gyárak kitn kár-

pitjaikat, sznyegeiket, és damast-czikkeiket kiemelni.

A többi államok között kiváló szerepet e szakban egy-

sem viselt, még Hollandia sem, mely egyébbiránt

gyolcsnemüekben mindég az els rangú országok közt

említtetett. — Valóban meglep és általános érdekeltsé-

get költ kiállitási-osztályt képeztek azonban a selyem-
és bársonyszövetek és készítmények , melyek a

legnagyobb változatosságban, s megragadó szépség
szinvegyületben kiválólag a Francziák, azután az

Olaszok és Angolok meg a Poroszok által va-

lának kitáralva. A pálma ez osztályban , mit említenünk

se kell, a franczia (különösen lyonij gyárnokoké, mint

a kik Ízletes elegáns s valóban szemkápráztató selyem

öltöny-készitményeik , viritó élénk színezet butorkel-

méik, nehéz selyem-sznyegeik és kárpitjaik, királyi

fényzési igényeket is meghaladó különnem selyem-

ékitményeikkel épenúgy mint európa szerte hírben álló

g o b e 1 i nj e 1 k és bársony - müveikkel az összes

világtárlat legérdekesb osztályai egyikét állították

el. — Utánuk nyomban következnek a porosz cre-

feldi barmeni és elberfeldi gyárak, mint a melyek vala-

mennyi kiállítók közt legnagyobb sükerrel versenyeztek

a francziákkal , mig másfell az olaszok, kiknél a

selyemtenyésztés és feldolgozás évszázadok óta képezi

egyikét a legtölyetesbben zött nemzeti iparágaknak,
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sorakoztak közv.etleniil a gyztesek mellé. A mi az an-
golokat illeti , ezek ez osztályban nem állanak

ugyan az els rend népek közt, de ernyedetlen szor-

galom s eröfeszitéssel vannak azon , hogy ezen szakban

is felküzdjék magukat a vezérországok körébe , s 62 ki-

állitójuk valóban bámulatos haladást tanusit az 1851 és

1855-ki kiállítások irányában; söt annyiban már most

is túlszárnyalták a francziákat, hogy a chinai és japáni

selyem feldolgozásában ez utóbbiaknál sokkal szeren-

csésebbek. — Ausztriát illetleg, ez is dicséretesen

szerepelt idetartozó készítményeivel, a mennyiben egykét

czége, jelesül az európaszerte tekintélyben álló s a világ

elsrangú sznyeg-gyárnokai közé tartozó (bécsi) H a a-

se és fiai, azután Bujatti, Horn bos tel, Woi-
t e c h (az ismeretes bécsi hadzászlókészit) Arbesser
és F r i s c h 1 i n g valóban kitn minség selyem-áru-

kat, szalagokat, bútorkelméket stb. mutattak fel, me-

lyek ez iránybani haladását a monarchiának minden két-

ségen felül helyezték. — A mi a gy apjuk ész itmé-
n y e k e t illeti , ezek osztályában a legkülönbözbb
minség és finomságú posztók szerepeltek leginkább,

az egyes országok közöl pedig kiválókép a német vám-
egylet meg Ausztria vivta ki a legnagyobb érdeme-

ket magának. Akár ugyanis a kelme bels soliditását és

jóságát, akár küls formáját és árát tekintsük, ezen or-

szágokbóli kiállítóknak kell odaítélnünk a pálmát, ha-

bár nem is tagadhatni azt , hogy Frankhon, Bel-

g i o m , és A n g 1 i a is igen nagy és fényessükerü er-
feszítéseket tett, híréhez ill termeivényekkei s tete-

mes mennyiség kiállitmányokkal a sorompóba léphetni.

Ausztriára nézve, mely e szakban számas eléggé

ismeretes brnni,reichenbergi, bécsi czégei által volt kép-

viseltetve , a szóbanforgó iparczikkek tekintetében a

londoni világtárlat azon meggyzdést szülheti, hogy a

munkások és munkagépek tökélyesedése s haladásával

karöltve járó olcsó productiojánál fogva bármely euró-

pai forgalompiaczon a versenyzés ezentúl ez állam-
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ra nézve könny lészen, s hogy gazdag- s változatos

gyapjutermelésében s ennek okszer feldolgozásában ki-

viteli kereskedésének legnyereségesb s legbiztosb segéd-

rugói egyikét birja. — Hazánkat illetleg , fájdalom,

ez osztályban kevés figyelemreméltót mutathattunk fel

,

egyedüli kivételével a dicséretes emlitésre méltónak is

felismert gátsi posztógyár készítményeit, melyek va-

lóban jeles minségben voltak kiállítva, s félrenemis-

merhet haladás bizonyságjeleit nyujták. A mi a többi

népeket illeti, ezek közöl különösen Keletindia gyö-

nyör s hihetetlen finomságú szöveteivel , Törökor-
szág gazdaghimzetü s élénk szinvegyületü sznyegei
s keleti fényüzelmi czikkeível , Görögország egyes

jeles minség selyem-készitményekkel vívott ki magá-

nak elismerést. — Az ez osztályba sorolt tárgyak, és

készítmények között nagyobb fontosságúaknak nevez-

hetk még a nehéz-szövetekbl készült sznyegek
a melyek tekintetében (mint már említtetek) a bécsi

Haasféle czég, azután több franczia, meg angol

gyár, s jelesül Chrossley és fiai (Halifaxból) Tem-
pletoné (Glasgowból) és Jacksoné meg Gralia-
mé (Londonból) jeleskedék; —- mig másfell a finom

csipkék költöttek különös érdekeltséget, a mely ipar-

szakban Belgiom , s különösen a brabanti kerület vonta

ismét (mint mindenkor) magára a közbámulatot remek
készítményeivel. Ámbár másrészt félreismerhellen az is

,

hogy a legújabb idben a gépekkeli csipkegyár-
tás is módfelett tökélyesbedett , s például egy angol

(nottinghami) meg egy franczia (calais-i) gyár oly jeles

czikkeket állított ki , hogy a megkülönböztetés brsseli

kézi- és a gépi csipkék közt csak avatott szemeknek sü-

került.

Ha már most az e pont alatt elsorolt kiállitmá-

nyokra nézve a haladási mozzanatokat kíván-

juk constatirozni , a következ eredményekre jutunk.

Mindenek felett feltn a mélyenható befolyás , melyet
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a gépek és munkák ö z e g ek legújabb idbeni tö-

kélyesbedése az ipari készitmények tökélyesb minség,
s formábani elállitására gyakorolt. Nem akarok többre

utalni mint a megjavított szöv gépek és készülé-

kekre, az ugynev. excentrikus vésést (Gravirung) esz-

közl hengergépre (9Saí^enfte(í)ma[(í)ine), az electrikus

folyanyt nyomtatóhengereni^ rajzolatok elhozására al-

kalmazó új készülékre, stb. Ep igy utaltatott máshelyütt

arra , hogy a vegyészet rendküli haladása folytán

legújabban a müiparban ezerszeres alkalmazásra találó

szinek s szinanyagok (illetleg praparatumok)

találtattak fel , melyek közöl legyen elég a lokoót vagy
chinazöldet, a mur-exidet, a chrónzöldet, a rosanilint,

fuchsint , azaleint , alizarint
,
pincoffint , magentát stb.

említeni. — Szembeszök javítást képez végül a mtíipa-

ri gyártmányok mindinkább tökélyesb r aj z-m i n t á k
szerinti elállítása , valamint a tökélyesitett a p p r e t i-

rozásí módok, meg azon számos els pillanatra ugyan
jelentékteleneknek látszó de a gyakorlatban igen is fon-

tos szerepet játszó felfödözések a termelési processus

egyes fogásai és fortélyai körül, melyek végtekintetben

a készítmény tökél yetesb olcsóbb könnyebb s tetszetsb

formábani elállitására közvetett vagy közvetlen befo-

lyást gyakorolnak. — Nem lehet végre hallgatással mel-

lzni e helyütt azon újonnan felfödözött anyagokat
melyek szövetek, durvább s olcsóbbféle sznyegek, ta-

karók stb. készítésére kezdenek használtatni , s egészen

uj ipar- és keresetágaknak alapjaivá válnak, milyen pél-

dául a mindinkább ismeretessé való jute, meg a már
érintett s gummi meg guttaperchavegyületbl álló

c a m p t u 1 i c o n melybl több figyelemreméltó kiállit-

mányok valának láthatók a világtárlat angol és franczia

osztályában.

II.) Öltözéktárgyak,Br munkák, Fane-
mük, Papir- és Könyvkötési müvek. Ebben
az osztályban már nem lehet úgy mint az elbbeniben



75

bizonyos országokat mint kizárólag* hangadókat kijelöl-

ni. Tekintve jelesül a brgyártást meg a b ö r b ö 1

készitett mííipari czikkeket, azt tapasztalni, hogy e

(gazdagon s nagy változatosságban képviselt) szakmá-
ban legels' helyen Francziaország, Belgiom,
meg a Német vámegylet tündöklik , ezek után

pedig azonnal Anglia, Ausztria (mely utóbbi az

utolsó évtizedben e szakban észrevehetöleg' elö'rehala-

dott) valamint az amerikai Unió (az ugynev. ameri-

kai brrel) szerepelt. Nem csekély érdekkel és megelé-

gedéssel szemlélhette a szakember a kiállitáson a legkü-

lönnembb, finom és egyszer, fénymázas és szines

bröket, meg brbl készült változatos házi eszközöket

és szereket, útitáskák és bröndöket, lábbeli és öltözéki

készitményeket , melyek tömegesen s gazdag választék-

ban valának az érintett országok illet osztályaikban

kitáralva. Különösen feltn volt pedig gyors elmene-
tele a német vámegyletnek e tekintetben , mint a mely
1851 és 1855 óta prodiictióját nem csak megkétszerez-

te, hanem olymértékben tökélyesitette , hogy mind so-

liditás és küls csin, mind árak tekintetében a nyugati

álladalmakkal a versenyt kiállhatja. Ausztria részé-

rl néhány cseh, alsóausztriai, és gráczi iparos meg
gyárnok tüntette ki magát , st a mi a brkészítménye-
ket illeti , hazánk sem maradt egészen hátra , a men-
nyiben néhány éremmel is kitüntetett kiállitmánya volt

a világtárlaton
,
jelesül Mannsschönnek pesti bör-

munkakészitnek néhány iparczikkei , Vadásznak is-

meretes jelességtí lábbelijei stb. — Magának a brnek
készitésében az új idkben lényeges j a v i t á s nem me-
rült fel, s a múlt évtizedben indítványba hozott több-

rendbeli ujitások
, p o. a bör-készités gyorsítása és egy-

szersítésére nézve az ugynez. gyors-cserzési módszer
alapján , mindekkoráig nagy elismerésre nem találtak.

— A mi a famunkákat illeti , ezek szinte igen

kitn módon voltak a világtárlaton képviselve. A kU-
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lönféle kiállitmúnyok között , melyek ide tartoznak , leg-

nagyobb fig-yelmet a szebbnél szebb bútorok, asztalok,

ágyak, almáriomok, ezután könyvtárszekrények , s ol-

tárépitmények
,

gerjesztettek, mint megannyi remek-
példái az e nembeli iparág magas tökélyetességi foká-

nak. Az egyes népek közöl e szakban els sorban a
francziák tündöklöttek , mint a kik finom Ízlésük

szellemdús s leleményes diszilményeiknél fogva valóban
páratlanul álltak vetélytársaik körében. Második sorban
azután Ausztia, Belgiom, meg a N é m e t v á m-

egylet jelenkezett, mint a melyek szinte dicséretes

tanújelét nyujták újólagos haladásuknak ; a mit ugyan
Angliáról is mondhatni, de csak azon megszorítás-

sal, hogy a brittek minden erlködéseiknek daczára

sem képesek ez ágban valamivel magasb tökély-polczra

vergdni, s hogy például müasztalosságuk még foly-

vást olyan, hogy Ízlést, finomabb felfogást nélkülöz , s

mindenben a nehézkesség s merevenség visszásán szem-

beötl bélyegét hordja magán. — Tekintve különösen
a francziák famveit, azon megismerésre jutunk, hogy
kivált a legújabban felkapott mesterséges mtí farag-
vány ok bútorokon általok a legszebb s legtökélyesb

formákban alkalmaztatnak. Legyen elég a sok kiállító

közöl csak G u e r e t testvéreknek (Parisból) P r y g n o t

meg Carriernek (szinte) továbbá Chaix gyámok-
nak gyönyör bútoraira és könyvszekrényeire utalnom.
— A belgák közöl többen , de kiválóiag G o y e r

küldött jeles minség asztalos és bútor munkákat, mig
az angolok osztályában Jackson és Graham,
Collmann meg Gillow, és Lamb kiállitmányai vonták

magukra a figyelmet. A német államok közöl Berlin

,

Hamburg, Mainz, és Würzburg tüntette ki magát
bútorkészitményekkel , melyek közt Lovinsonnak,
Wernernek, és Bieglheinnek gyárai legels

helyen állottak, mig a gothikus stilíí mobiliák F-
re y t h t 1 valának legtökélyesben képviselve. — De
mindezek mellett Ausztria, s jelesül a bécsi famun-
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ka-gyárnokok is igen elkel polczon jelenkeztek. Le-

gyen egyebek közt elég fölemlitenem Thonetnek
bútor-készitményeit meghajtott fából , M a nn s t e i n n e k

bútor-müveit, S c h m i d t udvari asztalosnak munkáit,

Kramernek almáriomjait ; mig Honunk ez ágban
csak egy kitünö mester által volt képviselve jelesül a jo-

hirben álló zirtzi masztalos W i 1 d e által , a ki a zirtzi

apátság könyvtárát valódi mizléssel s elismerést érdem-

ló' soliditással állította el, s a kiállításon egy pár ér-

demjellel is díszített chiffonnal jelent aieg. — A többi

államak közöl még csak Spanyolország és Kelet-
india, mely utóbbi ébenfából, s sok más értékes fa-

nemekbl faragványokát állított ki, — említésre méltó.

— A Papi r-g yártás és Papi r-k é s z í t é s az utób-

bi években szinte tekintélyes lendületet vön. Egyfell
jelesül annyiban a mennyiben a finomabb papír fo-

gyasztása általánosan növeked arányban nyilatkozik,

másfelöl a mennyiben uj papirkészitési anyagok jöt-

tek használatba, ligy hogy már jelesül fa, szalma, ku-

koriczalevelek, jute, meg aloe- és agaveszálagok is dol-

goztatnak fel az eddig kizárólag alkalmazott (egyébb-

iránt mégis legjobb s legczélszerübb) rongyok mel-

lett. — A különböz országok közt papírgyártás tekin-

tetében elshelyen Anglia (mely egyébbiránt igen ke-

veset állított ki) meg Frankhonnal találkozunk,

mint a melyeknek készítménye szépsége tekintetében

épugy jeleskedik mint solídítás gazdag választékosság és

tartandóságra nézve. Utánok következett Németor-
szág, Hollandia, Toskana, meg Ausztria,
utóbbi Leidé rsdorf (alsó Ausztriából) Lorencz test-

vérek (Csehországból) Smith, és IMeynier (Fiúméból)
papírgyárai által kitünleg vala képviselve, s ill el-

ismerést aratott A papír-gyártmányokkal szoros össze-

függésben jelenkezik egyfell a könyvkötészet,
másfelöl azon számos fényzési és ékitményi tárgyak
készítése, melyek a papír különböz módoni feldolgozá-

sán és idomitásán alapszanak. E szakmában Frank-
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hon meg Ausztria tündöklött a világtárlaton els

sorban, a mennyiben izletesség, soliditás, ügyes kivitel

tekintetében sem az angolok sem a németek sem a bel-

gák vagy olaszok e két ország kiállítóival nem veteked-

hettek. A két vezér-ország egybehasonlitása pedig azon

megismerésre vezet, hogy mig a tulajdonképeni fény-

íizelmi könyvkötésben F r a n k h o n é az elsbbség , ad-

dig a többi kötési- s diszpapirmüvekben az Ausztriaiak,

jelesül a bécsiek a legkitnbb mesterek , mint a kiknek

készítményei jelenleg már a legels európai piaczokon

nyertek polgárjogot. Hogy egyébbiránt Ausztria e fé-

nyes föllépésénél az érintett szakmában , honunk is di-

cséretesen volt az ismeretes Posnerféle diszmüvek, s

könyvkötési remekek által képviselve, emliteni sem

szükséges, s csak sajnálni lehet, hogy hazánk más két

kitn mestere a könyvkötésben (Kuhárszky Gyrbl
meg Láng Budáról) a világkiállításról elmaradt. A mi

végre az öltözéktárgyakat illeti , a legújabb lon-

doni világtárlat különösen feltn újítási mozzanatokat

nem mutatott ugyan fel, de annyiban mégis haladást

tanúsított, a mennyiben az öltözékek készítésében az

Ízlés, a helyes arányosság, a gyakorlati czélszerííség pá-

rosulva külcsinnal mindinkább jobban helyet foglalni

látszik ; habár másfell a rendkívül magas árak minden

e nem iparczikkekben szinte el nem kerülhetek a szem-

lél figyelmét. A különböz népek közti versenyzést c

szakban illetleg, azt lehet mondani hogy a francziák

a diadalmasok, mint a kiknek szabó készítményeik

,

keztyüik, czipik, st. valóban magas tökélyfokot árul-

nak el. A többi országok közöl azonban legközelebb

Ausztria (jeles minség Krach féle czikkeivel))

meg Anglia jár, mint a melynek e szakbeli mester-

emberei igen kitn dolgozatokat mutattak fel, st
egyesekben még a francziákat felül is multák. Honun-
kat különösen tekintve ez osztályban mi is (kivált né-

hány magyar diszöltönynyel) érdeket gerjeszt módon

özercpellnk , s egyik másik pesti mester, p. o. Vadász,
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Jámbor, Ginthner, Bodníír, Malatinszky stb. szólló ta-

núságot tnek a felöl, liogy mi sem vao-yunk egészen

híjában kitünö képzettség s ill készültségii szakem-

bereknek.

III.) Az eddigieknél nem kisebb fontosságú osztálya vala

a miparí fsectiónak avas- és b r o n c z-k észitmények
meg az ékszerek. Lássuk legelször a vaskészit-
menyeket. Ezek osztályában legjelesb s kiváló érde-

kli tárgyak voltak a gazdagékitményü rostélyzalok , a

legkülönbözbb házi eszközök , és munkaszerek , a csi-

nos idomú kályha- és kandallómvek , a szebl)nél szebb

fegyverek, a vasb(3l készült bútornemk, oszlopok, és

szobrok, az ismeretes vaspénztárak, kés- s egyébb met-

szöszerek, st itt ott bámulatos nagyságú állatok, szek-

rények, emberi alakok, oltárok, feszületek, stb, me-

lyeknek átnézete a szemlétt valóban álmélkodásra ra-

gadta az emberi ész leleményesség és ügyesség ily ma-

gas foka, ily öntudatos és fényes sükerü nyilatkozata

felett. A mi az egyes népeket illeti , ezek közöl e szak-

mában : leginkább az Angolok , a Francziák , a Bel-

gák, meg a Poroszok tüntették ki magukat, olykép je-

lesül, hogy Anglia készítményei kiválólag tömegsze-

rüségök , s aránylagos olcsóságuknál , Belgioméi so-

liditás , és egyes tekintetekben igazi tökélyetességüknél

,

Francziaországéi páratlan csin izlés külszépség

de szerfeletti drágaságuknál fogva vonták magukra a

figyelmet ; Poroszország Ausztria meg némely

egyébb állam miparosai pedig az elöltük álló jeles pél-

dányok szerencsés utánzása által iparkodtak elismerést

szerezni. A mi különösen Ausztriát illeti, ez a szó-

banforgó iparczikkek tekintetében az emiitett négy fö

országgal nagyban és egészbenvéve mindekkoráig a

versenyre eléggé megersbödöttnek nem nevezhet , a

mi sok tekintetben fájlalandó, miután az anyag és

egyébb elföltételek ill minségben és mennyegben
rendelkezésre állanak. A mi azonban egyes készit-
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ménynemeket illet, nemcsak kitn polczon áll hanem
egyik másikát a vezérországok közöl túl is szárnyalja.

— Messze vezetne bennünket e helyütt mindazon vas-

mu-készítök névszerinti elösorolása, kik érdemjellel di-

szitettek, s csak némelyekre hivatkozunk; igy például

az angolok közt mindenek felett kitntek : Bennett

,

Glass, Elliot, Elkington, Hill, Maxwell, Nettlefold,

Watkin, Hegwood, Grifíiths, Siebe; — a franc ziák
közöl: Baudon, Brüard, Pecquiére, Fiches, Létran-

ge, Barbédienne, Clavier, Masson, Sicard, Tarpin,

Wovisot; — a belgák közöl Darvans, Orbán, Del-

loge-Masson, Godefroy, Tremouraux testvérek és Nic-

aise ; a poroszok közöl : a királyi berlini öntöde , az

Einsiedelni gyár, Diebitsch, Ilsenburg gróf gyára, Pé-

ters, Epstein, Witte stb. az olaszok közöl: Franci

(Sienából) , mig az osztrák birodalmi kiállitók

közöl különösen W e r t h h e i m és W i e s e ismeretes

tüz-hatlan vaspénztár készitök , Bartelmus csehorszá-

gi vas-edénygyártó , D i 1 1 m á r , F e r n k o r n szobrász

,

Hollenbach bronzemunkák készilöje , W i nk 1 e r a jeles

lakat és závárgyártó , és hazánkfia Ganz (öntött vas-

bóli vasutkerekeinél fogva) meg F e i v e 1 arattak külö-

nös elismerést a kiállitási bíráló választmány eltt. Elte-

kintve ez utóbbi államra nézve azon már fenntebb is

megérintett productio-ágtól , mely a maga nemében pá-

ratlanul állott az egész világtárlatban , t. i. a 1 e o b e n i

iparkamara által gyjteményesen kiállított steyer-

országi kaszák és Steyer városától kiállított a-

czélmunkák és aczél-metszö szerek, melyek az anyag

rendküli jósága meg a feldolgozás kiváló jelessége felöl

tanúskodtak, s bizonyosan nem kis mértékben járul-

tak Ausztria ez iránybani tekintélyének a külföldieknéli

elmozdításához.

A kivált finomabb és értékesebb vas-készitmények-

kel nemritkán szoros összefüggésben s vegyületben vol-

tak a tárlaton szenilélhetök a legkülönbözbb b r o n z-
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egyike azoknak, a melyek ujabb idben, kitünöleg a

francziák meg angolok által hévvel felkaroltatva

igen nagy lendületet vettek , s meglehets tökélypolczr?;

is emelkedtek. A bronzmvek és ékítmények jelesen

napjainkban , kivált Francziaországban , szerfeletti elter-

jedésnek örvendenek , úgy annyira , hogy alig léteznek

köz-diszitési készületek , finomabb bútornemük , házi

szerek , s fényüzelmi tárgyak , melyek bronz-kirakatok-

kal, alakokkal, slb. ellátva nem volnának. Legnagyobb
mesterek pedig e szakban , minden kételyen kivül a

francziák, a kiknek egyes iparosaik már 1851-ben és

1855-ben is a közfigyelmet magukra vonták. így egye-

bek közt a majdnem 50 lépésnyi hosszúságra terjed

kiállitmányaival a párisi bronzmukészitö B a r b é d i e n-

ne, a ki ez ágát a finomabb muiparnak, támogatva

nagytehetség mintázok és rajzolok által , valóban bá-

mulatos tökélypolczra emelte , s egyebek közt Napóleon

herczeg tulajdonát képz (úgynevezett pompejáni ház-

hoz tartozó) szobabútor és ékitmény- szerek kiállításával

az egész tárlat legvonzóbb tárgyai egyikét mutatta be

a világnak. Ep ily irányban tündöklk ]\[archand.
Méné, Barbézat, Gautier, Lemaire, Lerol-
le franczia iparosok utánzott antik etruski edények,

lámpák, ingák, házi szereket stb. képz bronz-készit-

ményeikkel, állat- s emberalakjaikkal, drága luxus- di-

szitményeikkel stb. — Az angoloknál legújabb id-

ben szinte divattá kezd válni a bronz-készítmények vá-

sárlása és nagyobb terjedelembeni elállítása ; a fran-

cziákkal azonban e téren távolról sem versenyezhetnek.

Legkitnbb képviselje itt e szaknak Elkington, a

ki már 1855-ben a párisi világiparkiállitáson is figyel-

met gerjesztett , s legújabban elkelleg ezüstedé-
nyek tömeges productiójára adta magát. A mi a többi

népeket illeti , ezek közöl csak a belgák tanúsítanak

e szakban is tekintélyesb haladást , azután Porosz-
hon, melyben a nagy hirü királyi öntöde Berlinben ez

6
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irányban is sok jeles mvet állit elö, Egyébbiránt azt

kell mondani, hog-y Németország és Ausztria e te-

kintetben még niessze hátra vagyon , s a Francziák
felsöbbségét íoltélleniil elismerni kényszerül. Szerencsés

versenytársai azonban az angolok meg francziáknak a

németek meg ausztriaiak a finomabb neme s-érczké-

szitmények meg a drága ékszerek tekintetében,

így Francziaország mellett, a mely mint minden egyébb

f é n y ü z c 1m i jószágok tekintetében úgy ez irányban

is valóban kitiinö módon szerepelt, Anglia ép úgy mint

Itália, vagy Ausztria, minden erfeszitéssel azon volt

szebbnél szebb ékszerek, drágakövek, arany- és ezüst-

müvek, ékítmények, edények stb. kitárlása által a kö-

zönség figyelmét magához lánczolni, muizlésének, s

mesteri ügyességének, tanupéldáit nyújtani. A londoni

világiparkiállitás ékszerosztálya valódi fénykirakata

Yolt mindannak a mit korunk anyagias , élvezetvágyó

,

sok tekintetben túlfinomult civilisatiója drágaságokban

és luxus-jószágokban csak felmutatni képes. A mi a ki-

állítókat illeti, ezek között jeleskednek a franczia Chris-

tophle, a ki már 1851 és 1855-ben is fszereplként

tnt ki , azóta finom felfogás , kivitel és igazi müizlés

tekintetében tetemes haladást tanúsít s a jelen kiállítás-

ban valóban mesés tömeg értéktárgyakkal jelent meg

,

melyek között a legtöbb figyelem azon gazdag arany és

ezüst asztali-ékre fordíttatott, mely egy 20 láb hosszu-

ságú hajót több személyekkel stb. képez s a párisi „Ho-

tel de Ville" tulajdona. Chrisztophle mellett tündököl-

nek az angol Hunt és Roskell rendküli gazdag ék-

szerremekeikkel, Tennant drága ékkgyujteményé-

vel, Hankock 80 ezer font sterh ér nyakékszerével

^

valamint London és Ryder nagy smaragdjai és ru-

binjaival; a porosz Meves, Sy, Wagner, Frie-

deberg, meg a frankfurti meg pforzheimi
ékszerészek mesés gazdagságú gyöngy- s drágak kira-

kataikkal, a bécsi Kobeck, Netz, Grohmann,
B 1 z a n i gyémánt-nfejdiszek ,

gyémántgyrik és kü-
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lönbözö finomul készített arany és drág-akövekböli ék-

mveikkel, Egger pesti aranymves szépen s ízlete-

sen elállított aranyékszerekkel , a belga Diifour és

Bros, a franczía Fanniéres, Duponchel , Caillot

,

Rouvenant, Wiese, Gueyton felülmulhatlan szépség
gyémánt- és arany diszmveíkkel stb ; végre az ola-

szok közöl Pistrucci , Odelli , Mellerio , az oroszok
közöl: Sazíkof, Verkhofzef, a schweitziak közöl:

Dubois, és Rossel meg fia többrendbeli jeles áruczik-

keíkkel.

Nagy érdekeltséggel vizsgált osztályát a müipari

fszaknak a k ö a g y a g- meg porcellánedények
és készítmények képezték , a melyek a jelen kiállításon

minden eddigi kiállításokat felülmúló sokaság- és gaz-

dag változatosságban voltak kítáralva. A kiállítók száma
e szakban közel 200-ra rúgott, s belle 68 magára
Angolországra, 39 Francziaországra, 26 Poroszország-

ra, 13 Itáliára, és 9 az Ausztriai birodalomra jutott.

A mi az egyes népeket illeti, azt lehet mondanunk,
hogy els helyen ez iparágban is a Francziákkal
találkozunk, mint a kik világhír s a maga nemében
páratlanul álló S é v re s-i remekmveikkel valóban írigy-

letes tökélypolczon jelenkeznek; habár másrészt nem
alaptalan szakembereknek azon nyilatkozata, miszerint

1855 óta a (császári) s évre sí gyár feltn haladást

nem tön , s a többi (e szakban jelesked) népek által

egyik másik irányban már tökélyesen eléretett. Különö-

sen feltn az , hogy több újítások (p. o. a szinvegy-

letben, uj színek elállításában) határozottan nem-ske-
rltnek nevezhetk, s hogy a világ els mestereinek e

szakban, a Chinaiaknak eljárása, mely a tárgyakon

a festésnek szivárványszer összefolyását s vegyületét

oly szerencsésen idézi el, teljesen még élnem tanulta-

tott azoktól. Jeles készítményeket (p. o. vázokat, asz-

talékitményeket, különnem edényeket stb.) állítottak ki

egyébbiránt más franczía magán-gyárnokok is , igy je-

lesen L a h c h e (párisi) Méuard, Rousseau, kik
6*
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mindannyian kiválólag a decorativ jellemet mvelik e

szakban. A második helyen találkozmik az angolok-
kal, a kiknek kanyag-- és porczellán (Wedgwood) ké-

szitinényeik már régóta ismeretesek s tekintélyben állók.

Legnagyobb figyelmet költöttek a britt kiállítók közöl

Minton, a kit „az angol ceramika királyjának^' ne-

veznek, már fentebb emiitett nagy majolika-fontaine-

jével , szines tégláival ; Wedgwood gazdag ékitmé-

nyü majolika-czikkeivel , s a régfenálló gyár különnem
készítményeinek gyjteményével , a nagy hírben álló

R o s e , kinél London városa a francziák császárjának

megvendéglésére szükséglett gyönyör asztalnemüeket

készítette, de különösen olcsóbb árairól is ismeretes;

James Duke, Lorkett , Brown , meg fleg C o p
e-

land, a ki elláthatlan sokaságú edények, háziszerek

stb. mellett egy kolossál öblönyt (vázát) állított ki , mely

az egész kiállításnak e nembeli remekei közt az el-

snek nevezhet. — A harmadik hely-en állanak a

Németek, jelesül Poroszország, kiváló szépség
és tökélyességü berlini készitményeival meg Szász hon
jóhirben álló Meisseni porczellán-edényeivel s finom

fényüzelmi tárgyaival ; a mely utóbbiakban azonban

,

mondhatni, semmi haladás sem mutatkozik, s a rococo-

stil nagyon is visszásán hat az e tekintetben annyi ma-

gas-tökély czikkek szemléletéhez szokott szakemberre.

A közönséges kedények nagy választékban voltak

kiállítva az angolok osztályán kivid az olasz meg a fran-

czia iparosok által , s a mi különösen az utóbbiakat illeti,

ezek ez irányban is mind tökélyesb ternielvényt ipar-

kodnak adni, de soliditás és (aránylagos) olcsóság te-

kintetében az angolokkal e téren még a versenyt alig

képesek kiállani. — A mi végre az Ausztriai biro-

dalmat illeti, ez a szóban forgó osztályban szinte kitn
módon szerepelt , habár készítményei (eltekintve olcsóbb

áraiktól) a sévresi a berlini vagy az angol jobbféle czé-

gck termékeivel a versenyt nem is állhatják ki. A mi

különösen a porczclhín-ipart illeti , ez leginkább Karls-
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bad környékén létez gyárak meg a b é c s i állami
porczellángy árból kikerült czikkek által vala kép-

viselve, mely utóbbiakról szinte azt lehet körülbelül

mondani, a mit elbb a meisseni gyárról mondottunk.

Diszes helyet foglalt el ellenben hazánk a porczellán-

gyártási osztályban F i s c h e r M ó r i t z n a k herendi
gyárából kikerült jeles minség készitményeivel , a

melyekrl már jóval ezeltt a nagy Humboldt oly elis-

merleg nyilatkozott, most pedig egy jeles szakember

egyebekközt azt monda, hogy a kiállilott nagyöblönyön

a valódi chinai zöld sokkal jobban van eltalálva mint

magukon a sévresi edényeken , több franczia és belga

tudósító pedig egyenesen az ausztriai birodalom mipari-

osztályának legszebb s legfigyelemreméltóbb kiállitmá-

nyai közé sorolta. A k- s porczellánedények készitésé-

ben mutatkozó haladás az 1851-ki és 185 5-ki világ-

kiállításokkal szemközt, elkelleg abban áll, hogy az

idomitás most már gépekkel is történik , égetfa helyeit

kszén használtatik, az agyagtömegnek a formába-ön-

tésénél a légnyomat alkalmaztatik , a metallikus szinek

vegyitésére gázok és éleny is használtatik, a lithochro-

mia (vagy szines knyomat) tetemesen tökélyesbitte-

tett stb.

A k- s agyagbóli készítményekkel némi rokon-

ságban álló Ü v e g-g y á r t m á n y o k szinte kitn mó-

don voltak képviselve a legújabb kiállításon. Feltn
jelenség az üvegiparban az, hogy ez az utóbb lefolyt

században Európa különböz országain ált folytonos

vándorlásban vagyon , igy Velenczébl, hol leg-

elször legtökélyesben zetett , átment Csehország-
ba, innen Németországba, azután Frankhon-
ba, Belgiomba, meg Angolországba. Daczára

egyébbiránt e körülménynek , mégis azt lehet mondani

,

hogy Ausztria, jelesül csehországi üveg-készit-

ményeivel , még most is mindég kitn helyet foglal ez

iparágban, s hogy daczára annak, hogy a legújabb
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idkben Frankhon Anglia, de fleg Belgiom a vílág-

piaczokról lenyomni kezdte, tartós, solid, s olcsó ké-

szitményeivel mindég biztos kelendségre számolhat, s

ernyedetlen szorgalommal s a készitésmód tökélyesbité-

se alapján elvesztett positióját a világforgalomban ismét

visszaszerezheti. Figyelemre méltó egyébbiránt az üveg-

gyártás legujabbkori tökélyesitésére nézve azon Frank-
honban B o n t e m p s által tett fölfedezés , mely sze-

rint krystálliveg az ólom és kovasav helyett zink és

borax alkalmazása által álliltatik el, s pedig rendküli

keménységben és tisztaságban, a melynek jelentsége

kivált optikai mszerek készitésére nézve felette nagy,

s csak azon hátrány által ellensúlyoztatik , hogy a meg-
aranyozást meg a köszörülést szerfelett megneheziti,

másfelöl, hogy az üveg azon tznek meg fehérségnek

van hijában , a mely a régi eljárás szerint elállitott ké-

szitményeknél kitünleg feltalálható. — A mi az egyes

kiállitókat illeti , ezek közöl az angol osztályban Co-

peland. Dobson, Green, Kilner testvérek, Povell,
Chan e-test vér ek, és Phillips; a francziában:
Broslette, Berger, Monot, Raabe; a belgában:
Bennert, Capronnier, Daubresse testvérek, stb. a né-

metországiban: (a bajor) Steigervald, a po-

rosz Heckert; az oroszban: a császári üveggyár

kész'tményei vivtak ki különös dicséretet és elismerést

;

Ausztriát illetleg pedig Lobmayer gyönyör
üveg-csillárja és kandeláberje. Gróf Harrach gyárá-

nak nagy öblönye, Hoffmann asztal- szerei, Stölzle
jaspis-üvegárui , Mayer unokák kitn minség szí-

nes és festett üveg-edényei és Unger metszett üvegei

(mindnyájan Csehországból) vonták magukra a szak-

értk figyelmét legjobban, és diszittettek is fel külön ér-

demjelekkel..

Befejezésül legyenek még pár szóval megérintve

a kitn taneszközi s iskolai s tudományi
c z é 1 k r a irányuló készülékek. Ez jelesül a 29-ik
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osztály, melynek tárgyai közé a pliysikal és optikai in-

strumentimiok , technológiai és mecliíinikai apparátu-

sok, minták és modellek, elrajzok és építészeti tervek,

földgolyók és térképek, nyomtatványok és irodalmi ter-

mékek tartoztak. A külünbözö országok között e szak-

ban legkitnbb módon és legnagyobb számaránynyal

Anglia, Frankhon, meg az Ausztriai birodalom volt

képviselve , mig a másodrend helyet Itália és a Német-

vámegylet foglalta el. A kiállitmányokat magukat illet-

leg, legfigyelemreméltóbb és az e téren tett haladásra

nézve legjellemzbbek voltak : az angolok részérl

:

jelesül P a 1 1 e r s o n és H e n s 1 o n botanikai és geo-

lógiai diagrammjai , Gordon gyönyör technológiai

kártyái a növényország legkülönbözbb terményeinek

plastikus szem-elé állítására , J o h n s t o n természettani

és physiologiai képletei. Nelson és Stanford kit-

n tökélyetesség tér- és országképei, Smith jeles

glóbusai, Makintosh kautschukból készült földgolyói,

Black, Gordon , és L o n g m a n n tankönyvei vakok
számára stb; a francziák részérl a páratlan töké-

lyü physikai, sebészi, s optikai mszerek, a központi

párisi iparftanoda (École des Árts et des Métiérs) gyö-

nyör rajz- s rézmetszvényi kiállitmányai , a süketnéma

intézetben alkalmazásban lév különböz taneszközök

és készülékek, a többrendbeli jeles geológiai és minera-

logiai gyjtemények stb; — végre Ausztria részérl

az ismeretes Art ária ezégnek (Bécsbl) szép fóldlvé-

pei , a cs. kir. katonai-geographiai intézet kiváló jelessé-

gü mappái , térképei Bécs meg Róma környékeire nézve,

Scheda nagy Európai térképe 25 darabban, photoli-

tographiai munkák stb; továbbá Gerold és Braumül-
ler els rangú német könyvkiadók több nagyobb fon-

tosságú irodalmi publicatiói, több megyetem és reálta-

noda technikai és architektúrái rajzmüvei, a kereske-

delmi ministerium által kiállított többrendeli gyönyör
hid- vaspálya és egyébb épitvény-rajzok és minták , a

tengerészi fparancsnokságnak [a Novarai
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Expediti(5t s annak eredményeit illet többrendbeli kiállít-

mányai ; fényképészeti s gyjteményi müvek ; a prágai
iparbuzditó központi egyesület különféle ipari czikkeket

magában foglaló gyjteménye, a cs. k. államministerium-

nak a birodalom oktatásügyét ábrázoló grapliikus
össze állításai, iskola-tervrajzai , végre L i h a r z i

k

nagy érdek s az emberi test növekedésének törvényeit

plastikailag ábrázoló alakjai, fleg pedig a nagyhirü

bécsi anatomnak Hyrtlnek e nemben páratlan s érdem-

jellel is díszített boncztani praeparatumai.

Negyedik Fosztály : Képz Mvészet. *)

Ezen negyedik fosztálynak, mely a festészet, az

építészet, és a szobrászat remekeit fogalta magában , s

kitünleg azon rendeltetéssel birt, hogy az utóbbi idk-
ben ez irányban is tett haladásimozzanatokat feltüntesse:

taglalatába jelentéstev ez alázatos elterjesztésében , tü-

zetesen nem bocsájtkozik, a mennyiben az idesorolt tár-

gyak a tulajdonképeni technikai jelleg kiállitmányok

sorába nem tartoznak , s az eddig bvebben ismertetett

osztályokkal közvetlen összefüggésben nem állanak. —
Kiegészítéséül egyébbiránt az eddigieknek le-

gyenek megérintve némelyek annyival is inkább, mi-

vel a mvészetek mindenhai állásában és

fejldési fokában maguk az illet népek jelleme

és szellemiránya, alkotásiereje és tehetsége, világnézle-

te és általános culturai viszonyai leghbben tükrözd-
nek vissza, s a mennyiben korunk ipari nagy-
ságának s magas tökélypolczának egyik jel-

lemz vonása ép abban nyilatkozik , hogy mvészet
és technika mindinkább szorosb viszonylatba lép egy-

mással, s a technikai hóditmányok a mvészetiekre, a

mvészetiek meg a technikaiakra mindég határozottabb

'^) V. ö. E u g' én 6 V e r n u: Le progrés de I' humanité. 1862.
Paris.
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és jótékonyabb befolyást gyakorolni kezdenek. Elte-

kintve attól, hog-y az ez irányban mutatkozó elmenetel

és haladás a gyakorlati ipartevékenység terén oly nagy

nyomatékú izlés-nemesb ülést, az alakok és for-

mák finomulását, a felfogás és kivitel eszmé-
nyiebb kifejldését, s az élet fensbb s nemesb
élvei iránti figyelmet és vágyakat szokta fejleszteni.

A szóbanforgó negyedik fosztályban aki-

állitott tárgyak összes száma körülbelöl 6000-re emelke-

dett, a melyben legnagyobb részszel, a mvészetek clas-

sikus földje Itália, azután Frankhon, Anglia, Bel-
giom, meg Német ország volt képviselve. Az Ausz-
triai birodalmat illetleg , ez kiállitmányával nem tiint

fel ugyan , a mennyiben a rendelkezésére kijelölt térség

is nagyon csekély volt , de kiállitmányainak , s jelesül a

festve nyéknek bens értékét és mubecsét tekintve

figyelemre méltó tárgyakat mutatott fel, s ill elismerés-

re is talált. Egy általában pedig ez egész fosztályra néz-

ve is azt lehet mondani , hogy mindegyik nép , mind-
egyik ország egész erfeszítéssel törekedett arra, hogy
nevéhez és hiréhez méltóan jelenjék meg a nagy ver-

senytéren , s hogy dicséretet arathasson ott a hol a világ

legynagyobb mvészei léptek a sorompókba.

a.)

Festészet. *)

A festészeti osztályban a londoni világtárlat

majdnem valamennyi fennálló iskolák és mííirányokból

mutatott fel példányokat. így tekintve az Angolokat,
kik Hogarthtól kezdve egész a jelenkori kitn me-

*) L. L a s t e y r i e : La peinture a' I' Exposition Universelle.
18ö3. Paris.
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sterig M. Mulready-ig valának e szakban képviselve

;

kiváló figyelmet gerjesztettek a már régóta nagy tekin-

télyben álló G a i n s b r o u g h, Reynolds, L a w r e n-

ce, Tiirner, Leslie, Landseer, Hook, Brow^n,
Maclise, Poole, és L e i g h t o n, a kik a maga nemében
feliilmiilhatlan tájfestészetet, állatfestészetet, tengeri táj-

rajzot , stb. nagy tökélyetességgel tüntették fel. Másfelöl

azonban nem lehet félreismerni , hogy az ujabb idkben
a Francziák meg a Németek a festészetben az An-
golokat jóval felülmúlni kezdik , a mennyiben egy D e-

lacroix, Ingres, Dela Roche, Baudry, Pitou,
Winterhalter, Ary Sche ff e r, amazoknál ; — egy
Cornelius és Overbeck, Kaulbach és P. Hess,
Piloty, és mások pedig a nagy hirü Müncheni, Berlini,

Düsseldorfi német iskolákból, müveiknek sokkal nagy-

szerbb conceptiója, geniál kivitele, élénk színezése, fény

és árny helyes elosztása, tartalomgazdagság és classikus

mintaszerüségénél fogva, valóban minden többi népeket

túlszárnyalták , s még az Olasz nagymestereknek ke-
zeibl is kiragadni kezdik a pálmát. Ezekhez leginkább

közeledik Belgiom, mely több kitn jelességíí képet

állitott ki , s a világhír brüsseli festesz : G a 1 1 a i t meg-
ható szépség s élethség remekei a közfigyelmet leg-

nagyobb mértékben lánczolák le. A u s t r i á t illetleg,

ennek ngynev. bécsi iskolája , s különösen Rahl, En-
d e r, E n g e r t h, Am e r 1 i n g, R u b e n L. A 1 1 e m a n d,

K u p e 1 V i e s e r, F ü h r i c h és G a u e r m a n n gyönyö-
r festvényei arattak dicséretet: — mig hazánkfiai-
nakjelesen Ligethynek, Molnárnak, Orlaynak, Székely-

nek, Thannak, s Vandráknak mvei habár messze is ál-

lanak még az im emiitett nagymesterek remekei mögött,

örvendetes tanúságot tnek a felöl, hogy Magyarország,

me'y egy Markot hozta el (a kinek kiálhtott két nagy-

becs festvénye szigorú szakbirálok által is egyhangúlag

elsrangú mnek nyilváníttatott) ez irányban is süker-

rel törekszik a haladás pályáján elre , s hogy csak gaz-

dag frendbeli honfiaink támogató és buzditó ügyszero-
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tétére van szükség, hogy a mvészetek ez ágában is

nagyobb tiíkélyfokra vergdhessünk. A mi a többi népe-

ket illeti ,aHollandok részérl csak Bosboom és Ko-

ekkoek, — a skandinávi népek részérl Jer i eh a-

uné, Schi ott, Tidemann, és Lindegrin; — stb.

aratott dicséretet , Spanyolország szinte több jeles

müvei, Oroszország egykét nem értéktelen képpel, st
még maga Törökország is egy jeles tehetséget eláru-

ló dolgozattal Mussurus Beytl lévén képviselve.

b.)

Szobrászat.

Körülbelül ugyan azt lehet mondani a szobrá-
szatról a mit ép a festészet tekintetében megérintet-

tünk. Korunknak mindenben magasbra tör, uj alakok

és formákat keres, az idealismust a realismiissal ösz-

hangba hozni akaró iránya : a képz mvészetek e terén

is fényesen nyilatkozott , s teljes joggal lehet mondani

,

hogy a legújabb világ- mtárlat kétségbevonhatlan bizo-

nyítványait adá annak
,
hogy századunk szobrászati m-

tökélye igen közel jár az ókori classikus hellén népnek
mvészi tökély fokához, s hogy korunknak is megvan-

nak a maga Phidiásai és Praxitelesei p. o. egy Tenerani-

ban, és Gibsonban, egy Geffsben és Montiban, egy Thor-

waldsenben és Pradierben , Fraikinben és Magniban stb.

kiknek szebbnél szebb mvei valóban meg annyi fény-

pontjait képezek az 1862-ki világtárlatnak. Az egyes né-

peket illetleg az Olaszok közöl különös érdekeltség-

gel szemlélt szobormveket állított ki Monti (Milánó-

ból), Bottinelli, Cali, Maróchetti, Magni, Spa-
venti és Tandartani; anémetek közöl jelesked-

tek Rauch, Sussmann, Kauer, és Kapser; a

francziák közöl Mailly, Barye, D'Angers; a

belgák közöl F r a i k i n, Gr e e f s, J e h o 1 1 e, P u y e n-
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brock; a spanyolok közöl Belloer, Moreno; a

Skandináviák közöl Thorwaldsen, Jerichau,
Molin; az Angolok közöl pedig" Gibson és Mac-
dovell, Foley, és Cardvell, jeles míívei diszíték a

termet. A mi Ausztriát illeti , ez kitünöleg az Olasz

Ferrari, a cseh származású M a x , azután F e r n -

korn, Kahsmann, ésKissling részben figyelemre

méltó müvei által volt képviselve, mig hazánkfiai közöl

csak Dunaiszky ismeretes szobrászunk jelent meg
„Petfi" szobrával meg „Sámson és Delila" szobormüvé-

vel a kiállításon.

c.)

A mépítészet.

Ebben a szakban a kiállítmányok száma tekintélyes

nem vala, nagyobb figyelmet azonban a franczia, a

német és olasz müvek költöttek. Egyebek közt azon-

ban Austria is dicséretesen töltötte be helyét, a men-
nyiben F e r s t e 1, V a n d e r N ü 1 1, S i k k á r d s b u r g, és

Röessner kiállított nagyobbszerü mütervrajzai a legje-

lesb e nem remekekkel versenyeztek. Hazánkfiai
közül pedig Lippertnek müve , meg Henszlmann
Imre kitünö dolgozata a m. akadémia palotáját illetleg

ébresztett figyelmet.

Figyelmesb tekintetet vetve az egyes cultúrnépek

mtermékeinek általános jellemére, a következ
észrevételekre jutunk. Frankhont jelesül illetleg ennek

kiállitmányait rendküli eszmegazdagság, eleven alakító

tehetség , nagy tökélyü forma és szinkölcsönz képesség

jellemezi. Egyes kitn újabb mesterek mellett még min-
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dég elsÖ rangii szereplök nála a festészetben H o r a c e

Vemet ^0 niint realista , D e 1 a c r o i x mint szinezö,

Ingres mint rajzoló, a szellemdús Paul de la Roche,
és Ary S cheffé r mint a német mvészekkel legroko-

nabb iránya tekintélyek , kik már maguk is elégségesek

arra, Frankhonnak korunk mvészeti mozgalmában ki-

tn helyet biztosítani! — A franczia szépmvészetek
egyik kiváló jellemvonását képezi továbbá a motivek
gazdagsága, változatossága, melyeknek alapján, a fran-

czia mvészek az idomoknak és a szokásoknak , a jelle-

meknek, és a monumentumoknak is kitn figyelmet

szentelnek, s gyors felfogással megörökítve azokat, a
mvészeti czélok érdekében ügyesen fel is használják.

Eltekintve attól , hogy a franczia uralkodók gondja min-

dég oda irányult , a mvészetet, és mvészeket minden
kitelhet módon ápolni és gyámolítani, s mindazon esz-

közöket és segédszereket, melyek a sükeres elöbbretö-

rekvés nélkülözhetetlen föltételeit képezik, egész terje-

delemben elteremteni, megvalósítani. — A br itt m-
vészetet illetleg , az utóbbi két három évtizedben ér-

vényre jutott iskolák és irányok szakadatlanul tovább fej-

ldnek , s a mesteri tökélynél fogva , melyet kitü-

nleg állatfestvényekben , aquarellokban, az ersnek s

jellemesnek portraitszer felfogásában meg a mépíté-
szet egyes: ágaiban elértek, páratlanul állottak az angol

remekek most is ép ugy mint az ezeltti világtárlatokban.

Hathatós rugóját képezi egyébiránt a britt képzmvé-
szetek haladásának mesés gazdagságú fr endj ének,
(mely a világ nagy mremekeit összevásárolni s Angliá-

ban egybehordani képes) mszeretete , melynél fogva az

igazi tehetség és lángész oly fényes elismerésben és anya-

gi jutalomban részesül , mint egyebütt sehol a világon.

Az olaszok azeltti uralkodó állásukat ez irányban

már fenntartani nem birják, de Itália azért még több

tekintetben most is classikus földje az eszményi mtíreme-

*) Pár hónappal ezeló'tt meghalálozott.
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kéknek, s több olasz nagy mvész jelenleg- is tanítója én

mestere a világ minden részeibl Romában , Florenzben

stb. összesereglö , s a dúsgazdagon felhalmozott mre-
mekek és memlékek tanulmányozására czélzó talento-

moknak. — A németek mvészete épen úgy mint po-

litikai élete mindenütt eleven képét tnteti fel a bens zi-

láltságnak s egységhiánynak, a mely kétség kivül lan-

kasztólag hat fejldésére , s oka is annak , hogy az oly

kitünöleg egységes szerkezet, s a mvészet tekintetében

is bámulatos mérvben öszpontosított Frankhonnal
szemközt, egyik másik irányban a diadalkoszorú kisiklik

kezeikbl. E mvészeti decentralisátiónak egyébbiránt

megvan a maga jóoldala is, a mennyiben ennek foly-

tán a festészet ép úgy mint a szobrászat, a mépítészet

ép úgy mint egyébb képzmvészetágok nagyobb vál-

tozatosságot, tárgy- és eszmebséget tüntetnek fel

,

több külön külön irányban mköd iskolák kifejlése vá-

lik lehetségessé, s távol maradván a félszeg „Manier" u-

táni törekvéstl , a monoton minta-utánzástól , a legjóté-

konyabb vetély és verseny ébresztetik mvészek és m-
vészek és mpártolók, iskolák és iskolák, királyi és fe-

jedelmi maecenások között. — A németalföldi a

belga meg a spanyol iskolákat illetleg csak dicséret-

tel kell emlitenünk azon erfeszítést s buzgalmat, melyei

az elöbbeni nagymesterek által megalapított irány-

ban a fiatalabb tehetségek tovább haladni, s az eszmény
mindig teljesb mérvbeni megvalósítása felé törekedni

meg nem sznnek. *}

*) Valóban teljes joggal mondhatjuk cl ezek szerint a legiíjabb

világmütárlatról is azt , a mit az 1855-kiröl egy ngayhiríí német szak-

itész megjegyzett : „a lefolyt nemzetközi mütárlat azon megismerésre ve-

zetett bennünket, hogy, ha, bár a t9-ik századbéli képz müvésze/ek vi-

rágzási állása nem helyezhet' az óhellen meg a 15—16 századbeli

olasz miivészkorszak fölé, s habár egyesekben a századunkat annyira

jellemz universalistikai irányból ered felületességet egészen ta-

gadni lehetlen: de másfelöl bizonyos az is, hogy valóban bámulatra ra-

gadó remekeket mutathatunk fel, hogy korunk megfeszített s fényes sükerü

fáradozásainak mesteralkotványaitól még a legszigorúbb itész sem von-
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hatja meg készséges elismeréaét , s hogy soliasein mutatkozott még mióta

mvészetet és mvészeket ismerünk , oly öntudatos, s határozott törekvés,

a mvészetet a maga eszményi fennsöségébeu és méltósá-
gában érvényre emelni, a genius szabad teremt erejének tudomány és

gyakorlat alapjáni kifejlesztését biztositanil" — mig egy jeles angol szak-

lap , az ismeretes „Art Journal" a következ szavakkal kezdte meg ité-

szeti és mübirálati jeles czikkeit :"

„A mvészeti osztály kiállítmányainak összesége a legnagyolib s

legfönnségesb müvész-gyülödelmet képezendi, melyet a világ valaha látott.

Ily óriási mérvbeni egybefoglalása az emberiség legels mremekeinek,
még eddig soha sehol és senkitl sem eszközöltethetek, de mégsem kisér-

tethetett. Itt lészen kiküzdve az örökké nevezetes világ-versenyharcz azon
legkülönbözbb iskolák és irányok közt, a melyek megannyian külön kü-
lön utakon törekednek a tökély és az eszmény megvalósítására , de azért

maguk közt és mindenek felett még is egy igazi világ-m- közös-
séget és müvészassociatiót képeznek !

"
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IMI.

Eredmények és következtetések,

közgazdászat! szempontból.

A.)

Általában.

Áttérek immár az eredme^nyek egybefog'lalá-

sára és azon következtetésekre, melyek különö-

sen közgazdászat! szempontból, az ím ecsetelt vi-

lágipartárlat tüzetes méltányolásából levonhatók, s egy-

úttal az egyes országok iparmüveltségi állásának

egy öszletes képbe ni áttekintését lehetségesítik.

A mi mindenek eltt a legújabb londoni nemzet-

közi iparversenynél szerepelt népeket illeti , tartózko-

dás nélkül azt mondhatni , hogy els sorban Brittan-
nia és Frankhon; második sorban a Német
vámegylet, Belgium meg Ausztria; harmadik
sorban : Schweitz, Itália, Oroszország és

Holland; a negyedikben pedig a többi államok

szerepeltek; s hogy az angol a franczia meg a német

statusok a közgazdászati világ-muveltség legels képvi-

seli, századunk tulaj donképeni ipari nagy-hatal-
maiként tündöklöttek.

Mint legels rangú ország azonban mindenekfelett

Anglia jelenkezett , mint a mely (kapcsolatban rend-
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kuli gazdagságú gyai*mataival) nem csak az általa elfog-

lalt terület naí^v^sáíránál , hanem a szem- elé állított bá-

mulatós mérv prodiictio iparerö és kiállitmányokbani

gazdagságnál fogva is egymaga az összes tárlatnak leg-

alább felét képezé, s mind bányászati és mezgazda-
sági, mind mszorgalmi és technikai, mind kereskedel-

mi és hajózati ipar tekintetében oly nagyszer eröfej-

lettséget s oly magas mveltségi polczot mutatott fel,

hogy ennek csak megközelít hasonmását is az emberi-

ség egyetemes történetében hiába keresnk! — Mert ha-

bár vannak is egyes ipari ágak és mszakok, a melyek-

ben az angolok, más ez irányban elbbrehaladt vagy
magasabban álló népek (p. o. francziák) által túlszár-

nyaltatnak , s milyenek jelesül azok a hol a finomabb

s nemesb ízlés, a fensbb eszményiebb irányú mvészet,

meg az általános tudományi mveltség mint kiváló ipari

tényez szerepel: kétségbevonhatatlan mégis az, hogy
a közgazdasági nép- és tkeerk nagyszersége , a nem-

zeti productio és mszorgalom különféle nemeinek és

ágainak szerencsés egyensúlyja, a föld- és természet-

erknek mindenoldalú skeres kiaknázása és értékesíté-

se, a legeszélyesb gyakorlatíság és üzleti tapintat, a

legbámulatosb vállalkozói erély s szakértelmiség, meg a

legnagyobb akadályokkal gyztesen megküzd akarat-

er és bátorság : oly szembeszökleg volt az egész britt

osztályon kifejezve, hogy minden elfogulatlannak be

kell vallania, miszerint nagyban és egészben, Anglia

korunk tulajdonképeni uralkodó iparállama, a

melyei diadalmasan versenyezni egy sem , egyes tekinte-

tekben a sorompókba lépni , csak Francziaország
képes ! — A mi pedig Anglia nagyságának és ipari fen-

söbbségének alapjait képezi, ezek egyfell (jelesen

anyagi irányban) mesés tömeg kszén- s érczkíncsei-

ben, magas tökélyfokon álló s terjedelmes gépalkalma-

zásában és technikájában , közlekedési rendszerének

nagyszerségében , kitn mérv tke-bsége és kifej-

lett hitel-bank- és pénzüzletében, ipari s kereskedési

7
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gzabadsfígában , értelmís^g-ben kitüncí mimkásoszlúlvá-

ban , — másfell g-eographiailag kiválókép szerencsés-

nek nevezhet világhelyzetében, tengeri hajózatának

bámulatos terjedelmében, az associátio és a mun-
kamegosztás elvének minden iránybani teljes ér-

vényreemelésében ,
— mindenek felett pedig a n é p ma-

gas értelmisége, törhetlen munkaszeretete, páratlan tü-

relme és kitartása, szerencsés politikai és társadalmi in-

tézményeiben, czélszerü államigazgatási rendszerében,

és erélyes kormányában rejlenek, melyek megannyi

emeltyi és biztosítékai ipari és politikai fensöbbségé-

nek , s okozói annak , hogy Brittannia teljes joggal a

földkerekség leggazdagabb, iparilag és köz-

gazdaságilag- leghatalmasb országaként szerepelt.

Ez utóbbi momentumok tekintetében lehetlen egy

pár szóval azrn körülményre tüzetesen nem utalnunk,

hogy a britt ipari fennsöség egyik hatalmas tényezje

(illetleg rejtélye) abban fekszik, elször: hogy az

ügyes kezdeményez jellem nép (egyenes ellentétben

az európai continens soktekintetben kiskorú iparos osz-

tályaival) minden vállalataiban és üzleteiben egészen

Önállóan, minden államsegélyzés és gyámság utáni

rimánkodás nélkül , s önnön erire támaszkodva jár el

,

s küzd meg a legóriásibb nehézségekkel , és igy az ö n-

felelsség s önsegélyzés nagy elvét lehet leg-

tökélyesb mértékben emelvén érvényre , a sokszor oly

igenis nyomasztó politikai és közgazdászati
centralisatiót, a legjótékonyabban s legterméke-

nyitbben ható decentralisátió és önkormány-
zattal (Selfgovernment) pótolja; — másodszor az,

hogy az angol iparos és munkás körökben az úgyneve-

zett „egyetemesít^* s mindenre kiterjeszked irány-
lat gondosan kerültetik, s a munka helyes megosztása

alapján mindenki csak specialitások, tüzetes s z a-

kokbani mködést ttíz czélul magának elébe, a mi
kivált korunk gazdagváltozatosságu és elágazású ipari
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élet-szerkezeténél fogva , az ipari tokéiyetesség* elérésé-

re, a rnimka-fortélyok minden tekintetbeni fölismeré-

sére, a technikai és mukezelési haladás biztositására

nézve , a le.^i'alkalmasabb módot képezi ; s egyebek közt

alapja is azon gyakorlatiságnak, hasznosságnak, s élet-

melegségnek , mely a britt termékeken és készitménye-

ken egyáltalában s oly szembeötlöleg tapasztalható. *)

Anglia után azonnal Frankhon, mint az elbbi-

nek több tekintetben szerencsés versenytársa követke-

zik. Frankhon ellentétben a tiilnyómolag gyakorlati
irányú, tömeges, s olcsó productióra czélzó, s

óriási munka- és töke-közegekkel dolgozó Britanniával,

kitünökép a magasb mvészeti érdekeket, a finom s

drága luxus-jószágoki-a alapított fényüzelmi irányt, kö-

veti , s mindabban , a minek elöállitásához kiválókép

nemes izléz , finom felfogás , a modor elegantiája , tet-

szets külforma, eszményiebb munka, divathoz! alkal-

mazkodás kívántatik, oly magas tökélypolczon áll, hogy
iparosai minden többi népeknek utánzandó példaképül

szolgálnak. Kitetszett ez legújabban ismét gyönyör ki-

*) Anglia nemzetgazdászati s termelési erö alapjait illetleg

czélszerünek látszik egyebek közt kiemelni azt , hogy az üzleteiben m-
ködésben álló gzgépek mechanikai erkifejtése 77 millió felntt férfiúnak

tehát közel egész Eumpa összes férfi népességének munkájával föl ér,

hogy mig a múlt század végén évenkint csak 5 mill. font pamutot dolgo-

zott fel, 1841-ben már 500 milliót, st 1861ben már közel 1300 mill.

fontot szükséglett; hogy pamutszöveteinek évi kiviteli értéke 1801-ben 7

millió f. sterlingre, 1861-ben pedig már 42 millióra (tehát 420 mill. fo-

rintra) rúgott; hogy gyapjutermelvénye 130 mill. fontra, feldolgozott

gyapjuczikkeinek értéke pedig közel 300 mill. forintra megy; hogy 1843-

ban 36 milló, 1860-ban pedig már 68 millió mér gabonát vitt be a kül-

földrl; hogy ásványtermékeinek, melyek közt 1600 mill. mázsa kszén,
s 70 mill. mázsa vas találkozott , 370 mill. forintnyi összeget képez

;

5200 pamutgyapju selyem s szövetgyárában 1260 millió forintnyi kelme

készítetett s ebbl 600 milliónyi külföldre szállíttatott; hogy évi kereske-

dési forgalma legújabban 3000 millió forintnyi összeget jóval felülhaladt

,

8 ebbl magára a bevitelre 1800 millió esett, hogy vaspályáinak hálóza-

ta már 2400 ném. mérföldnyi hosszúságra terjed s 3100 milló forintnyi

tökét képvisel, végre, hogy tengeri és kereskedési hajóinak száma 28000-

re (közel 200000 matrózzal) rug, a melybl 2000 gzhajó, még ez ösz-

szes teherképessége e hajóseregnek közel ütödfél millió tonnát képvisel.

7*
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állitmányainak fényes sorozatából, a melyben g-obelin-

jei és csipkéi, bronz- és ékszermvei, pipere és porczel-

líínedényei, selyemkelméi, és szalagai, órái és tudomá-

nyos készülékei, bútorai és öltönytárgyai , kocsijai és

brkéiméi (nemes s drága borai mellett) valóban párat-

lanul állottak az egész világtárlatban, s hangos tanúsá-

got tnek a mellett, bogy a francziák ez irányban még
mindég uralkodó befolyást gyakorolnak, s a nemesb
iparczikkek s míikészitmények terén teljes joggal a 19-

dik századbeli nemzedék mestereinek czímezLetk!
— Nem lészen egyébbiránt e tüneményt megma,gyaráz^

ni nehéz, ha fontolóra vesszük, hogy a valóban nagysze-

r m- és minta-gyjtemények, a nagy elterjedésnek

örvend fensöbb s alsóbb mvészeti oktatásügy, az

élénk Párisi üzlet, a népnek változékony jelleme, a di-

vatok gyors egymásutánkövetkezése, a tehetségeknek

megkönnyített kifejlése s ill méltányolása , meg a nem-

zetnek formatalentoma s nemes Ízlése : megannyi hat-

hatós emeltyt képez , mely az érintett iparszakok felvi-

rágzását elsegiti, s a fensöbb osztályok ismeretes élve-

zetvágya és luxusra hajlandó jelleme a legdrágább s leg-

költségesb mczikkeknek mindenkor biztos kelendsé-

get szerez. — E mellett, mint egy kitn szakember jól

jegyzi meg. Frankhon az ipar és mszorgalom tekinte-

tében is a mozgás s folytonos újításnak hazája, az

európai haladás és vajúdások szintere , mely a maga ne-

mében egy külön világfeladvány megoldására látszik hi-

vatva lenni, s kezdeményez nyughatatlan és izgalmas

felléptével , minden többi népeket is folytonos élénk sür-

gelemben tartja ! — E jellemvonásai mellett a franczia

iparmveltségnek még tekintetbe veend az is, hogy
politikai rideg centralisatiójának megfele'leg (egyenes

ellentétben a britt decentralisationális és autonomikus

iránynyal) Frankhonban az egész ipar-életet és üzletet

kitünleg a státus fvárosában Parisban látjuk ösz-

pontosítva, a miben ugyan egyik hatalmas rugója rej-

lik az oly magas tökély-polczon álló fényüzelmi áru-
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productiónak (a mennyiben a különböz iparágak szük-

séglett combinatioja s öszliangzatos kölcsön-hatása meg
a nagy mintaképek tanulmányozása lényegileg megköny-
nyittetik és elösegittetik) : de másfelöl kétségbevonhat-

lan hiány és hátrány is fekszik, a mennyiben a yidék

ipari és termelési ereinek kifejtése több tekintetben meg-
nehezittetik , a müipari alkotványok és fonnákban bizo-

nyos egyhangúság és kizáróság honosul meg, s e mel-

lett oly nagymérv befolyása a mindenben gyámkodo-
lag beelegyedö kormány-hatóságoknak is idéztetik elö,

a mely az iparos osztályok önállósági érzülete megszilár-

dulásának, s az egyedül nagy eredményeket biztosító

közgazdasági erökifejlésnek kárára vagyon; s egyebek
közt oka annak is, hogy azon kitünö belterjességü kez-

deményezési erély, a productio és forgalom azon rop-

pant dimensiói, s az általános nemzetgazdászat azon

méltóságteljes világuralkodó állása , mely A n g 1 i

a

ipari mveltségét jellemezi , a gallorománoknál fölnem-

található, s valószínleg alig lészen valaha is feltalálható.

Európa ipari nagyhatalmainak körében a harma-
dik helyen a Német-vám egylettel találkozunk. A
legújabb londoni világipartárlat épen ugy mint az 1851-

ki és az 1855-ki hangosan szolló tanúsága vala Német-
ország ipari és közgazdasági megszaggatottságának , zi-

láltsága, egységhiányának. A legfelületesb áttekintése is

6 majdnem félszáz országból s tartományból álló állam-

conglomeratum kiállitmányainak , azon meggyzdést
költó a szakemberben, hogy mily sok jeles er és tehet-

ség, mennyi ügybuzgalom és munkaképesség, mennyi
alapos készültség és szakértelem van itt medd termé-

ketlenségre kárhoztatva , fleg azért, mivel hiányzik

az igazi országos és poÜtikai öszhang, a bens nemzet-

gazdasági egység, az annyira szükséges érdek-értelem-

tke- és eröszpontositás, melyet például Frank-

honon st magán Brittannián is oly fényes eredmé-

nyekkel tapasztalhatni. A német vámegylet (s benne

,
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mint vezérországok Szászkirályság, Bajorhon, Würtem-
berg , s fleg P o r o s z li o n) dúsgazdag erforrások

tárháza, mely ill módon kiaknázva, s értékesítve a

világ két legels ipar-államával is sorompókba léphetne.

Termeivényei közt az érezek és ásványok, — bánya és

huta productiimjai
,
gyapjú- és posztókelméi, gyolcs- és

fehérnemi, aczél- és vaskészitményei , sör- és cziikor-

példányai, a világtárlat legkitnbb szakaszai egyikét

képezek, s mig az éjszaki vidékek mipari és fényüzel-

mi czikkekben jeleskednek , addig déli tartományaiban

a nyersanyagok és östermékek díszlenek, úgyhogy a

nagy ország-halmaz már természeti és közgazdasági vi-

szonyainál fogva is szorosb egységre és összefüzödésre

látszik a sorstól utalva lenni. Egyáltalában pedig azt

mondhatni a némethoni termeivények s iparczikkek jel-

lemérl, hogy addig, mig az angolok kiválókép a

tömegek számára, a francziák pedig a fren-
düek s gazdag osztályok számára termelnek, addig a

német iparosok leginkább a középosztály szüksé-

geit s igényeit tartják szem eltt, s ez irányban ipar-

kodnak a világforgalmi piaczokon jószágaiknak és ter-

meivényeiknek kelendséget szerezni. — Mig más-

fell azt állithatni , miszerint Németország ipartárlati ki-

állitmányai ép ugy magukon hordják a nemzet jel-

legét és szellemirányát mint a francziák vagy
angoloké , s hogy nem kellett épen szakembernek len-

nie a szemlélnek, hogy belássa, miszerint a tudomá-

nyosjelleg, a bels tartandóság, a negély telén egysze-

rség, meg a fensbb eszményiségrei törekvés ép oly

szembeszökleg van kifejezve a germán készítményeken,

mint azon félreismerhetlen nehézkesség, s merev moz-
gékony tíilanság, mely szinte egyikét képezi a német

nemzet jellemz vonásainak. A német kiállítási osztály

egyebek közt legújabban épen mint az elbbeni világ-

tárlatokon azt tanusitá, hogy Németország valódi kö-
z é p-á 1 1 á s t foglal el Anglia meg Francziaország közt

,

hogy a germán ipar- és mtíszorgalom alapjai a nemzet
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higgadt, munkás, s kitartó jellemében, a czólszerü ok-

tatási rendszerben , a szép és nemes iránti fogékonyság-

ban , olcsó bérrel s csekély jutalommal beér munkában
és szorgalomban, meg solid tartós termeivényt szolgál-

tató ipari iránylatban keresendk; mig hiányainak
legnagvbbika abban rejlik, hogy ill vállalkozási erély,

izgalmas üzlet-szellem , s versenyzési ösztön , a kiváló-

lag contemplativ világnézletü népnél csak nehezen tud

érvényre emelkedni , az egyenesít irány (indivi-

dualisirende Tendenz) egyes tekintetekben nagyon is túl-

nyomó , a gépekkeli dolgozás meg a tkéknek nagyba-

ni alkalmazása még kelletinél ritkábban vétetik foganat-

ba, s hogy igen nagy része azon hatalmas munkaköze-

gek és szereknek még nem áll rendelkezésére, melyek

a britt és franczia ipar-sürgelemnek oly lényeges emel-

tyit képezik.

A negyedik helyet a világtárlaton szerepelt ál-

lamok sorában az Ausztriai birodalom foglalja

el. Az ausztriai császárság jelesül e legújabb világtárla-

ton mind kiállítóinak tekintélyes számaránya , mind ki-

állitmányainak jeles minsége, egyáltalában termeivé-

nyeinek gazdag változatosságánál fogva: még nagyobb
mérvben lelt alkalmat mint 1851-ben és 1855-ben köz-

gazdasága tekintélyes állása fell a kül-
földet meggyzni, s kimerithetlen természeti és ipari

er-forrásainak bségével, meg az ujabb két három
évtizedben tett jelentékeny haladási vívmányaival köze-

lebbrl megismertetni. Az 18fi2-ki londoni világipartár-

lat alkalmával kifejlett ersuly a birodalom részérl

hangosan szólló bizonysága annak, mily magas fokára

az anyagi mveltség és ipari hatalomnak lenne képes a

birodalom fölemelkedni, ha nehéz bens átalakulási va-

júdásain szerencsésen áthatolva már végleg rendezett köz-

viszonyoknak örvendhetne; politikai és társadalmi intéz-

ményeinek ,
minden irányban megnyugtató , ki-

fejlése és megszilárdulása , annyi nehézségekre nem ta-
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lálna, s a közgazdászat! államháztartási és ipari felvi-

rágzás mindazon akadályai mellztethetnének, melyek
a legbecsesb s legjelentékenyebb prodiictiv tényezket
lebilincselve tartják, s igen sok magasb czélokra tör
eró'feszitést meghiúsítanak.

Tekintve különösen a birodalom által a viLígipnrtár-

laton elfoglalt helyet, kétségbe nem vonható tény az, hogy
Ausztria a londoni népversenyben kiválólag ö s t e rm e 1-

vényei, azaz (a legtágabb értelemben vett) mez-
gazdasági productumaival jeleskedett , és pedig az

els rangú státusok sorában. Akár ugyanis kitn há-

nya- és ásványtermékeit, akár állattenyésztési és mííipa-

ri feldolgozásra czélzó nyerstermékeit tekintsük : helyét

Anglia Frankhon s Németország mellett kitünömodon
tölte be, s alig van ága a földiparnak, a melyben kiál-

litmányainak jeles minsége s gazdag változatosságánál

fogva fényes elismerést nem aratott volna. Mint gabo-
natermel ország kitn rangban áll Ausztria , a
mennyiben jeles minség s oly bségü productiot tanú-

sít, hogy a be]fogyasztás teljes födözése mellett még a

kivitelre is maradnak tekintélyes mennyiségek, s

egyes alkatrészei mint p, o. Magyarország és Galliczia

Európa valódi éleskamaráivá alakithatók. Mint borter-
mel állam évenkint közel 40 millió akóra felrugó ter-

melvényével Európának Frankhon mellett els álladal-

ma; mig páratlan jelességü gyapjúja lenje- és ken-
derje, kiváló minség komlója, meg dohánya,
roppant tömegekben term tengerije, repczéje, répája,

kitn fanemei , kszene , ólma , vasa és sója
,
gubacs-

csa és híimuz.sirja, brei és zsiradéktárgyai szinte a

nemzetközi forgalom árujószágai közt foglalnak helyet,

s folytonosan emelked külkereskedésének hathatós ru-

góit képezik. — A mi müiparát illeti, kivált az utób-

bi két három évtizedben egyes országok és tartományok

feltn haladást s elmenetelt tanúsítnak. És ugyan it-

ten is, épugy mint az stermelés tekintetében azon
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szembeszök tlineménynyel találkozunk , hogy majdnem
mindegyike a birodalom különböz alkatelemeinek , s a-

játszerü muszorgalmi ágban jeleskedik. így , mig a

posztó és gyapjukelmék gyártása Cseh- és Morvaország-

szagban meg Sileziában valamint Alsó-Ausztriában ho-

nos leginkább , addig ugyanitt meg a délszaki tartomá-

nyokban a pamutgyártás ; a sudeti meg kárpáti vidé-

keken valamint Fels-Ausztriában a gyolcskészités

;

Steierhonban és Karinthiában az aczél- és vasmvek

;

Bécsben s Lombardvelenczében a selyemfeldolgozás;

Csehországban az üveg- és porczellángyártás; ugyanott

és Morvaországban a czukortermelés ; Gallicziában és ha-

zánkban a pálinkaégetés, és a brgyártás; Alsó-Ausz-

triában és Csehországban a sörfzés; Bécsben az éksze-

rek, tudományos készülékek, vegyészeti czikkek, ze-

neszerek, sznyegek, finom brmunkák meg a masz-
talos készitmények stb. honosak , s állittatnak el jeles

minségben és nagy mennyiségben, olykép, hogy a

lenszöv^etek és posztógyárt raányok, a drá-

ga sznyegek és fényüzelmi brmunkák, üveg-
es m b li t o r k még a kiviteli kereskedésben is kitü-

nkép szerepelnek.

E viszonyok közelebbi fontolóravétele egyebek

közt a következ észleletekre vezet. Elször: hogy
Ausztria ez újabbkorban tanúsított tekintélyes haladását

az anyagi s közgazdászati cultura téren, egyfell a kor-

mány erélyes eljárása s buzgalma,- meg a törvényhozás

tekintélyes mérvbeni tökélyesedésének , valamint a köZ'

lekedési eszközök különösen a vaspályarendszer gyors

életbeléptetésének, másfelöl az értelmiség terjedése, a lii-

tel- s pénzüzlet kifejldése, a gépeknek a gyártásban!

meghonosulása , a technikai oktatás terjedése s sükeresb

foganatosítása, a vállalkozási szellem ébredése, fleg pe-

dig a termelést, a mez- és mííipart, meg a kereskedést bé-

kókbantartó jobbágyi czéhbeli s prohibitiv-forgalmi in-

tézmények eltörlésének , s egyáltalában a szabadabb
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korlátlanabb versenyt s mozgalmat lelietségosltö köz-
gazdasági reformoknak kell tulajdonítani.—M á-

s o d s z o r : liogy az ausztriai birodalom különböz or-

szágai és alkatrészei , különböz természeti mveltségi és

ipari viszonyaiknál fogva közgazdasági tekintetben

valóban és tényleg egy nagy, szakadatlanul egymásrau-

talt, egymás kölcsönös támogatására, folytonos érintke-

zésre hivatott ország-csoportulatot képeznek. *} — Har-
madszor: hogy Ausztria világtárlati kitünö állását tiü-

nyomólag a birodalom fvárosának, azután pedig Ma-
gyar- meg Csehországnak tulajdoníthatja, míí-

ipari tekintetben jelesül az utóbbik, stermelésé-
ben pedig (mint alantabb még látandjuk) az elbbeni,

vagyis hazánk képezvén azon alkatrészt, mely a biroda-

lom leggazdagabb ertárházát, a monarchia legbecsesb

gyöngyét képezi. Negyedszer: hogy az ausztriai bi-

rodalom, mindekkoráig túlnyomólag földmvelési
álladalom, melynek egyelre legíö gondja és hivatása

az: a dúserejü földjében rejl minden kincseket teljesen ér-

vényesíteni, kifejteni; de másfelöl oly álladalom is, amely
az utóbb lefolyt másfél évtizedben egy nagyszer köz-

gazdászati és ipari forradalmon menvén keresztül , azon

stádiumában áll az anyagi fejldésnek , a melyben m tí-

ipari erinek és forrásainak kiképzése, fokozására is

köteles figyelmét fordítani, jelesen azért, hogy egyfell

gazdag nyersterményeinek ill értékesítésére, s a bels
népháztartásban annyira szükséges és fontos egyen-
súlynak s helyesb aránynak megvalósítására

stermelés meg müszorgalom közt alkalmat találjon, - -

másfelöl, hogy azon nemcsak politikai hanem közgazdá-

szati missiónak is teljesebben megfelelhessen, mely ke-

*) E tekintetben eg-y nagy szakférfiú már évtizedek cló'tt teljes

joggal jegyezé még: ,,5)ieíe ungleid;e íöetf^eiíigung ber 2b.ftanbt[)ei(e bee

íiUionard)ie mit üíaturantagen unb (Srjeugnipeit , meit entfernt, ein íOfi^ge-

fdiicf ju fein , bilbet üieímeljr ein bauernbeö SBanb , baíJ bie !í*aiiber ematu

bn uneiitbef)ilid) mad)t, inbem e$ lleberfliip uitb 2.1fangel auSgleid)t. Somié
ber i£of)n beiJ ©ebirgeö, baiJ ber Jjimmeí mit unterirbiíd)eit ödnit^en gefegnet

l)at, fciiic b;rgmanttifdie ?lus3bcute gegeit !8rcbfnid)t uiií) aiibere (Srjeugnipe
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let- és nyugat felé irányzott hatalomállásábol, s világ-

helyzetébl folyományoz. Egyébbiránt e czélok elérésé-

tl , s az ipari mveltség azon v i r á g z á s i polczátol,

melyen világrészünk nyugati nagy-államai állanak, s

a mely a birodalomra nézve ez utóbbiakkal a verseny-

zés t lehetségesítené , — Ausztria sok tekintetben még
távol áll. Egyfell ugyanis földjének természeti eri s

forrásai még korántsincsenek elégségesen és ill okszer-
séggel s belterjességgel kiaknázva, több ágai az ster-

melésnek és a mtíszorgalomnak még felette primitiv mó-
don üzettetnek, a tudomány és mvészet ujabb hodít-

mányai csak felette keskeny körben ismeretesek , ill

munkaerk , bséges könnyen hozzáférhet és alacsony-

kamatú tkék, olcsó szállítási eszközök, virágzó hitel-üz-

let hiányzik, messzelátó vállalkozó erély magasb értel-

miség iparos osztályok nincsenek ; mig másfelöl szerfe-

letti akadálya a közgazdasági virágzásnak abban is rej-

lik, hogy az átmenet a naturál-gazdasági és megkö-
tött jellem ipari stádiumból , a pénz- meg tkegazda-
sági, elevenebb s szabadabb mozgású stádiumba, (mind
sociális mind politikai okokból) csak igen lassan és sza-

kadozottantörténik, a súlyos államterhekkel járó pénzügyi
háztartás rendezett karba-helyzése csak lassan eszközöl-

het, a politikai és az alkotmányi ügyek által egészen

igénybevett kormányhatalom a megkezdett nagy közgaz-

dászati reformok végleges kiviteléhez megkivántatott erk,
közegek, és id felett nem rendelkezhetik; a súrlódó s el-

lentételes elemek és érdekek, conservativ és progressiv tö-

rekvések és iránylatok közti vetély számos productiv té-

nyezt lekötve tart; az egész belipar s forgalom még

bcö Sanbeé auötaufd)t
, fo tf}ei[t im Serfe^re and) eine gan,5e ^roiiin^ ober

ílrontanb bem Slnberen feinen Ueberflii^ mit , unb erftaift felbft in biefem

©efct^afte , ba6 g[eid}fam ben nöt[}igen .élntiimlnuf barftellet, burd) ben fid)

allé ©iieber be grofeen ítörperö gefunb unb fíciftig crl^alten stb. — unb fo

liegt benn íibert)aupt biefer ungteid)en 33etf)eilung uuüerfennbar , bie [)ol)e

SBeiö^eit ]üm ®runbe, ba^ auf biefim 3Bege bie luid^tigllen S'wecfe bcö ©e-
meinlebenö, ©efelligfeit unb (Sultur , a)iact)t unb ilüol)íttanb bauernber be*

grünfcet luirb."
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igenis nagy mérvben a külföld majd politikai majd öko-

nómiai mozgalmainak befolyása alatt áll; az életbelépte-

tett közgazdasági institutiók egy része a birodalmat kép-

z különböz népek fejlödésfoka , mveltségi viszonyai,

és nemzeti igényei különféleségénél fogva, mindenütt

egyenl sükerü vagy hatályú nem lehet ; — tehát , szük-

ségkép igen sok becses er , tehetség s jóllétforrás ter-

méketlen marad , a nagy államtest anyagi fejldésé-

ben , és felvirágzásában pedig , az egésznek ép ugy
mint a részeknek kimondhatlan kárára, fel tartóztattatik!

Az eddig fölemiitett ipar-államok mellett legkitnbb
szerepet viselt a kiállításon B e 1 g i o m , az európai ki-

rályságok legfiatalabbika , korunk ipari virágzásának és

nagyságának egyik legméltóbb képviselje. Politikai in-

stitutiók, alkotmány és kormányrendszer tekintetében

Francziaország meg Anglia közt mintegy közép- és át-

meneti fokot képezvén, — a belgiomi kis állam közgaz-

dasága rendszerében is e két országgal sok hasonlatos-

ságot tanúsít; s közigazgatási szerkezetében, lakóinak

erélyes vállalkozó szellemében, magas tökélyfokon álló

stermelése nyomán elállított jeles nyersanyagaiban, az

associátió mind tágabb körökrei kiterjedésében, kitn
munkás- és tökeeriben, meg számos jeles szerkezet re-

áltanodái s technikai fiskoláiban oly szerencsés iparté-

nyezknek van birtokában, melyek segélyével az eddi-

ginél még magasb fejldési polczra emelkedhetendik, s a

versenyt bármely egyébb európai iparhatalommal gyz-
tesen kiállhatandja. Kiállílmányai közt, a melyek a leg-

jobb angol és franczia minták szerencsés utánzataiként

jelenkeznek, kiváló szépség szövetei, csipkéi, gyolcs,

és gyapjukészítményei, fegyverei, brmunkái, üveg árui,

gépei, bánya- és hutatermékei (jelesül vassá és kszene)

tntek fel leginkább , s arattak is tényleg igen sok elis-

merést.
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Sok tekintetben hasonló állásban jelenkezett az

európai államrendszerben helyt foglaló egyetlen köztár-

saság, H elve ti a, mely földrészünk közepén a leggaz-

dagabb fogyasztó-országok által köriilövedzve , s költsé-

ges háborúktól megkímélve : már egy század óta kizáró-

lag az ipar kifejlesztésének él, s támogatva szabad-
szellem forgalmi és mííipari törvényhozása, a mun-
ka kereset s üzletszabadság elvének minden iránybani

érvényremelkedése által , egyes ágakban (milyenek pél-

dául, az óramesterség, a fehérnemk, a selyemfeldolgo-

zás meg a szalmakéf<zítmények) valóban oly tökély-pol-

czra tudott emelkedni, hogy e czikkeivel az els rangú

iparos államokkal vetélykedik.

Sok tekintetben sajátszer, de a maga nemében
szinte figyelemre méltó termeivényeket mutatott fel Hol-
landia, a kis tenger-királyság, mely daczára annyi

iparfejlö'dési akadályainak, meg Anglia Belgiom s Fran-

cziaország általi túlszárnyaltatásának : kivált hajózati

tárgyak, gyolcsnemüek ,
papir, meg posztó tekintetében

sükeresen jár világuralkodó szomszédjainak nyomdokai-
ban, s a mit miparával és nyerstermelésével nem bír

elérni , élénk tengeri kereskedése és virágzó külforgal-

mával iparkodik pótolni, helyreütni.

Az eddig elsorolt nyugot- és középeuropai álla-

moktól lényegileg eltér jellem közgazdasági szerkeze-

tet tanultunk megismerni a dél- és délnyugat- európai or-

szágok jelesen pedigltalia, Spanyol-sPortugall-
ország, meg Göröghonban. Az elst vagyis az

Olasz státusokat különösen illetleg , nincs kétség

abban, hogy habár egyes termékek és készítmények te-

kintetében (milyenek például márvány és bor, len és f-
szerek, selyem és bársony, fayence és tükör, szeszitalok

és olaj) dicséretes haladást tanúsítanak is ujabb idben

;

nagyban és egészben véve a nyugati és középeuropai ál-

lamokkal távolról sem hasonlíthatók össze; minek oka
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nagyrészt a nemzet jellemében , mcg-feszített munlíátol s

ipari vállalatoktól idegenkedésében, hiányos népmvelési
intézményeiben, kormányainak a közgazdaság terén kö-

zönbos magatartásában, valamint törvényhozásának zi-

láltsága és egységhiányában keresend.
Majdnem ugyan ezt kell mondanunk a nagy román

néptörzs másik két ágáról, a Spanyolok meg a Por-
tugállokról; a kik részint hosszas háborúk és polgár-

villongások, részint bal közgazdászati politika és félszeg

társadalmi intézmények által a modern ipari pályáról fel-

tünöleg lemaradtak , s daczára szerencsés geographiai

világhelyzetüknek, tengerreli szoros érintkezésüknek stb.

mind e mai napig sem birtak virágzó iparra szerttenni,

Epy általában a románfaju népek tekintetében (egyedüli

kivételével a francziáknak) igen feltn a gépészet és

gép-gyártás teréni hátramaradás meg az újkori közleke-

dési gépeszközök meghonosításábani késedelmeskedés, a

mely nem legjelentéktelenebb oka is ipari haladásuk las-

súságának. Nem ismerhetni egyébbiránt félre, hogy az

ibériai félsziget is állitott ki tárgyakat , melyek kiváló

minségöknél meg ritkaságuknál fogva közfigyelmet

vontak magukra. így egyebek közt jeles s tzteljes bo-

rai, olaja, dohánya, nyers selyme, némely szövetei, egyes

gabnanemei, — megannyi szolló tanúbizonyságai annak
hogy czélszer államinstitutiók , helyes ipari törvényho-

zás, tökélyesb technikai oktatás-rendszer meghonosítása

meg erélyesb vállalkozói szellem alapján e két ország még
egyszer feljuthatna az ipari s kereskedési tekintély azon

polczára , melyen három évszázaddal ezeltt létezett.

Az éjszakeurópai országokban , melyekhez

Svéd hont Norvégiával, meg Dániát kell sorol-

ni , virágzó ipar s magasbfokú közgazdászati mveltség
nem igen található. Oka e jelenségnek ez államok elszi-

geteltségében , az uralkodó befolyású ipari népekkeli

érintkezésöknek hiányos voltában, s némely tekintetben

égallji és physikai földviszonyaikban is rejlik. Elgyes
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irányokban eíí"yél>biránt itt sem hiányzanak a haladás és

ipari emelkedés örvendetes jelei , mire nézve a dán bá-

torok s porczellán edények, zeneszerek és mvészi farag-

ványok, másfelöl S v é d h on jeles vastermeivényei és fá-

ja, vitorlavászna és brkészítményei, szövetei és posztó-,

ja , elégséges taniípéldákként szolgálnak.

Valamivel elevenebb ipari mozgalommal találko-

zunk Oroszországban. Az orosz gazdászati s külö-

nösen ipari cultura lényegileg csak a jelen századnak

szüleménye, s kiválólag annak tulajdonítandó, hogy a

természet adomíínyaival sokhelyütt gazdagon elhalmozott

országban a legujabbkori fejedelmek minden kitelhet

módokat és eszközöket felhasználtak , hogy habár egye-

nes áldozatokkal is, a nagy birodalmat Közép- meg Nyu-

gat-Európa ipari uralma s fensöbbsége alól kivonják, s

a nemzeti mipar meghonosiilását elö'segitsék. így jött,

hogy az amugyis rendkivüli útánzási talentommal, türe-

lemmel, s meglehets munka-ervel felruházott nép, ide-

gen, különösen franczia meg angol mesterek útmutatásai

szerint, állami segélyzés és védelem, buzdítás és ösztön-

zés, védvámok és kereskedelmi tilalmak folytán az utóbbi

két három évtizedben valóban oly fokára vergdött fel

az ipari fejldésnek, mely csakugyan örvendetesnek len-

ne nevezhet, — hogyha nem volna igen is sok és ala-

pos ok ez iparnak (mely pamut- és selyemkelmékre, ércz-

muvek és papírkészítésre, gyolcs és chemiai szerekre,

czukor és olajgyártásra is kiterjeszkedik) igazi életképes-

ségén s tartandóságán kétkedni, mesterkélt üvegházszerü

módon elidézett ingatag jelleme iránt bizalmatlansággal

viseltetni.

Görögország, az egykori virágzó Hellén-állam-

nak, közgazdasági tekintetben is csak árnyéka, a men-

nyiben sem a nyerstermelés sem a mííipar nem áll azon

fokon , mely az egykori nagyságnak és fénynek csak

nyomaira is mutatna, s lakóinak m.unkaerélye, szorgal-

ma, iparos szellemére következtetést vonni engedne. Okai

e szomorú hátramaradásnak egyébbiránt nem egyedül a
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nép jellemének s erkölcseinek, hanem a hosszas elnyo-

matásnak, a talaj sok tekintetben! mostobaságának, a

bels államrendszer megszilárdulása ezernyi nehézségei-

nek stb. tulajdonítandók. Kiállítmányai közt egyébbiránt

érdekkel szemléltettek ismeretes s világhirben álló már-
ványa mellett, egyes jelesminöségtí bornemek, a hy-
mettusi méz, a viasz, hajoszerek, és némely szövetkészit-

mények.

Némileg ugyan ezt mondhatjuk Törökország-
ról. Az Osmán birodalom lakói a legújabb világtárlatról

elmaradni nem akartak ugyan , minek tanúbizonysága

volt fényesen földiszített , s gazdag himzetü szö'nyegek-

kel, schawlokkal, ékes fegyverekkel, bámulatos ügyes-

ségrl tanúskodó kézimunkákkal , kivarrott brkészítmé-

nyekkel, stb. ellátott külön udvaruk vagy osztályuk. De
azért mindez virágzó köziparral és nemzet-gazdasággal

nincsen összefüggésben , a mennyiben egyes fbb váro-

sokat kivéve, igazi iparmozgalom, munkásság, haladási

törekvés , vállalkozói erély egészen hiányzik , s a tke
meg hitelhiány, a nép közönbössége, a kormány örökös

hánykodásai és szorultságai, a rossz törvénykezés és igaz-

ságszolgáltatás, a hatósági közlönyök corruptiója stb. kö-

vetkeztében , minden jobb akarat és szándék is meghiú-

sul, sükertelen marad.

Eddig az európai álladalmak , és népekrl
szóllottam. Szükség azonban legalább futólag, és az ösz-

letes kép kiegészitéseül , az E u r ó '^ á n - k ü 1 i országo-

kat is szemügyre venni, jelesül az Ej s z akam erikai
Uniót, az (eddig tüzetesen fölnemhozott) oly nagy fon-

tosságú kelet- s nyugatvilági Gyarmattartományo-
kat, azután Brasiliát, és Chinát, mint a mely or-

szágok szinte résztvnek a nagy világkiállítási verseny-

ben; és ugyan. A mi az Egyesült Ej amerikai
Státusokat illeti , ezek a legújabb világipartárlaton

siralmas polgárharczuk miatt erejekhöz és közgazdászati
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nagyságukhaz ill mérvben nem jelenhettek ugyan meg,

de egyes kiállítmanyaikkal , melyek közt gépjeik, ásvá-

nyaik, östermékeik, s pamut-készítményeik tntek ki,

mégis azon meggyzdést költötték, hogy lakóik az ang-

losaxon britt iparos fajnak méltó sarjadékai, s hogy ked-

vezbb körülményben , s a távolság meg a szállitás le-

nemgyzhet nehézségei nélkül, oly er-arányban jelen-

hettek volna meg a tárlaton, hogy több tekintetben ma-
gát Anghát is elhomályosítani képesek leendettek. *)

Brazilia, Peru, Costa-Rica, és Uruguay
országok kitn mennyiség nemes erezet, meg gyémán-

tokat, jeles gyapotot és gabonát, nemes fa és réztermé-

nyeket állitottak ki. A m e r i k á r ó 1, a naponként fontos-

ba váló Algierról, és a kitn borokban, gyapjakban,

búzában, és aranykincsekben jelesked Australiáról
egyáltalában azt lehet megjegyezni, hogy az Európából

átvándorolt ernk és tkék az ottani természetgazdagság,

s semminem korlátok által meg nem szorított szabad

iparverseny segélyével, szerencsés politikai államalaku-

lást föltéve, oly virágzó jövnek mehetnek elébe, melyet

eddigelé a vénül Európában csak kevés ország érhetett el.

Nem kevés érdeket költött a keleti népek ki-

állítási osztálya
,
jelesül az Egyiptomi, a Chinai,

a Japáni meg a S i a m i országé. így a mi az elst

illeti, kiváló figyelemmel vizsgáltattak ókori ékszer-

kíálHtmányai, melyek a világ tán legrégibb muritkasá-

gait képezik; a másodiknak: páratlan porczellán-

készitményei , elefántcsont meg ébenfábóH faragványai,

s csipkéi; mig a harmadiknál: papirja és fénymáza,

*) Indokolhatni ezt eg-yebek közt a/.on ez államszövetség' statisz-

tikájából merített adatokkal , liogy az Unió iparvállalataiban fekv töke-

összeg 1840-töl 185ü-ig tehát egy rövid évtized alatt 540 mill. forintról

1100 millióra rúgott; hogy a gyáraiban feldolgozott nyersanyag értéke

közel 1200 mill. forintra megy; maga munkabér fejében 240 mill. dollár

fizettetik a vállalkozóktól , hogy egy maga a pamut szövés és gyártás

1100 gyárban zetik melyek évi productuma 62 mill. dollárt teszen, hogy
hajózata s vaspálya-rendszere a világ legels államaiét már majdnem túl-

szárnyalta, mezgazdasági és egyébb gépei az Angolokéin is túltesznek^ stb.

8
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selyem-szövetei .és ébenfa-diszmvei , S i a m n á I pedig

szinte egyes szövetek s eszközök díszeleglek. Az egész

keleti iparra nézve egyébiránt bekell vallannnk, hogy
bármily magas tökélyfokot áruljanak is el egyes, kéz-

zel elöállitott, czikkei, p. o. bámulatos finomságú schawl-

jai, gazejai, elefántcsontból s börböli munkái: azt fél-

reismerni még sem lehet , hogy mindez csak egypár h a-

t a 1m a s fúr vagy nábob hajlamainak kielégítésére

czélzó , de semmi szélesb ipari alappal vagy fensöbb

iránynyal és népi jelentséggel nem biró keresetágak

szüleménye; s hogy a figyelmesb észlel az európai-

nyugati meg a keleti- s délszaki népek ipari készítmé-

nyeinek egybehasonlitásánál egyebek közt csakhamar
azon megismerésre is jutand, hogy azon meleg szabad-

ságérziilet és személyfüggetlenségi jelleg , mely az elsk
összes közgazdászatát kitünteti, illetleg átlengi, s oly

eleven mozgékony alakba önti: az orientál népek
szolga-jellemü , szabad lélekemelkedettséget nem isme-

r , monoton , s rideg változatlanságú ipar-alkotványai-

ban egészen hiányzik; s hogy mig nálunk a mvészet
és mííszorgalmi productio terén a legsokoldalúbb emberi

szükségleteknek megfelel termelési irány, meg legna-

gyobb forma-gazdagság, változatosság, élénkség, liala-

dásvágv, mozgékonyság tapasztalható : amott csak a pu-

lya kéj- s gyönyörvadászat bóditó tárgyai és készítmé-

nyei Örvendnek keletnek, egyébbiránt pedig az egész

ipari életben örökös egyformaság sterotyp fásultság és

tespedés uralkodik

!

Mindezeknél nagyszerbb szerepet viseltek azonban

a világtárlaton a tengerentúli gyarmattartományok,
s fleg az Angol birodalomhoz tartozók, jelesül egy-

fell, a mesés gazdagságú Kelet-India, másfelöl az

Ejamerikai C a n a d a , meg az Ausztrialiai V i c t o r i a

,

azután Tasm ani a, uj- dél-Wales, uj-Braunschweig és

uj-S c ó 1 1 a n d , melyek kiválólag ö s t e rm é n y e k b e n

(pamut, gyapjú, gabona, fanemuk, nemes-érczek , ás-
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ványokban) valóban bámulatos mérv 6s tökélyii pro-

ductiüt tntettek fel, s reánk Magyarokra nézve különö-

sen annyiban ffontosságú momentumát képezek a leg-

újabb világkiállításnak, a mennyiben mind e gyarmatok

ép azon termeivényekben tündökölnek , a me-
lyekkel hazánk maholnap a világkereskedési forgalomba

beléphetni legtöbb kilátással bir , s a melyek e szerint

rendküli gyorsaságú fejlödésöknél, s a közlekedés mind-
inkábbi tökélyesedésénél fogva reánk nézve a legfé-
lelmetesb versenytársakként jelenL-eznek.

B.)

különös tekintettel Magyarországra.

Ha Magyarországot ez itt kijelelt államsoro-

zatban utolsó helyen említem , ez nem azért történik

,

mintha hazánk a londoni világípartárlaton az utolsó
szerepet játszotta volna

,
(hiszen ennek ellenkezjérl

Európa valamennyi szakembereinek egyhangú nyilatko-

zata elég fényes tanúságot tön), hanem azon okból, mi-

vel jelentésttevö fökötelességének ismeri e helyütt Ma-
gyarországról (mint bennünket legközvetlenebbül s leg-

inkább érdekl országról) az eddigieknél kimerítb-
ben szóllani , s vonatkozással a világtárlati magyar ki-

állitmány-osztályra, nemzeti gazdászatunk állása és hely-

zete
,
jelenje meg jövje , fény- és árnyoldalai felöl ösz-

szefügg s bvebb elmélkedésbe bocsájtkozni.

Azokból, a mik a fentebbiekben az egyes fosztá-

lyok és szakokban elforduló kiállitmányainkra vonat-

kozólag, megérintettek, azon megismerést meríthetni

:

hogy Magyarország a legújabb londoni világversenyen

nem csak a kiállítók számaránya, hanem a kiállított tár-

gyak s termeivények bsége, mennyisége, és minsé-
génél fogva is , sokkal tekintélyesb állásban jelent meg

,

8*
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mint az 1851 és az 1855-ik évben megtartott világipar-

tárlatokon; s liogy gazdag forrásokkal rendelkezcí

prodiicliójának különböz elöhozományai oly tekinté-

lyes mérvben valának kitárolva, a mely nemcsak or-

szágos jelentségünknek ill kifejezésére szolgált, s az

összes mvelt világ figyelme- és elismerésével találko-

zott, hanem arról is meggyzött minden elfogulatlan

szemlélt, hogy az Ausztriai birodalom közgazdászat!
erforrásainak egyik fsiílypontja kétségte-

lenül Magyarországban fekszik, s hogy a monar-
chia anyagi felvirágzásának igen sok alaptényezi egye-

nesen Szent István koronája dúsföldü s a gondviselés-

tl gazdag term-erkkel s nagy erkölcsi fejldésképes-

séggel megáldott országaiban keresendk.

Kiállitmányaink sorában , mint említeni se kell , az

els fosztályba, vagyis a nyers-termékek osztá-

lyába tartozók , szerepeltek kiválókép ; —• és pedig : a

bor^ a gabona, a len és kender, a gyapjú,
a dohány, a réz, meg a fanemüek. Boraink te-

kintetében jelesül legyen e helyütt (utalással Ngs Ko-
rizmics ur kitn jelentésére) szabad kiemelnem azt,

hogy az éber figyelmet költött s gazdagváltozatosságii ki-

állitmányok közöl , szakértk részérl páratlan tokaji
borunkon kivül legnagyobb elismeréssel: a somlyai,

neszmélyi, magyaráti (fehér), — egri, szekszárdi, budai,

és villányi (veres) borok találkoztak, s hogy hazánk e

terméke mind jeles minsége s magas belértéke, mind
tekintélyes mennyiségbeni termelhetségénél fogva fo-

gyasztóknak és kereskedknek érdekeltségét egyaránt

és igen nagy mérvben felkölté. *)

*) A magyar gabonanemek (bnza, árpa, rozs , stb.) az egész
kiállításon csak két ország termeivényében találtak vetélytársra, t. i. az
oroszországi (délvidéki) meg az ausztráliaiban ; mely utóbbi szépség s

nagyság tekintetében kétségkívül még magasabban áll mint a mienk, de
béltartalomra nézve viszont a magyar termelvénynek engedi az elsséget,
A magyarországi legsúlyosb búza a kiállítási jury-bizottság által 91—92
fontra becsültetett, legjelesb minségnek pedig a bánsági, azután a fe-

hérvárig meg a tiszaháti vidékekrl való talált.itntf.
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A gabonával közvetlen összeftiggésben kitünö fi-

nomságú s jeles minség lisztünk díszelgett a kiállí-

tási palotában, és pedig oly tekintélyes módon, hogy
e czik tekintetében velünk versenyz kiállító alig, —
felettünk álló ország egysem találkozott. Ennek tu-

lajdoníthatni azon valóban bámulattal párosult elisme-

rést és figyelmet, melyben hazai tárlatosztályunk e ki-

állítmánya egyáltalában részesíttetett , és azt, hogy a ki-

áUítók mindnyáján kitüntet érmek és dicsér okmányok-
ra egyhangúlag méltóknak nyilváníttattak. Megannyi
serkent indok arra, hogy honfiaink e fofontosságú s

idvel felelte nyereségessé válható nemzeti iparág iránt

mind nagyobb mérvben forduljanak, s azt a tökély-

nek és üzletterjedelemnek lehet legmagasb fokára
emeljék.

Harmadik sorban páratlan minség és zamatu
dohányunk tündöklött, a mely elégséges mennyi-
ségben ugyan nem vala kiállítva, de a kiállítók mind-
egyikének vívott ki elismerést st kitüntetési érmeket is.

A kiállított példányok között legnagyobb figyelemmel
vizsgáltattak az ismeretes jelességü gyarmathi, verpe-

léti, debri, kápolnai, tófalui, szent-andrási , melyek-
nek egyike igazi muskatály illata és zamatja, a másik
leveleinek feltn nagysága (24 ujj hosszú s 15 ujj szé-

les) a harmadik szívóssága s erejénél fogva vonta ma-
gára a bámulást; s több kivált franczia kereskedtl
annyira megkedveltetett s oly fontos czikknek ismertetett

fel , hogy több ezer mázsányira rugó tömeg elkelésére

bármikor is könnyen nyílnék alkalom. *)

*) Helyszerünek talál jm itt azért mégis érinteni egy kitn fran-
czia nemzetgazdának és magas állású császári kormányhivatalnoknak
Maurice Blocknak a „Journal des Economistes" cziniü tud. folyó-

irat múlt évi augustushavi füzetében tett e nyilatkozatát a magyar kiál-

lításra vonatkozólag : la Hóngrie a fourni une coUection vraiment inté-

ressante : si la récolte en Francé sera mauvaise , on pourra lui acheter
des céréales ; si le vin ne reussit pas chez uous , nous pourrons lui eu
demander pour couvrir notre deficit stb.
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Hazai stermelésünk egyik nagyfontosságú áriíczik-

két továbbá a jélesminöségii len és az ers szálú
kender képezi; melyei a versenyt az orosz meg az olasz

e nem productummal ugyan nem állhatjuk ki, de egy
fontos belföldi iparág alap-anyagának birtokában va-

gyunk, mely idvel kiviteli kereskedésünkben is fénye-

sen fog szerepelhetni. — Sokkal jelentékenyebb módon
képviseltetek ellenben honunk gyönyör gy apju ki-

állítm anyai által, melyekkel az egész világtárlaton

csak egykét poroszsileziai kiállító által felmutatott pél-

dány , meg Ausztrália hasonszépségü s finomságú gyap-

junemei vetekedtek. Egyáltalában azt mondhatni , hogy
több és szebb gyapjút Ausztráliának kivételével egy or-

szág sem állított ki, még maguk az egykori elsrangú
gyapjutermel államok , Spanyolország , Szászkirályság

stb. sem ; s hogy ha e czikkbl igazán háládatos külfor-

galmi árut akarunk csinálni, a ránk nézve oly félelmes

tengerentúli productio versenye ellen csak úgy fogunk
megállhatni , ha kiválólag finom s magasb érték gyap-

júnk tökélyesbitésére és szaporítására törekszünk. — Us-

termékeink sorában kitn szerepet játszott továbbá ás-

ványaink között avas, a kszén, a jelesnek föl-

ismert vörös réz, nemesércznél becsesb savunk,
azután a gubacs meg a különböz fanemek, me^y
utóbbiak tekintetében ugyan több más álladalom , kivá-

lókép pedig a páratlan gazdagságú tengerentúli, jelesen

Canadai tartomány meg Ausztrália kiállitmányai által

túlszárnyaltattunk, de szakértk figyelmét mégis nagy
mértékben magunkra vontuk ; eltekintve attól , hogy a

kiállitáson ezen tárgy tekintetében hazánk csak egykét

(p. o. mármarosi, barsi s bakonyerdei) mutatvány által

volt képviselve , több fontos vidékek pedig (p. o. Slavo-

nla, meg fels Magyarország egyébb részei) kiállitmá-

nyokat nem is küldöttek. — Nem lehet hallgatással mel-

lzni a nyer s te r menyi fosztályban elfordult

hazai készítményeink közt végre a többnembeli jeles v e-

gy észé ti szereket, keményítt, festékanya-
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gokat stb. melyek különösen nemzeti fövárosmik több

jeles gyármhelyébl kerültek ki, s legalább arról ta-

núskodtak, hogy a termelés ezen ágai irányában sem
viseltetünk már közönynyel.

Sokkal jelentéktelenebb, mondhatni szerényebb

szerepel játszottunk azonban m ü i p a r i tekintetben a

világtárlati palotában. Agricol státus lévén , s hiá-

nyában szenvedvén azon nagy tényezk- és segédsze-

reknek, melyek a virágzó iparélet kifejlésének lényeges

elföltételei : természet és adott körülményeinknél fogva

egyelre tiilnyomólag stermelésre utalt népet
képezünk , és igy nem is jelenhettünk meg a nagy vi-

lágversenyben ipari készítményekkel oly mérvben és

oly tökélylyel, hogy a század ipar-hatalmai mellé joggal

sorakozhattunk volna ! — Egyébiránt , elkeli ismerni azt

is, hogy ez irányban tett ujabbkori haladásunk s tö-

rekvéseink dicséretes tanupéldái sem hiányzottak, s

hogy az, a mi hazai kiállításunkban a mííipar terén a

külterjesség tekintetében hiányként tnt fel , a ki-

állított tárgyak b e 1 1 e r j e s s é g e , bens becse által

meglehetsen pótoltaték, és egyensiilyoztaték. így elte-

kintve a némileg szinte idetartozó liszt-ipartól, mely
oly kiváló jelességü, egyebek közt (fentebb dicsérettel

érintett) fónyi meg sárospataki malomköveink, C z i-

meg hazánkfiának opálzott üvege, gyönyör herendi

porczellán készítményeink, a Beregszászyféle uj szer-

kezet jeles zongorák , Kimer (fájdalom érem nélkül

maradt) szép s solidalkatii fegyverei, már hétszer ki-

tüntetésben részesült pesti óramüvésznk K ralik két

rendbeli óramüvei, Ganz vasgyárnok müvei, kiállított

magyar diszöltönyeink, a dicséretes haladásról tanúsá-

got tev gácsi posztógyár jeles (öltöny, gyapjúszövet

kend stb.) készítményei , Bodnár Vadász G í nt-

n e r és B a u m a n n öltönydarabjai illetleg lábbelijeik

,

az ernyedetlen szorgalmú Pózner könyvköt müvei,

W i 1 d e zirtzi müasztalosnak almáriomjai , V i d a t s
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Farkas, Feivel és Gubitz jónúnoségii s elisme-

résre is talíílt g*azdasági gép-eszközeik, Mannschön
szíjgyártó munkái : bármely másodrend nemzet ipari

osztályának diszére váltak volna, s nem is emlitve azt,

hogy hazai iparosaink közöl több jeles szakkép-
visel végkép elmaradt a tárlatból , hangos tanúbi-

zonyságul szolgáltak a felöl, hogy a Magyar idvel ez

irányban is képes leend magasb igényeket kielégiteni,

s a Keleteurópa szivébeni világhelyzetébl ered magasb
követeléseknek és kötelmeknek megfelelni.

Ez volt a magyar kiállítási osztály az 1862-ki lon-

doni nemzetközi ipartárlaton ; mint lehetleg h kinyo-

mata és képviselje nemzeti gazdászatunk ez idszerinti

állása és termelerejének, elért fejldésfoka s bels szer-

kezetének, fény és árnyoldalainak, elnyeinek és hiá-

nyainak! — Legfelületesb áttekintése is azon meggy-
zdést költheté a szemlélben, hogv hazánk világrészünk

legjelentékenyebb , a gondviseléstl természet-adomá-

nyokkal bségesen ellátott, tartományaink egyike, mely
ildomos törvényhozás, ernyedetlen eröfeszités és mun-
kásság, vállalkozói szellem s tkeszaporitás alapján egy-

kor azzá válni leend képes, a minek magát sokszor

büszkeséggel nevezi, t. i. Közép- és Nyugat-Európa
egyik é 1 é s k a m a r á j á V á , meg a keleti és nyugati vi-

lág közvetít kapcsává!

Lássuk már most azon következtetéseket, a melyek

hazai közgazdaságunk elömozditására, hiá-

nyainak eliávolitására , s egy jobb jöv megala-
pítására nézve az eddigiekbl levonhatók.

Tekintve mindenekeltt hazai közgazdaságunknak
az utóbbi két évtizedben tapasztalható kétségtelen ha-

ladását (mely a kiállításon nyert tekintélyes arányú

kitüntetések és érdemjelvényekben is fényesen nyilatko-

zott)
, ez

,
jelentéstev alázatos véleménye szerint : egy-
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részt ujabb idben a nemzet általában kifejtett élénkebb

figyelmének a társadalom anyagi és gazdászati
tényezi irányában, — a gazdászat és forgalom terén

mindinkább élénkti ö közsürgelemnek s növeked erfe-

szitésnek, meg a vállalkozási szellem és erély nagyobb
mérvbeni kifejlésének, másfell azon körülménynek tulaj-'

donitandó, hogy a nemzetet ért nagy politikai megráz-

kódtatások közepette és folytán az stermelést annyira

lankasztó jobbágy viszonyok s libérjellemü in-

tézmények megsziintettettek , a közgazdasági törvény-

hozás az azelttinél sokkal tökélyesebb okszerbb el-

vekre íektettetett, a közlekedési eszközök rendszere csak

kevéssel azeltt alig sejthetett dimensiókban , s több

irányban, hatalmas lendületet nyert, az ipart és forgal-

mat lebilincsel számos elavidt korlátok mellztettek, a

tkegyjtési és a takarítási ösztön karöltve az okszerbb
gazdálkodásmód szükségessége felli meggyzdéssel,
(a tekintélyes mérvben szaporodott szükségletek, kiadá-

sok , s államtartozások folytán) tágabb körökben kifej-

ldött , a hitel- és pénzüzlet elevenebb , mozgékonyabb
alakot öltött, — és igy a nemzet gazdászati ereji és ké-

pességei, szorgalma és nuinkássága, lényegileg ter-

melbbé, gyümölcsözbbé is változott. Igen!

Magyarország az utóbbi két évtizedben egy nagy, egy
mélyenható ipari s közgazdasági forradalmon
ment keresztül

,
jelesül a mennyiben az épemlitett kö-

rülmények és változalmak folytán nemzetgazdasága tiil-

nyomólag középkorias, mozgékonytalán, hbéri, s

naturaloekonomiai jellemét leveté, s modern, szabadabb

szervezet, elevenebb-mozgású, pénz-oekonomiai irá'

nyú alakot öltött; tehát egyrészt anyagi s közvagyonos-

sági tekintetben b e n s 1 e g megersbödött , s oksze-

rbben szervezdni kezdett , másfell szorosb és

szakadatlan összköttetésbe hozatván a külfölddel, a

magasb mveltség államok sokoldalúbb behatásai alá

jutott, a fensbb ipar és forgalom-élet alapjait és emel-

tyit, szükségeit, feladásait jobban megismerte , elbb-
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rehaladtfibb n(?pek s orsz;íg'ok intézményeit s anyag-i cul-

turáját tüzetesebben méltányolni becsülni megtanulta, s

igy mindezek folytán önnön közgazdasági hivatásának

tisztább és helyesb felfogására is emelkedett.

Mindez egyébbiránt korántsem jogosit fel ben-

nünket azon hiedelemre, mintha hazai közgazdászatunk

már a fejlettség magas polczára felért, salakjai- és hiá-

nyaiból kibontakozott volna! Az elfogulatlan s részre-

nemhajló szemlél els pillanatra észreveendi ugyanis

azt, hogy mily sok irányban és mily sokban vagyunk
még igen is hátra , mennyi nagy és nehezen orvosolható

bajokban sinlik nemzeti gazdászatunk , mily sok még a

tenni meg a mellzni való : ha az eddig csak

megkezdett pályán szerencsésen továbbhaladni

,

erink és természetforrásaink sükeres kifejlését s érté-

kesítését eszközölni, anyagi jóllétünk alapjait megvetni

akarjuk.

Messze vezetne e hiányok részletes elsorolása,

s azért csak egy két momentum kiemelésére szorítko-

zom. — Egyik legnagyobb hiányát, illetleg akadályát

nemzetgazdaságunknak képezi : a magyarnak azon

sok tekintetben igenis mértékfeletti idegenkedése,
melyei minden intézmény reform és javitás iránt , mely
a külföldrl származik, nem a hazai földbl sarjad-

zott, s régies nézetei, szokás!)S eszmejárásával ellentét-

ben állani látszik, viseltetik. Ez oka annak, hogy nem-
ritkán meg a legokszerübb , a legjobb eredményt bizto-

sító javítás is vagy épenséggel nem , vagy csak igen

nehezen honosítható meg a gazdasági üzletben, s hogy
a puszta félszeg vélelem s elítélet nem ritkán a legál-

dásosb ujitást, csirájában elfojtja. — Egy másik nagy
hiánya nemzeti gazdászatunknak az , hogy fajunk igen

nagy része semmikép sem bir kibontakozni azon any-

nyira lankasztó s már nagy Széchenyink által is oly ha-

talmasan ostorozott szokásból ; minden bajnak s hiány-
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nak a forrását mindég másban (és másutt) s nem ön-

magunkban, öntévedéseinkben is keresni, minden
bajért visszásságért, a nélkül, hogy elég komolyan nyo-

moztatnék , nem folytak-e arra be önrészünki'öli ballé-

pések vagy balfogások — másokat okozni! — így az-

ntán az erélyes ömnegfeszités , a törhetlen munka-buz-
galom

, az ill önsegélyzési irány helyett , sokszor csuk

panaszos magunkbavonulás, tétlen elzárkozottsággal

találkozni , mely között a legjobb erk s képességek

gyümölcstelenül hevernek , medd improductivitásban

megdermednek.

Egy további hiánya nemzeti iparéletlmknek azon

minden mélyebben látó búvár eltt ismeretes s könnyen
mégis fejthet jelenség, hogy (ugy, mint minden olyan

népeknél, a melyek hosszas elszigeteltség után a cul-

tur-világ haladási mozgalmától , egyszerre annak köz-

vetlen befolyása alá kerülnek : középkorias meg modern
irányú állapotok intézmények és törekvések létszer-
telenül egymás mellett s még illleg kinem-egyen-
1 i t y e léteznek) minálunk : Magyarországban is

oly idszakát éljük a nemzetgazdászati fejldés-proces-

snsnak, a hol igen igen sok ellentét, múlt és jelen, ókor-

és újkor , conservatismus és progressismus , ill kibé-

külésre még nem jutott , a gazdasági c o n c r e t vi-

szonyok meg az új aera követelései egymással kinem
egyenlíttettek , a közliáztartás különböz ágai közt

feltn aránytalanság létezik, s egyfell a legme-

részebb haladási és radikalrefornieri törekvésekkel , más-

fell a legridegebb maradási s ujitás-ellenzési irányla-

tokkal találkozhatni ; — a minek káros következménye
egyebek közt az , hogy mig némelyek, minden figyelem

nélkül a fennálló viszonyok és körülményekre, üzletben

és iparban a legmeszszebbható de mveltségfokunk
egyébb igényeivel s erelemeivel öszhangban nem álló

újításokat sürgetik, addig mások, minden uj iránt

ferde ellenszenvet táplálnak, s a tar thatlanság fél-
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ren.em ismerhet bélyegét magukon hordó intézmények

és állapotok minden ároni fenntartása megörökitése mel-

lett buzognak.

Kétségbe vonhatlan hiánya közgazdászati életünk-

nek az, hogy az anyagi munka, az ipari fog-

lalkozás nálunk még eléggé nem becsültetik,
ill méltányolásra nem talál. Daczára ugyanis annak,

hogy a legújabban lefolyt idk ez irányban félrenemis-

merliet haladást tanúsítanak, s fajunk ez iránybani vi-

lágnézlete és felfogásában dicséretes változást hozlak el:

e részben még igen sok elöitélet, s balvélemény ural-

kodik közöttünk; minek szólló tanúbizonyságát egyfe-

ll gazdasági és ipari tanügyünk lassú emelkedése,

a hazai ifjúságban létez legkitnbb erknek meg a

tehetsb családok sarjadékainak a technikai intézetek-

tli távolmaradása, — másfelöl azon többrendbeli aka-

dályok és nehézségek képezik , melyek honunkban , át-

öröklött aristarchiai nczleteinknél fogva, egy önálló,

túlnyomólag iparos és kereskedési szellem, a közélet

minden köreit melegít hevével álható s az igazi alkot-

mányosság legbiztosb talpkövét képz közép-osztály
kifejlésének elébe gördülnek.

Lehetlen hallgatással mellzni nemzeti iparunk felvi-

rágzásának hátrányai közt azon visszásságot, mely gaz-

dálkodó osztályaink feltn idegenkedésében a t h e o-

riától és tudománytól mutatkozik , s részben oka
annak is, hogy a szellemhaladás nagy hóditmányai iránt

kell figyelemmel nem viseltelünk, a hiányteljes réginek
helyébe a jobbat tenni tartózkodunk, st nemritkán

egyenes bizalmatlansággal fordulunk el azoktól, a kik

a gépies routine és gyakorlat mellett az elmélet te-

rén is képzettséget szereztek, s ennek alapján is akar-

nak egyik másik irányban az egésznek szolgálni.
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SzUks(^ges-e továbbá bvebben bizonyítgatni azt,

hogy mily nagy hiánya rejlik anyagi haladásunknak

azon nemzeti lényünkben gyökeredz jellemvonásban,

melynél fogva nálunk igen sokszor a hirtelen lelkesülést

csakhamar a legnagyobb közöny s apathia váltja fel,

s a meglankadó részvét miatt nemritkán a legáldásosb

vállalatok, intézmények életbelépése meghiusittatik. Nem
egészen jelentéktelen momentum továbbá a hazai köz-

gazdaságunk emelkedését nehezitö hátrányok közt, az,

hogy a „Nem z et gazda szat" fensöbb egysége,
az ipari ágak foglalkozások törekvések szükséges kap-
csolata, bens öszhangja s létszeressége esz-

méjének felfogására, ill méltányolására még nem ju-

tottunk el; a gazdálkodó egyén egy magasbrendü
egész alkatelemeként magát tekinteni még eléggé meg
nem szokta; fensöbb s eleven nemzetgazdasági
öntudalom köztünk még kinemfejlett ; s a nem-
zettest egyes, a természettl egymásra utalt s csak

szakadatlan összemunkálásban elrehaladható osztá-
lyai, fensöbb államoekonomiai közczélokra összeforrni

még meg nem tanultak ; a minek egyebek közt az a

visszás következése, hogy a gazdászati társadalomrend

különböz elemei és osztályai a helyett hogy érdekeik
solidaritását és azonosságát fölismernék , maguk
közt mindenütt érdekellentétet vélnek találni, s

az stermel a kereskedben , a keresked az iparos-

ban , az iparos a tkepénzesben , a tkepénzes a mun-
kásban, a termel a fogyasztóban és viszont természe-

tes antagonistáját, ellenfelét szemléli!

Ezen inkább általános s kiválólag nemzeti jelle-

münk és erkölcsi világnézletünkbl folyó hiá-

nyok és balviszonyok melleit : vannak azután az anya-
gi felvirágzást tulajdonkép s közvetlenül aka-

dályozó vagy nehezitö hiányok. így mindenekeltt né-
pességünknek meg mindég nagyon is elégtelen
b e 1 1 e rj e s s é g e , sokhelyütt gyérsége, mely egy-
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felöl legújabb, ipari átalakulásunk folytán táuiarlt na-

gyobb szükségeink szempontjáb(31 , m u n k á s-k ezek-
ben! (nagyon is súlyosan érezhet) hiányunknak, s az

innen ered számtalan visszásságok és bajoknak oka;

másfelöl egyike azon akadályoknak, a melyek nemzeti

belfogyasztásunk növekedésére , s igy közvet-

len a productió és ipar terjedésére, felette lankasztólag

liatnak, a miparnak már idöszerli ágaihozi áttérést, az

intensiv mezgazdasági rendszerek meghonositását , a

forgalmi piaczok ill mérvbeni élénkülését, a nagy-vál-

lalatok sükerreli megalapitását , a könny és olcsó ter-

melést , és az igazi versenyt és iparvetélyt megnehezí-

tik. — E hiányok közé sorolhat(5 az, hogy igazán szak-

éitelmes alapos képzettsé^^ü munkások s vállalkozók,

ill jártassíígu technikai és mechanikai capacitások
,
gya-

korlati tapintatú üzletemberek, fináncztalentomok felett

azon mérvben a mely anyagi felvirágzásunk érde-

kében szükséges volna, hazai nemzetgazdaságunk nem
rendelkezik, s igy a legjövedelmezbb vállalati és ke-

resetalkalmak, a leggazdagabb természeti erforrások,

kiaknázatlanul maradnak. — Ide járulván tökékben,
tekintélyes vagyon - törzsbeni szegénységünk, a

magas kamatláb, ill munka-közegek s munka-gé-
p e k b e n i hiányunk , szállítási intézeteink és

eszközeinknek még mindég szerfeletti drágasága, a

tüzelési anyagnak (daczára rengeteg erdinknek, s

aránylag elégséges kszéntelepeinknek) magas ára, az

associátió szellemének még mindég felette hiányos mérv-

beni kifejlése stb.

Nem vonhatni mindezek mellett kétségbe továbbá

azt, hogy iparos és földmveli köreinkben még min-

dég elég figyelem nem fordittatik az üzlet mód töké-

lyesbitése
,
javítására. Dicséretes kivételektl elte-

kintve , ugyanis, valamint nyersterményeinknek,
a bornak, a gyapjúnak, a gabonának, az állatprodu-

ctumoknak elállitásában, úgy egyébb stermelési ágak-
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ban még igen igen hiányos s oszerii eljárás s kezelés al-

kalmaztatik , s a legegyszerbb , a nagyobb költséget

nem is igényl javitásoktol is irtódznak sok gazdáink. *)

Epén lígy mipar i készitményeink tekintetében

is a megszokott régi kerekvágásban járdalunk , nemesb
minták megszerzése, a mííizlés s mííérzék kifejlesztése,

jobb nyers anyaggali dolgozás, igazi versenyküzdelem

stb. mellztetik , a czéhszellem túlnyomó , s szokásdiság

és elítélet sok helyütt még mindég fontos szerepet visel.

Mindehhez járul még: a nyomasztó hitelhiány,

mely kivált a legújabb idben mindinkább érezhetbbé

válik , s törvényeinknek adóstlegyezö és hitelezt- meg-
szorító több szabályai által még fokoztatik is;— a hazai

közgazdászatunkra az utolsó évtizeden ált oly súlyosan

és lankasztólag nehezed birodalmi pénzbonyodal-
mak; — a jószágok és termékek áraiban és értékében

folytonosan tapasztalható legkárosb ingadozás és

hullámzat; — a magasra emelkedett államkiadások

által szükségesé vált s átmenetes intézkedések nélkül élet-

beléptetett II j adórendszer; — meg az oly mélyen-

ható általakulási processusnak, melynek vajú-

dásai közepette a jelen nemzedék él, számas természet-

szer ugyan, de azért nem kevésbbé fájdalmas és er-
csökkent mozzanatai, stb., — meganynyi körülmény,

mely nemzeti gazdaságunk- s ipari életünkre önsúlyú te-

herként nehezedik, szerencsés kifejlését módfelett aka-

dályozza.

Legyen szabad az alázattal aluljegyzettnek , tekin-

tettel az ügy fontosságára, e helyütt egykét eszmetöre-

dékben , néhányat azon állami törvényhozási és ma-
gánköri intézkedések illetleg feladatok közöl, föl-

*) Sok figyelemreméltó megjegyzés található mczöiparunk hiányai-

ra vonatkozólag Hidcghéthy jeles röpiratában: Fgyelineztetések me-
zgazdaságunk körül 1861.
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említeni, melyek igénytelen véleménye szerint, hazai

közgazdaság-unk siikeres elmozdítása érdekében minde-

nek felett szem eltt volnának tartandók. *}

Tekintve mindenekeltt nemzeti gazdászatnnk a-

lap-ágát: az stermelést, ennek emelése és ki-

fejlesztése kiválólag két irányban eszközölhet sükerrel,

jelesül törvényhozási és üzleti szeuipontból. Tör-
vényhozási intézményekkel jelesül annyiban, a men-
nyiben a régi jobbágy-rendszerrel s birtok-kötöttségi ál-

lapotokkal összefügg s részben még fenálló jogi- és birtok

viszonyok végleges rendezése, — a földhitel emelé-

sére megkivántatott jelzálogi rendtartás telekkönyv ügy^
stb. általános s egyforma elvek szerinti vég megállapí-

tása ,
— a jészágkezelésben és birtoklásban megszorító

szabályoknak átalakítása vagy eltörlése, a nyerstermény-

forgalom teljes szabadságának megvalósítása, állami dí-

jazás és segélyzés különös tekintetet érdeml esetekben

és egyéneknél , végre a törvénykezés egyszersíté-

se és gyorsítása: kiválólag a törvényhozó és országos

közhatalom közvetlen intézkedéseitl és közremííködésé-

tl ívLgg^ s számas, eddig még meg nem oldott feladvá-

nyokkal lép élnkbe. — Üzleti tekintetben annyiban,

mennyiben hazai mezgazdaságunk sükeres elmenetele:

az okszerbb üzletmódnak elterjedése, a hitelintézet ildo-

mos felhasználása, a belterjesb gazdálkodás-rendszerekhez

lassankénti (az az ildomos, nem erltetett s ideltti) át-

térés , az associátió elvének kisbirtokosaink közt a

gazdálkozási rendszer javítása czéljábóli érvényreemelése,

állattenyésztésünk tekintetébeni nagyobb gond és szor-

goskodás , több fontos termelési ágnak (p. o. repcze, len

és kender , a szllszet, a selyem tenyésztés, a bányászat

meg az oly életfontosságú köszéntermelésnek) nagyobb
mérvben, illetleg több mimkaértelmiség és tökéveli esz-

*) Hogy legújabban több itt megérintett eszme tényleg valsulatba
Í8 lépett , vagy legalább tüzetesen mcltányoltatni kezd — ismeretes dolog.
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közlöbevétele , a nagybirtok illc^-arányú megosztása, a

(körülmények szerint míír itt ott sükérrel foganatosítható

de szabályként még korántsem tekinthet) bérrendszer-

nek (jelesül hosszabb bérlet-idszakok szerinti) életbe-

léptetése, mezgazdasági gépek s munkaeszközök alkal-.

mázasba vétele, okszerbb erdszet, a jobbféle és a fino-

mabb minség gyapjú nagy mérvben , s megfeszített

gonddali elállítása, és kezelése : — által föltételeztek, s

az iránybani javítás és reformok nélkül igazi virágzásra

sohase juthat. ]\Iindezeken kül lehetlen hazai földiparunk

szempontjából hallgatással mellzni azt, mily éget szük-

ség honunkban egy czélszerüen szervezett, s honunk vi-

szonyaihoz alkalmazott központi mezgazdasági
fiskola , meg több vidéki közép és alrendíí fóldiparta-

nodának felállítása ; mily nagy jelentség momentum
telepítési- ügyünk végleges elrendezése , melynek

folytán a magas kormány közben járulásával a t ii 1 n é -

pes vidékekrl a nagyon is gyér népesség vidékekrei

átszállítása szegényebb de munkaképes lakosoknak, esz-

közlbe volna veend, (hogy ez úton is a sokhelyütt ta-

pasztalt nyomasztó hiány munkaerkben és munkáske-

zekben pótoltassék) ;
— mily jótékony hatású lenne ösz-

szes fóldipari érdekeinkre st magára az összbirodalmi

pénzügyre nézve is : a fennálló földadó-, só- és dohány-

egyedárusági rendszer korszer s hazai viszonyainknak

megfelel átalakítása ; mily nagy hasznot hajtana mind
a tudománynak mind a gyakorlatnak hiteles adato-
kon alapuló s lehetleg kimerít rendszeres mezgaz-
dasági statistika, mely a nemzeti nyers productio

és stermelés összletes képét , a belfogyasztás és a for-

galom szempontjából szükséglett mennyegeket, a keres-

kedés összmozgalmát szemünk elébe állítaná, s a magas
kormánynak ez irányban teend minden intézkedéseit is

egyszersíteni könnyebbíteni lenne képes ; — mennyire
óhajtandó az ország különböz vidékein ill erkkel fel-

szerelt minta-vagy példánygazdaságok felállítása

és fenntartása; mily nagy szükségünk van végre mezei
9
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rendrségi szerkezetünk tökélyesbítésére; a Volt

jobbágy-osztályhoz tartozó földmvesek éberebb megfe-

szítettebb munkásságára; idöszakonkintroegtartandc) gaz-

dasági kiállítások- és tárlatokra ; országos vizszabályo-

zási, mocsárlecsapolási stb. munkálataink minél o-yorsabb

bevégzésére; a biztosítási ügy nek mind nagyobb
s tágabb körökrei kiterjedésére ; hazánk különböz vi-

dékei és termeléstájainak összekapcsolására tervszerleg'

foganatosított közlekedési hálózat elállítása által; külö-

nösen pedig gazdasági egyleteink mindinkább é-

lénkül, minden irányban termékenyítleg, buzdítólag

és kalauzólólag ható s egybevágó mködésére; mely u-

tóbbi tekintetében, kivált központi országos egye-
sületünk (mint igazi választmánya hazánk legkitnbb
államférfiúi státusgazdászati és földipari tekintélyeinek)

már eddig is valóban sükerdús áldásos és meleg hazasze-

retetrl ép úgy mint messzelátó országászati tapintatról

fényesen tanúskodó tevékenységet fejtett ki, s a m a g a s

kormánynak a hon boldogítására irányzóit intézke-

dései elkészítése meg foganatosítása körüli fáradozásai-

nál fogva már eddig is a nemzet osztatlan elismerése é»

hálájára éredmesítette magát.

Nemzeti gazdászatunk második f- ágát a míí-

ipari vagy nemesít szorgalm a t illetleg: alól-

irott szerény nézete szerint kiváló jelentséggel bír min-

denek felett azon kérdés eldöntése^ vájjon itt van-e már
az id, a nemzet figyelmét és erejét nagyobb mérvben
a mííipar meghonosítása és támogatására is irányozni.

Alólirottnak igénytelen nézete szerint, e kérdésre, nap-
jainkban a hol hazai közgazdaságunk középkorias bé-

kóiból már kibontakozott, a polgárok törvény eltti jog-

egyenlségének nagy államelve érvényre emelkedik, a

városi életnek meg az ezen alapuló, s önálló erteljes s

munkás középosztálynak kifejlése a nemzeti status-

és cultárélet egyik ftényezjeként fólismertetik , a köz-

lekedési rendszer már tekintélyes mérvben létrejött, hitel-
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s tóke-Uzilet jelentékenyebb lendületet vett, fóleg pedig

politikai és közgazdasági állásunk keletfelé, ez irány-

ban is bizonyos fensöbb kötelmeket szab élénkbe világ

forgalmi actionk és szereplésünk tekintetébl : igenl-
leg lehet és kell válaszolni! Jelesül annyiban is a meny-
nyiben minden alapos státusgazdasági elmélet egyik f-
elve az: Kogy a jól rendezett s virágzó közgazdaság lé-

nyeges föltételét és alapját a három nemzeti iparágnak

(stermelés — mipar — kereskedés) harmonikus
kifejldése s helyes egyensúlya képezi, s hogy
igazi anyagi jóllét, vagyonosság, és haladás, csak úgy
idézhet el és biztosítható , hogy ha a városi meg a fa-

lui ipar, az stermelés és a mtíszorgalom, kezet fogva , s

egymást kölcsönösen támogatva és ersítve, bíf érvényre

emelkedni és gyökereket verni.

A mipar elmozdítására czélzó ez intézkedések és

buzdításnak azonban nem szabad mesterkélt módon
és természetellenes eszközökkel , az s t e rm e 1 é s i ér-

dekek és erk csorbításával , a védvámkereskedési

rendszernek mint rendszernek meghonosításával

vagy ép erszakolással eszközlbe vétetni; nehogy azon
tévedésekbe bonyolódjunk, melyekkel az egykori v é d-

egyleti agitatió karöltve járt , s nehogy olyszerü

eljárás vétessék czélba , a mely id-eltti , életrenemvaló,

s puszta üvegházi míí ipart eredményezne, a fo-

gyasztókat egykét termel érdekében megadóztatná, az

idegen verseny minden legcsekélyebb fuvalmától lesuj-

tathatnék, szóval a nemzeti productiv-eröket, szellemi és

anyagi tkeket, oly irányban fejlesztené ki és értékesíte-

né , a mely a valódi országos és fensbb nemzet-

érdekkel összhangban nem állana.

Midn a tisztelettel alulirott e szerint a mipar tü-

zetes figyelembevételére nézve is eljöttnek hiszi az
idt, ezt csak oly értelemben óhajtja vétetni , hogy az

ez iránybani köz- és magántevékenységnek f elv ét
9*
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mindenkor az kiípezze, elször: hogy kiváló fig-yclem

az elsrend s általános jelentség létközegek s

iparárukra fordíttassék, másodszor: hogy mindenek-

eltt oly gyárak és mszorgalmi szakok támogatása vé-

tessék czélba, a melyek belföldi j<5minség termelvé-

nyeket és nyers anyagokat dolgoznának fel, mesterkélt

buzdítás! és segélyezési áldozatokat nem vennének igény-

be , s az alsó és középosztályok szükségletei födözésére

nézve nagyobb fontosságúak volnának, szóval az érde-

kökben tett áldozatokat illöleg visszapótolni képeseknek

mutatkoznak.

Ezeket, s az általános-közgazdasági országos

érdekeket szem eltt tartva, jelentéstev alázatos véle-

ménye szerint hazai iparügyünk elmozdítására min-

denek felett a következk volnának szükségesek. El-
ször: felállítása illetleg szervezése egy tekintélyes s a hon
valamennyi ipari technikai és tudományi tekinté-

ly e i t magábazáró központim ipari egyesület-
n e k , a mely (oly formán mint a központi gazdasági

egyesület a mezei ipar tekintetében) a hazai iparra, s ipari

politikára s törvényhozásra vonatkozó feladványok s in-

tézmények mindenoldalú megvitatása, szakférfiakkali é-

rintkezés és közremködés-, idszernek s czélirányos-

nak fölismert nagyobbszer vállalatok vagy intézetek é-

letbelépletése körüli buzgólkodás, a magas kormány elé

terjesztend felvilágosítások, véleményezés, tanács adás,

hirlapok és szakközlönyök kibocsájtása , idszakon-
kénti m- és ipartárlatok rendezése, a míí-

szorgalom emelkedése hiányainak és hátrányainak föl-

derítése s a mennyiben tle kitelik orvoslása stb. által:

minden irányban üdvös befolyást gyakorolhatna, a tör-

vényhozásnak és a kormányhatalomnak a legfontosb ü-

gyekben segítségére szolgálna, s föltévén, hogy nem
egyoldalú pártelemek, pártérdekek, vagy csak egyes

osztályok kizáró szereplése szintcét képezné, valóban az

összes nemzetgazdászat s anyagi felvirágzás egyik f-

tényezjévé válhatnék.
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Nem kissebb jelentség ez irányban a ezé h szer-

kéz étnek általános és teljes megszüntetése , s az ipari

szabadság elvének, ill tekintettel hazai viszonyaink-

ra és szükségeinkre, életbeléptetése. Honunk, mai fejlett-

ségi polczán , szemközt az újkor óriási vívmányaival, u-

talva termel erinek legszabadabb leggyümölcsözbb
értékesítésére , a szabad-verseny rendszerét magától töb-

bé el nem utasíthatja ;
annál kevesbbé jelesül , minél

bizonyosabb , hogy a czéhszerkezet valamennyi elnyei

és fényoldalai a müiparszabadság rendszerében is el-

idézhetk vagy biztosíthatók , s mennél fényesb tanúsá-

gok szóUanak Európa valamennyi cultur-államaiban a

mellett, hogy a muipari szerkezet ez iránybani reformja

még mindenütt nem csak az egésznek, hanem még
magának az e reformtól leginkább idegenked osz-

tálynak is javára, emelésére szolgált.

Egy további nélkülözhetlen kelléke és föltétele ipari

elbbre-haladásunknak : a reál- és technikaiokta-
t á s ü g y tökélyesbbitése , szélesb alapokra-fektetése, az

anyagi munka s mutani foglalkozás nagyobb mérvbeni

becsülése, a reál- s technikai tanárok társadalmi és anya-

gi helyzetének javítása, kitn szaktudósoknak vagy
nagyobb reményekre jogosító ipartanodái növendékek-

nek külföldön gyakorábbi utaztatása, a központi országos

megyetemnek Budáról Pestre, a nemzeti ipar és forgal-

mi élet gyúpontjábai áthelyzése, kitn, iparosoknak a

honhozi édesgetése , országos fontosságú iparágak meg-
alapítóinak (bizonyos éveken általi) adó-alól fölmentése,

elavult hasznavehetlen s a magasb fejlettségi foknak meg
nem felel ipari- és kereskedési törvények át-

alakítása s a kor szükségeihez, meg a velünk folytonos

érintkezésben álló népek viszonyaihoz, idomítása, továb-

bá az associátió elvének mind nagyobb körökben és

szélesb alapokoni meghonosítása ; technikai felfödözések

szabadalmasítása, jogtalan utánzástóli megóvása stb.
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Felette fontos és jótékony hatású intézetet képeznek

ez irányban jól szervezett s a kor szinvonalán álló ipari-

és kereskedelmi kamarák, melyek az ország" kü-

lönböz vidékein és tekintélyesb városaiban az ipar és

forgalom elmozdítása körül fáradozni, a kormányt fon-

tosb intézkedések tételénél szorgalmasan gyjtött ada-

taik, tapasztalataik, véleményez jelentéseikkel támogat-

ni, fleg pedig az ipar- és kereskedési ág érdekeit a töb-

bi nemzeti iparág"ak s társadalmi körök s érdekekkeli ne-

táni sm'lódásokban képviselni , mutatkozó visszásságokat

akadályokat mellzni eltávolítani stb. hivatvák.

Alig lészen végre valaki a ki hazai mtíiparunk fel-

virágoztatása érdekében szükségesnek ne tartaná taka-

rékpénztáraink több irányban szélesb básisra-fektelését,

fleg pedig jól rendezett s czélirányos módon kezelt

ipari-bankok, s (a Németországban a geniális refor-

mer Schultzedelitsch kezdeményezése folytán legújabb

idben oly nagy sükerrel meghonosított) elölegezési-
pénztárak felállítását, *) melyek a solidáris kölcsö-

nösség elvére alapítva, kivált a kis-iparosok, a kézmve-
sek, és mesterembereknek olcsó tkével s csekély kama-
tú elölegezvényekkeli támogatására czéloznak, s a hitel,

a kölcsönös bizalom, az üzletbeni becsületesség és solidi-

tás kifejlesztése és megszilárdítására kiválókép jótékonyul

hatnak.

Nem lészen felesleges mindezekhez hozzácsatolni

azt , hogy mily nagy mérvben s mily jótékonyul s fej-

lesztleg hathatna a nemzeti mipar emelkedésére egy
központi ipari múzeum szervezése, meg ren-

des és idszakonkénti ipartárlatok kissebb nagyobb
mérvbeni foganatbavétele. Es pedig olyképen, hogy a

központi mííiparegyesület vezetése mellett s a vidéki

*) Eg-yike azon eszméknek , melyek ép most vannak nálunk napi

sznyegen.
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iparegyesliletek erélyes közremködésével: az ország f-
városában, meg a vidék tekintélyesb iparoshelyein min-

den 5—6-ik évben az ez idszakban tett haladást és el-

menetelt feltüntet , az arra méltóknak kitüntetésére

alkalmat szolgáltató , s az ipari és közgazdasági forga-

lomra és érintkezésre jótékonyulliató kiállítások ren-

deztessenek. Az ez úton szerzett tapasztalatok és adatok

nyomán azután lehetségessé válnék az idrl idre fel-

merül világ-ipar tárlatok tekintetében szükséges

elkészít munkálatok és intézkedések megtétele is, a

mennyiben a nagy világversenyre kiválólag oly müvek
lennének küldendk , a melyek egy e czélra rendezett s

részrehajlatlan technikai tudományi s mvészi szaktekin-

télyekbl alakított ;^ip ar-jury" által arraalkalmasak-

nak találtatnának.

Áttérek nemzetgazdászatunk harmadik f-ágához, a

a kereskedéshez, meg az evvel kapcsolatban álló

közlekedési, és pénz- meg hitel-üzleti ügyhöz.

Tekintettel mindenek eltt kereskedési és forgalmi

életünk irányzatára, jelentésttevö igénytelen vélemé-

nye szerint szükséges szem eltt tartanunk mindég azt,

hogy oly népnek kereskedési üzletmozgalmában mint mi is

vagyunk : nem csak a külforgalom , illetleg a kivitel
és bevitel, hanem a belforgalom, a honbani keres-

kedés és közlekedés is kiváló figyelmet érdemel, s minden
iránybani kifejlesztést szükségei. Egyfell jelesen azért,

mivel a különböz vidékek és országrészek ez által egy-

mással a Icgszorosb érintkezésbe hozatván : a productiv

erforrások legjövedelmezbb kiaknázása lehetségíttetik,

mipar és stermelés egymást legsükeresben támogató
viszonylatba hozathatik, s az anyagi haladásunkat any-

nyira lankasztó középkori érdek- és államszaggatottság

és ziláltság is legsükeresbben leküzdettethetik ; másfell
azon okból , mivel a nemzetgazdaság legbiztosb fej-

ldése a belproductió és belfogyasztás szaporodása, a
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míndenoldalúlag kifejld termel erk- és szükségletek

fokozódása, a mindkét félre nyereséges és elnyös csere-

és forgalom-üzlettl föltételeztetik ; belsleg fejletlen,

lanyha-forgalmú, és közönbös nép pedig, igazán nyere-

séges és gazdagító kül-kereskedelmi szerepre is

örökké alkalmatlan marad. A külkereskedés s jele-

sül kiviteli üzletünk, melyet sokan hazánkfiai közül a
nemzet egyedül boldogító panaceájának látszanak tar-

tani (mivel azon merkantilistikus tévedésben vannak,
hogy a kivitt jószágokért nyert nemes-ércz már elégsé-

ges arra, hogy itt köztünk jóllét és vagyonosság minden-
idkre megalapíttassék,) igazán jótékony s termékenyit
hatásúvá akkor fog válhatni , ha élénk s kiterjedt bei-
honi kereskedésen , bségesb emelkedett fizetési képes-

ségen, és megszaporodott tke-alapon sarkallandik; a kül-

földiek kik például nyersterményeinket megvásárolandják,

e vásárlást portékákban készítményeikben eszközölheten-

dik, s a termeivények adása meg vevése hon és külföld

közt : Qgy szakadatlan lánczolatú s a viszonyosságon

alapuló élénkmozgalmii üzletrendszerré alaklhatand.

Nem akarom evvel kétségbevonni honunk hiva-
tását és jelentségét mint kiviteli országét.
Azok nyomán ugyanis a miket a fenntebbiekben kivált

jeles minség nyerster menyekbe ni gazdagsá-

gunkra vonatkozólag kifejlettünk, s a miket a tavali lon-

doni világiparlárlaton e termélvények iránt oly fényesen

nyilatkozott érdekeltség folytán tapasztaltunk : legkisebb

kétség sem lehet az iránt , hogy hazánk (melynek fekvé-

se s világhelyzete, az iparüz nyugat meg az stermé-
kekben dúsgazdag kelet közt, ide értve számas jelen-

tékeny folyóit , az adriai tengerreli határosságot stb. —
nem ép kedveztlen) okszer közgazdasági haladás foly-

tán már a legközelebbi idkben Európa közép-és nyugati

államainak forgalmi piaczain szerencsés szereplként fog

fölléphetni, s a versenyt azokkal az országokkal megáll-

hatni, a melyek eddig e piaczokat termeivényeik és pro-

ductumaikkal majdnem kizárólag ellátták.
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Ámde e nag-y és kecsegtet czél el(^rlietése több igen

jelentékeny elötoltételtöl függ. így mindenekeltt szük-

séges , hogy hazai stermelink elöhozományaiknak ke-

zelésében, például borunknak, dohányunknak, gyapjúnk-

nak, lisztünknek stb. kiállításában az eddiginél nagyobb
gonddal, figyelemmel solidítással járjanak el, s hogy min-

den fogás vagy mulasztás lelkiismeretesen kerültessék,

mely a hazai terményeink iránti bizalmat érdeket csak

legkisebb mérvben is csökkenthetné , vagy az eddigi

(fájdalom nem ép hiányzó) bizalmatlanságot üípLUhatná.

A ki ugyanis versenyezni, versenyben gyzelmet kivíni,

másokat, ismert eladókat, valami piaczról leszorítani akar,

annak nem szabad visszarettennie semmi nehézségtl,

nem szabad irtóznia bármi áldozat vagy önmegtagadás-

tól , st inkább arra kell törekednie, hogy czélbavett ve-

vinek Ízlését hajlamait kitanulja, a mutatkozó szükség-

letek és kivánalmakat számba vegye, azok fogyasztási és

üzleti követeléseikhez alkalmazkodjék. — A második
f feltétel a kitzött nagy czél megvalósítliatására

:

olcsó, igen-olsó productio. E nélkül, bármily jó-

minségü s nemes terméket vigyünk is a világ-piaczokra,

diadalmas versenyre sok másokkal képtelenek maradunk;
olcsó productio pedig csak olykép lehetséges, hogyha a-

lacsony-kamatú tkékkel , nem túlzott mérvben fizetett

munkásokkal, jutányos tüzel és segédanyagokkal, meg
hatályos munka-eszközök s gép-erkkel dolgozunk, az

üzleti költségeknél tapintatos eljárás által tetemes össze-

geket megtakarítunk, a rendesen sokkal drágább s költ-

ségesb belterjes gazdálkodási rendszerhez csak oly mérv-

ben és oly viszonyban, a melyben és a hol az ill alap-

pal bír, térünk át, közlekedési hálózatunkat tökélyesítjük,

szállítási költségeinket pedig, melyek kivált nyerstermé-

nyek tekintetében oly nagy nyomatékuak, a lehet leg-

kisebb mérvre lehozzuk, st ez utóbbit ha föltétlenül

szükségesnek mutatkozik , még állami közerkkel és {il-

dozattal is eszközölni iparkodunk.



138

Azon termelvényeket illetleg, melyekkel egyelre

legtöbb kilátásunk vagyon sükeresen a világpiaczokon

megjelenhetni: kiválólag jeles minség gabonánk
és borunk, azután gyapjúnk, len- s kende-
rünk, j(5 fanemeink, dohányunk, és lisztünk

szerepel els sorban, mint a mely elállitmányok iránt

a külföldöni kereslet aránylag a legélénkebb s belterje-

sebb, hazai iparviszonyainkban ped'g a haladási fölté-

telek leginkább megvannak. A mi különösen a liszt-

kivitelt illeti, a mely részünkrl minden erfeszités-

sel a lehet legnagyobb mérvre lenne fokozandó, ez

annyiban is igen ajánlatos, a mennyiben a feldolgozott

nyersanyag könnyebben s nagyobb érték-tömegekben vi-

tethetik ki, s e mellett az rlési hulladékok is itt benn

maradnak, s gazdászatunkban jól- értékesithetök. —
Cserében mindezen javakért és termel vényekért a kül-

földtl kiválólag mü ipari ké szitményeket kellel-

fogadnunk , a melyek hazánkban még oly jól és jutá-

nyosán mint odakünn elnem állithatók, s e mellett a

magasb mveltség iparos népeket velünk maradan-

dó s te^mékenyit behatása kapcsolatba hozni leginkább

alkalmasoknak mutatkozandanak ; a nemzetgazdaság-

tan azon ismeretes axiómája szerint: hogy magasfej-

lettségü müiparos népek, meg alacsonyabb müveltség-

fokú nyerstermelö országok egymásközti érintkezése s

kereskedése rendszerint mind a keltre nézve elnyös,

a mennyiben mindenik a másikánál az általa szükséglett

javakat ép legolcsóbban és legjobb minségben szerez-

heti meg.

Ez utóbbi tekintetben kiválólag azon országok-
ra kell vetnünk szemeinket, a melyek egyrészt közel-
ségük és velünk való szorosb egy b efüggésöknél
fogva kedvez kelet és vásárpiaczot képeznek, másfell

nagymérv fogyasztásuk meg gazdagságuk s fizetés-
ere j ö k alapján mindenkor biztos és jutalmas keres-

kedési czélpontként tekinthetk. Elssorban tehát Ausz-
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tria örökös tartományai, a középföldi tengervidék,

meg a Német vümegylet (különösen a magasb ipar-

mliveltségü Szász- és Porosz királyság,) másfelül F rank-

hon, Schweitz, Belgiom meg Britannia számíthatok ide,

mint a melyek ez iránybani szükségeink- és törekvé-

seinknek legfeljesb mérvben felelnek meg, s egyebek

közt culturai s közpolgárosodási jövnk szerencsés ala-

kulására is jótékony hatást gyakorolhatnak.

Ezekkel kapcsolatban tnik fel az országos és

birodalmi vámügy kérdése , melyre nézve azon-

ban egyszeren a következk megérintésére szoritkozom.

Elször: hogy hazánknak a közbirodalommal szoros

nemzetgazdászati kapcsolata s ezer meg ezer jogviszony

és üzleti s forgalmi kötelék alapjáni egybefliggésénél

fogva: az ausztriai örökös tartományok meg honunk
közt 1848-ig fennállott vámsorompók isméti felállitása ép
oly tévelyes mint baleredményekre vezet intézkedés

lenne ; — másodszor: hogy honunk forgalmi politi-

kájának alapelvét mind a ki- mind a bevitel tekinteté-

ben jelen fejldési polczunkon , a szabad kereske-
dés képezze, s kivételek- vagy módosításoknak, jele-

sül véd vám i rendszabályoknak csak annyiban adható

hely , a mennyiben ezt , f e n s b b országos és nem-
zetgazdasági ozélok (jelesül oly ffontosságú mipari
ágak gyámolitása tekintetébl, a melyek egyébb-
k é n t semmikép sem fejldhetnének ki , vagy védethet-

nének meg a külföld mégse mmisit versenye elle-

nében) idrl idre mulhatlanul szükségesnek mutatnák

és követelnék ; — harmadszor: hogy egész erfeszi-

téssel oda kell törekednünk, miszerint mind idebenn,

mind kiviteli forgalmunkban a lehet legolcsóbb szállí-

tásra tegyünk szeri. Külpiaczokoni megjelenésünk köny-

nyitése tekintetébl pedig a magas közbirodalmi kor-

mány közbenjárása és külállamokkali kereskedési egyez-

kedései folytán mindazon vámdijak leszállításában

részesítessünk , a melyek kivált elsrend jelességU
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nyerstermékeinknek (p. o. borainknak) kivitelét elcíse-

githetik, s azok biztosb s nagyobb mérvbeni kelend-

ségére odakünn úlat nyitnak; — az összbirodalom ér-

deke itt is, mint oly sok egy ebben, legszorosbso-

lidaritásban állván honunkéval. Negyedszer: végre

,

hogy az osztrák birodalom , kereskedési tekintet-

ben ,
természeti és közgazdasági viszonyai ép úgy mint

politikai és világhatalmi állásánál fogva , egy nagy , ré-

szeinek és alkatelemeinek érdekegyüttességén nyugvó,

fo r g a 1 o m-t erületet képez , melynek azonban mind
bei-rendezése és organisatiója mind külkereskedelmi hely-

zete és vámügyi viszonyai csak a fennforgó politikai

kérdések szerencsés megoldása nyomán lesznek végér-

vényesen megállapit hatok; a midn azután egyebek közt

azon kérdés is lészen tüzetesen megvitatandó : vájjon

nem volna-e kivánatos és czélszerü a birodalom forga-

lom-teiáiletén egy nagy stílben szervezend s a monar-

chia minden részeinek érdekeit kielégít s magának az

egésznek mint olyannak is erejét és tekintélyét nö-

veszt vám egyletet életbe hivni.

A kereskedés st maga az összes nemzetgazdaság s

iparmveltség leghathatósb rugóját és emeltyjét, mint

köztudomású dolog, czél- és tervszeren megállapított,

s erélylyel s lehetleg kevés költséggel elállított köz-
lekedési rendszer (ország- és folyamút, gzhajó-

zat és vaspályahálózat) képezi. De kétszeres, st tíz-

szeres fontosságú ügy ez hazánkra nézve, mely gazdag

erforrásainak ül mérvbeni értékesítése, productiv eri-

nek minden iránybani kifejlesztése, különböz physikai

és oekonomiai jellemmel biró vidékeinek szerencsés ösz-

szekapcsolása, nehézkes termény-gazdaságából a mozgal-

masb s elevenebb pénzgazdaságba átmeneteire, süke-

res világforgalmi actió gyakorolhatására , st magának
szent István koronája valamennyi tartományainak egy
szorosan összefügg politikai gazdászati és

culturai Egészszé alakítására: mindenek fc-
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lett íiz újkori ipar-tíiüveltség e bvös-liatásii eszközeit és

segédszereit szükségli. Szerencsénkre egyébbiránt azt

mondhatjuk, hogy e tekintetben az utóbbi években meg-
lehets haladás történt, úgyhogy alapos reményt táplál-

hatni, miszerint a legközelebbi évtized már azon pol-

czán a fejldésnek fog találni bennünket, mely honunk
közgazdasági ép úgy mint politikai és polgárosulási ér-

dekeinek és kelet-európai állásának megfelel. Hiány-
ként ez ügy tekintetében csak az kiemelend , hogy a

közlekedési vonalok s gy pontok megállapításá-

nál eléggé számba nem vétetett az, hogy e nagy-hord-

ereju országos és birodalmi ügy: egy elre minden-

oldalú meg-vitatás alapján felállitott egységes terv
szerint sokkal sükeresbben , — fennlév közlekedési in-

tézetek czélszerübb értékesítésével, és sokkal kevesebb

költséggel vétethetett volna foganatba. E hiány orvos-

lása egyébbiránt még eszközölhet, ha folytonos

figyelemmel a már honunk legnagyobb státusférfia és

közgazdásza Gróf Széchenyi által kitzött hat közle-

kedési f-irányvonalra, azon elvet vesszük sinórmérvül,

elször: hogy a legtermékenyebb vidékek mindenek
eltt a lehet legrövidebb vonal által a határokkal, a

tengerrel , meg a legolcsóbb szállító pályát képz Duná-
val hozassanak kapcsolatba ; másodszor: hogy a

fels vidékek meg az alföld , a hegyes tájak meg a b-
termségü rónák egymással és azután a Dunával , minél

közvetlenebb összeköttetésbe helyeztessenek ; harmad-
szor: hogy Budapest az ország fvárosa , s ipari

,

mveltségi, politikai stb. középpontja, magának az ösz-

szes közlekedési rendszernek g y ú- és k ö z p o n t j á t is

képezze , tehát mind a belhoni kereskedés üzlet- és szel-

lemélet, mind a nemzetközi forgalom eszmemozgás és

uzletsürgelem minden vég- és kiindulási pontjaival érint-

kezésben álljon.

Folytonosan szem eltt tartandó feladat továbbá

folyóink szabályozása, nemzeti kincseink légbe-
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csesbjei egyikét képz Dunánknak minden irányban biz-

tos hajózat-pályává alakítása , országútaink kiépí-

tése és jobbkarba-helyzése, csatornáink rendezése s a

fö közlekedési vonalokkali összekötése, a forgalmat lan-

kasztó minden egyébb akadályok minél hamarabbi s tel-

jesb mérvbeni mellzése, — fleg pedig tengeri váro-

sainknak, s jelesül Fiúménak kereskedési czélok te-

kintetébli emelése s az utóbbinak valódi forgalmi gyú-
ponttá alakitása, hogy általa a középföldi tengerrel ki-

vitelünk érdekében szorosb kapcsolatba juthassunk , a

a nyugateurópai tengeri államokkali érintkezésünk aka-

dályai és nehézségei ez irányban is elhárittassanak. *)

A mi a nemzeti forgalom külterjes fejldése és

felvirágoztatására nézve : a tökélyes közlekedési rend-

szer, ugyanaz annak belterjes megszilárdulása és

élénkítése tekintetében : a jólszérvezett pénz- és hitel-

üzlet az országban. Olcsó töke , alacsony kamatláb
,

szabad pénz- és hitelmozgalom , szilárd alapon nyugvó
bank- és papirpénzrendszer, minden közgazdaság s ke-

reskedelemnek, és igy a mienkének is els és ff fölté-

tele. Pedig e tekintetben helyzetünk még igen igen ked-

veztlen, s a teendk sora valóban elláthatatlan. Nem
akarok e tekintetben bvebb fejtegetéssel untatni, meglé-

vén gyzdve a fell, hogy ez iránybani bajaink és azok

okai a Magas Kormány ! eltt eléggé ismeretesek s csak

egykét kiválóbb pontra bátorkodom utalni. Tekintettel

ugyanis tkékbeni szegénységünkre, meg arra, hogy

ép mostan inkább mint valaha töke- és pénzerk szük-

ségesek nemzeti iparunk és gazdászatunk elmozditásá-

*) Ez iitóbbijtekintetben egyébbiráiit nem azabad szem elöl téveszt-

nünk Triestnok sem foutosság-át , mint kiválólag- szerencsés fekvés
tengeri s forgalmi fpontét , a mely minden egyébb tengeri városaink fe-

lett több lényeges elönynyel bir
,

gazdag s magasfejlettségü ipar- s

termel-területre támaszkodik , a világ legkitnbb kereskedelmi városaival

régóta megszokott! összeköttetésben áll , tehát hazai terményeinknek a vi-

lágpiaczokra jutása tekintetében szinte kiváló jelentség momentumot
képez.
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ra , még pedig tetemes mértékben : oda kell mindenek-

felett törekednünk , hogy e hiányt lehetleg pótoljuk , s

jelesül idegen tökéknek hazai tökékkeli szövetke-
zését s nemzeti vállalatokba helyzését lehelségesitsük,

elömozditsuk. Pedig ez irányban találkozni nálunk még.

igen sok félszeg és ódonszerü nézettel, mely jelesen

azon elvbl indul ki , mintha az idegen tökésektöü köl-

csön : nemzetiségünkre nézve szükségkép veszélyt-

hozó, anyagi felvirágzásunkat hátráltató intézkedés vol-

na. Azok, a kik igy okoskodnak figyelembe nem ve-

szik azt, hogy az idegen töke (föltévén olcsóbbságát s

ill módoni elhelyezkedését) *"') lényegileg hazai nemze-

ti földünknek, productiv-képességünknek, erforrásaink-

nak értékesbitésére , kifejlesztésére szolgál , hogy általa

tehetségek és munkások foglalkozást keresetet találnak, a

forgalom a közlekedés az ipar ezer meg ezer irányban

hathatós lendületet nyer, angagi jóllétünk, adózási e-

rönk fokoztatik , s a mi fdolog , oly nagyobbsze-
rü vállalatok, melyek hazánk anyagi felvirágzásá-

hoz okvetlenül szükségesek , nagy tkeerket szük-

ségl közgazdasági reformok, egyébb úton és módon
egyáltalában kivihetetlenek maradnának.

A második pont a bank- és pénz- s hitel-

intézetek ügyére vonatkozik. E tekintetben mind a

közbirodalomnak mind az ezt képz részeknek érdeké-

ben els sorban álló feladatnak volna tartandó : a pénz-

üzlet , a bank- és hitelügy ill módoni decentra-
lisatiója, az elevenebb és erélyesb tke- meg érték-

mozgalomnak a monarchia több fpontjai szerinti ki-

fejlesztésének lehetségesitése , ennek arányosb, kevesb-

bé egyedáru-szellemü alakbani rendezése. Igaz! e decen-

tralisatió nagy nehézségekre találand, a mennyiben a

birodalmi fváros valóban kitünleg és túlnyomó

^*) Errl tüzetesebben szóllottam : „Nemzetgazdaság- éa Pénzügy-
tan'' czimii munkám 659—662 lapján.
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mérvben van mindazon elöföltételek (tökeböség- , élénk

bankárüzlet, pénzfejdelmek ottszékelése , külfölddeli ösz-

szeköttetés, forgalmi gyúpont-állás stb.) birtokában, me-
lyek szükségesek arra, hogy világ-jelentség
pénzforgalmi centrumként szerepelhessen, s a mennyi-
ben Bécs kétségkivííl azon iránypontot képezi , mely
felé a birodalom egyetemes pénz-hitel- és forgalom-üzle-

tei mintegy természetszerleg gravitálnak , s me-
lyet ép ezen körülménynél fogva, e jelentségétl sem-

miféle mesterked vagy erszakoló módon megfosztani

nem egy könnyen sükerülend. De ép ez okból, mi-

vel amúgy is minden összemködik a végre hogy Bécset

a birodalmi pénzüzlet- s hitelélet monopolistikus közép-

pontjává változtassa, s hogy az innen ered bajok és

visszásságoktól a birodalom és annak alkatrészei meg-
óvattassanak , meg az egészséges vér- és nedvkeringés

a koronaországok közgazdasági létszerében végkép meg-
neakasztassék : szkségesnek mutatkozik, oly intézmé-

nyek életbeléptetése , melyek az aránytalan er- és tke-
megtorlódást a fvárosban eltávolitsák , s az Egész
meg a Részek közt az ez irányban szükségelt helyesb

egyensúly létrejöttét elmozdítsák, megkönnyitsék

!

Kett lészen ez irányban alólirott igénytelen felfo-

gása szerint hazai érdekeink szempontjából leginkább

czélba veend. Egyfell a már emiitett kisebb ipari
bankok s ellegez pénztárak életbehivása

,

meg takarékpénztári intézeteinknek szélesb alap-

ra fektetése , másfell egy nagyobbszer , s részvények-

re alapított hitelbanknak, az ország fvárosábani felállí-

tása illetleg engedélyezése , a mely egy 15—20 millió

for. álló alap- s üzlettkével ellátva mindazon müve-
leteket vonná ügylet-körébe, a melyekkel a nagyobb
bankok egyáltalában és rendesen foglalkoznak , s a pénz-

es papirüzlet, a liitelezés és ellegezés, a letételfogadás

és váltóleszíímitolás stb. alapján egyik oldalon a sükeres

tkegyjtés és tkeelhelyzés , másik oldalon az olcsó
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kölcsönzés s tökéhezjutás lehetségesittetik , megkönnyit-

tetik. — Hogy e bank egyszersmind jegy-kiadó , az az

papirpénz-jegyeket-forgalombahozó bank
legyen-e? arra szemközt a magas császári birodalmi kor-

mány által a bécsi nemzeti bankkal legújabban kötött

egyezvénynyel , tüzetesen válaszolni e helyütt s egyelre

fölöslegessé vált , a mennyiben a bécsi központi bank ez

iránybani szabadalmas állása legalább a közelebbi

jövre nézve biztosítva lön. Bátorkodik egyébbiránt az

alázatosan alólirott ez ügyre nézve is azon bens meg-
gyzdését kifejezni , miszerint honmik közgazdasági jö-

vje érdekében igenis elnyös volna, hogyha az oly

sokoldalúlag kifejezett s honunk legels szaktekintélyei

által is táplált forró óhajtíís : hogy t. i. országos jegy-
bankok léptettessenek életbe, — megvalósul-

hatna ; habár másfell azt sem titkolhatjuk el magunk
eltt , hogy ez utóbbi elvnek practikus kivitele a

fentebb mondottaknál fogva szerfeletti nehézségekkel

járna , s hogy mindekkoráig (legalább jelentéstev tud-

tára) az ez ügyre vonatkozó tervezetek közt egysem
ereszkedett a dolog olyszerü kifejtésébe, a több-bank-
rendszer bens szervezeti pontjainak oly kiment (a

bankok nélkülözhetetlen kölcsön viszonyát is szem-

meltartó) formulázásába, és jelesen a negativ decen-
tralisationalis elv mellett , a fennforgó kereskedel-

mi és közgazdászati viszonyok által is követelt positiv
bank-födörationális eszme olyképeni megalapitá-

sába, a mely e nagyhorderej feladat természeténél meg
sajátságos gyakorlati körülményeinknél s szükségeink-

nél fogva mulhatlanul igényeltetik, s nemcsak az or-

szágászt vagy a publicistát hanem a gyakorlati üzlet-

embert és az ü z 1 e tiv i 1 á g egyetemét is megnyugtatná.

Mindez kapcsolatban hitel- és kereskedési törvé-

veink s törvénykezési rendszeilink megjavitásával, hiány-

teljes váltójogunk reformjával, az árlimitatiók s piacz-

szabályozványok mellzésével, Budapestnek szabad le-

10
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és átrakodási helylyé emelésével, egyforma s az egész

mvelt világtól elfogadott általános mérték- és súlyrend-

szer életbeléptetésével, jólszervezelt kereskedelmi tano-

dák felállitásával , idegen piaczokon hazai termékeink

kelendsége és üzletérdekeink képviselésére hivatott

ügynökségek szervezésével , a szabad pénz- és tö-

kemozgalmat lankasztó intézmények és rendszabályok

megszüntetésével, egy az ország fvárosában engedé-

lyezend börze életbehivásával , kereskedelmi kama-
ráinknak szélesb alapra-fektetésével , hajózatunk kifejl-

dését elmozditó technikai s üzleti intézkedésekkel, slb.

— hazai kereskedésünknek egykét évtized alatt a leg-

hatályosb lendületet adhatná, s a legbiztosb mód volna,

a nemzetben szunnyadó erket ez irányban is a leggyü-

mölcsözbb tevékenységre serkenteni , s az anyagi m-
veltség s jóUél terjedését biztositani.

Záradékul még csak a következk rövid megérin-

tésére szorítkozom. Korunk az anyagi érdekek, a
társadalmi és oekonomiai újításoknak kora is lévén

,

egyik másik irányban- az államigazgatási rend-

szerben is uj intézmények, uj m s z e r v e k , uj

hatósági közlönyök életbeléptetését szükségesíti.

Ily uj intézmények és mszervek , alólirott alázatos vé-

leménye szerint, hazánk jelen körülményeiben is, midn
jelesül minden erfeszítéssel azon kell lennünk, hogy
anyagi erforrásaink teljesen kifejlesztessenek

és értékesíttessenek , s midn közgazdaságunk sze-

rencsés felvirágzása, mind politikai s társadalmi meg-
ersbödésünknek mind magának a közbirodalom-
nak érdekében és javára , egész hévvel , s az állam és

nemzet szövetkezett összemködésével czélba veend

:

a szerencsés haladás s ipari elmenetel egyik lényeges

föltélelét képezik. Ez uj intézmények sorában
,
jelentést-

tev szerény nézete szerint, els sorban állana egy az

országos kormányszék kebelében szervezend
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központi közgazdasági hatóság, illetleg f-
osztály felállítása, oly formán, mint az angol „board
o f trade" cziraii központi orgánum , vagy mint a wiir-

tembergi királyságban fenálló „Ceutralstelle fUr
Landwirthschaft, Gewerbe und Handel"
v^agy a spanyolhoni közgazdászati Junta, vagy az az-

eltti T o s k a n a i közipari bizottság , kivállag és tüze-

tesen az ország nemzetgazdasági ügyeinek és ér-

dekekeinek figyelembevétele illetleg képviselése és irá-

nyozására volna hivatva. Egy ily legfbb centralis m-
szer, oly országban, mint a mienk, a hol a teendk
sora meg a mulasztottak pótolására czélzó intézkedések

köre , oly elláthatlanul nagy , a hol a népnek vállalko-

zási és kezdeményezési szelleme még nem eléggé kifej-

lett, s felsbb folyamata ösztönzést támogatást

szükségei, s a hol az ország legfbb kormányszéke a

közbirodalommali szoros kapcsolatnál fogva, igen sok

esetben a teend intézkedések vagy a felmerül refor-

mok többiránybani megvitatására van hivatva : kétsze-

res fontosságú , s bizonyosan nem kis mértékben járul-

na a kormányzati terhek könnyítése, a czélbavett javí-

tások változtatások elkészítésének s kivitelének egysze-

rsítése , s a mi fdolog , ahhoz is : hogy a hazai köz-

gazdaság-ügy a Magas Kormány! bölcs, és a nemzet
boldogitására czélzó intentiói szerint, sokkal egységesb,

tervszerbb, s ép azért hatályosb módon mozdittathat-

nék el , és vezényéltethetnék. Belszervezetét és feladás-

körét e központi hatóságnak illetleg, ez a következk-
ben állana: alapos és szakadatlan tudomásvétel az or-

szág mezgazdasági, muipari, kereskedési, közlekedé-

si, stb. viszonyai, haladási vagy hátramaradási momen-
tumairól; élénk figyelemmel-kisérése a technika a for-

galom és a tudomány téren történ elmenetelnek, javí-

tásoknak és fejldési mozzanatoknak; megismerkedés a

hátramaradás vagy ipar-fennakadás bajai ós okaival, s

fölkeresése ennek orvoslására czélzó szereknek és mó-
doknak; közvetíteni az ország különböz ipari és gaz-

10*
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dasági egyleteinek kereskedelmi stb. kamaráinak köré-

ben felmerült óhajtásoknak panaszoknak indítványoknak

a magas kormány általi tekintetbevételét; véleményez-

ni, emlékiratokat kidolgozni a nemzetgazdaságot illet

egyik vagy másik fontosb kérdésben vagy kormányi
intézkedésben , törvényjavaslatban stb. ; inditványbaho-

zásása szükségeseknek mutatkozó reformoknak az ipar

a kereskedés a hitel- ügy tekintetében ; statistikai ada-

tok gyjtése és feldolgozása az országos közgazdaság

mozgalma, a productio, a forgalom és közlekedés ered-

ményei felett, és annak érdekében; rendezése s köz-

ponti igazgatása a külön irányú kiállításoknak és ipar-

tárlatoknak; szervezése és felügyete az ország gazdasági

ipari és technikai tanodáinak; elrendezése közgazdaság-

ügyi hivatalos „fölvételek" (Enquétek)nek ; vélemény-

adás uj hitel- és bankintézetek felállitásánál , ipari és ke-

reskedési törvények életbeléptetésénél, mezgazdasági
jog- és birtok reformok czélba vételénél ; elmunkálatok

adó-ügyekben , uj közlekedési vonalok megállapításá-

nál; elintézése végre ipari körökben felmerül vitályos

kérdéseknek és súrlódásoknak stb. — Állana pedig az

egész központi bizottság egy két közgazdasági szakte-

kintély ehiöklete alatt néhány szaktanácsosból , mint ál-

lamigazgatási tisztviselk-, azután pedig a tudományos

akadémia, a központi gazdasági egyesület, iparegylel,

kereskedelmi kamara néhány erre a czélra kijelölt kit-

nbb tagjából, egykét technikai szakférfiú meg hirne-

vesb szaktudósból oly formán, hogy az állami kincstár

az ez iránybani költségek által csak igen csekély mérv-

ben terheltetnék, s a nemes czél minden különös anya-

gi áldozat és megerltetés nélkül érettethetnék el.

Egy további nemkisebb jelentség intézmény vol-

na: egy központi országos statistikai hivatal-

nak a magas kir. Helytartótanács kebelébeni felállitá-

sa. Nem akarok e helyütt a statistikának tudományi,

nemzetgazdasági, és közigazgatási tekintetben valóban
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óriási hordfireje és hasznossága fejtegetésébe bocsájt-

kozni, s csak azon körülményre bátorkodom utalni,

mily nagy hézagot pótolna s mily éget szükségnek
felelne meg egy ilyszerü centralis intézet szervezése , te-

kintve azt, hogy hazánk állapotainak ez iránybani ala-

pos fölismerése, a népesedés, a szellemmüveltség, a köz-

oktatás, a mezei gazdaság, az ipar, a forgalom, a keres-

kedés mozgalmának tüzetes megitélhetése , az adóügy, a

nemzetvagyon emelkedése vagy hanyatlása, az államin-

tézkedések eredményei , a teend javítások stb. áttekin-

tése, illetleg megállapítása : más utón és más módon egy-

általában nem eszközölhet, mint egy jólszervezett, s ál-

lamhatósági tekintélylyel intézked, a ható-

ságok és intézetekkel szakadatlan hivatalos összeköttetés-

ben álló központi statistikai osztály életbelép-

tetése nyomán. *) Ily féle bureauk ujabb korban már
valamennyi mveltebb államban léteznek, még a legki-

sebbekben, p. o. Szászkirályság, Schweitz, Würtenberg-
ben is, a kormányzat teendinek tetemes mérvbeni meg-
könnyitésére szolgálnak , az ország különböz részei és vi-

dékeibl egybefolyó adatok egységes , tervszer , elre

megállapított (s tudományos s igazgatási czélokra csak

is egyedül igy használható) alakbáni feldolgozását lehet-

ségesítik, s munkálataikkal azon biztos alap megveté-

sére vezetnek , a melyen igen sok államigazgatási intéz-

kedés sükerrel és eredménynyel egyedül foganatosítható.

Lényeges momentumot képezne hazai közgazdasá-

gunk általános emelése és elmozdítására nézve ipari
oktatás-ügyünk hathatós támo;, atása , s a gazda-
szati ismeretek nagyobb mérvbeni terjesztésére al-

kalmasbbá tétele; meg aközgazdászatiszakmu-

^^ Egy ilyen osztály legújabban a tndoui. academia részérl is ho-
zatott indítványba. E statisztikai burcau egyébbiránt igen czélszerücn
hozattathatnék kapcsolatba az elbb említett közgazdasági bizott-
sággal, a mennyiben ez utóbbi kiválolag oly erk felett rendelkeznék,
melyek ez irányban szükségeltetnek , s az illü szakértelmiséggel bírnak.
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V e 1 1 s é g meghonosulásának (felsöbhrang-u Inimanisfikiig

és realistikus tanintézeteink ez iránybani reformja alap-

ján) minden kitelhet módoni elsegítése. Egyfell jelesül

a végbl, hogy az ill ügylet-értelmiség a nép minden
rétegeiben kifejlesztessék , s a közgazdasági tárgyak te-

kintetében uralkodó vastag elitéletek , félszeg nézetek
j

lassanként kiirtathassanak,— másfelöl, hogy az ifjú nem-
zedék lehetleg megóvattassék azon egyoldalúságtól,

melybe egész a legújabb idkig a t á r s a d a 1 m i és

nemzetgazdasági tudományok ill figyelembenem-

vétele, s apaszta-formalis oktatási irány túlnyomos-

sága következtében, önkárunkra estünk, s mely még ma
is, igen sok élet- és gyakorlatkövetelte javítást és refor-

mot (p. o. közgazdasági s forgalmi törvényhozásunk kö-

rében) szükségtelennek, vagy ép veszélyesnek nyilvá-

nit. *} Sokat tehetne egyébbiránt az eszmék tisztázása,

a balnézetek legyzése , és helyesb felfogásmód megho-
nosítására, az ország különböz fpontjain, de fleg a

fvárosban, szakképezettségíí egyénekbl alakuló „köz-

gazdasági társulat" életbelépése , mely a kiválólag gya-
korlati irányú gazdasági és mííipari egylet mellett
túlnyomólag az elmélet érdekeit képviselné , s oly for-

mán , mint az Angliában fenálló „social-scienee-associa-

tions," vagy a franczia „Société d'Economie politique",

a tudomány valamennyi nagy kérdéseit és feladványait

tekintettel a hazai nemzetgazdaságra megvitatni, érteke-

kezesek , nyilvános eladások, s szakfolyóiratok tartása

meg közrebocsájtása által az eszmék és elvek tisztására

hatni, észszerbb nézleti irány megalapításánál közrem-
ködni, volna hivatva.

Ezek volnának fbb eredményei azon elmélkedések-

és észleleteknek, melyekre alulirott jelentéstevnek a

londoni vilagtárlat meglátogatása, s hazai közgazdasá-

gunk helyzete és állása meg az elbbre haladt mveltségi

*) A „Nemzetgazdaság-tudománynak" jelentségérl, nyomosság/uól
és szükségességérl tüzetcsen szóllotam idézett munkám bevezet szavaiban.
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és iparos n^pek kiállítmányai felett tett tanulmányok, al-

kalmat szolgáltattak. Midn alólirott ez eredménye-
ket, tüzetes figyelemmel nemzeti gazdászatmik s ipari

lialadásmik feladataira, — országos és társadalmi

teendinkre, bátorkodott néhány alapvonásban pa-

pirra tenni , távol volt attól, azon korlátokon szerényte-

lenül túlmenni akarni, a melyek a megérintett tárgyak és

kérdések gyakorlati természeténél, épugy mint önnön
igénytelen állásánál és hivatáskörénél fogva elébeszabva

voltak; a miért is rem kivánja ez egész dolgozatot e-

gyébbnek tekintetni , mint egyszer emlék irat- alakú

kisérle tn ek: azon eszméket rendezettebb alakban a

nyilvánság eléhozni, melyeket egy ily nagyszer világ-

látvány, az elmélet emberében támasztott, valamint

azon felfogás- és nézletmódról a Magas Kormánynak! szá-

mot adni, a melybl alólirott a kiállítás tanulmányozásában

kiindult, mint egyike azoknak, kiknek a tudomány
csendes observatoriumából az emberiség ez idsze-

rint legnagyszerbb s legélénkebb mozgalomkörébe be-

léphetni, kegyes kormányi intézkedés folytán, mód és

alkalom nyújtatott.

Hátra van még csak egybefoglalása azon

eredményeknek, melyek az idei londoni világipar-

tárlat általános mveldési , közgazdasági, és tudomá-
nyi szempontbóli áttekintésébl folyományoznak.

Nagyban és egészben véve, nem habozhatni azon
meggyzdésnek kifejezésében , hogy a mily megragadó
s bámulat-gerjeszt vala a kiállítás a feltntetett iparter-

meivények s muremekekbeni gazdasága, az emberi ész

vállalkozási szellem és akarater legfényesb vivmányait
szem elé állító mestermtíveinek megszámíthatlan sokasá-

ga, által : ép oly félreismerhetlenl viselé magán az egész

tárlat a legújabb évtizedben ujolag tett óriási mérv ha-
ladásnak és elmenetelnek is bélyegét.
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Közgazdaság-i tekintetben jelesül, fényes bi-

zonyságot szolgáltatott e legújabb világtárlat legelöszöf
is a tái-sadalom p r o d u c t i o-eröinek bámulatos dimen-
siókbani kifejldése és munkálódásárol ; a mennyiben a
technikai és tudományi felfödözések által hatályosan tá-

mogatott emberi ész- és akarater , a bségesen felhal-

mozott tökékkel, a legnagyobb tökélyre emelt gép- és

munkaszerekkel , az e 1 em e k , a föld- és természeterök-
kel, meg a forgalom, a hitel, s a közlekedés btí-

vöshatásu emeltyivel szövetkezve : oly gazdag-vál-
tozatosságú s oly magas tökélyü termeivénytöm e-

g e t mutatott fel , mely valóban korszako t-alkotó

látványnak méltán nevezhet, — s az emberiség erköl-

csi és physikai erfejlettségének eddig soha még elnem-
ért fokáról fennhangon tanúskodik.

Egy további figyelemreméltó eredménye a kiállí-

tásnak azon nagyhorderej tény , hogy a természet-ado-

mányozta kincsek és erk ép úgy mint a polgárosulás

meg az ipari fejldés menete minden egyes termelési-
világvidéken bizonyos jószágok s árunemek elho-
zására nézve bizonyos virtuozitást hozott el, s

hogy majdnem minden egyes országnak , minden nép-
nek, megvannak bizonyos készítmény ei , termeivényei,

melyek tekintetében minden többiek felett kitnik, s

mesteri állást foglal el. Mely tüneménynek egye-
bek közt azon messzeható mondhatni világ-gazdá-
szat-politikai elv a következése, hogy okszerüt-

lenség volna mindent mindenütt elállítani akar-

ni, a nép vagy ország földjében vagy társadalmi viszo-

nyaiban semmi alappal nem biró iparágak erszakoló
mesterked módoni meghonosítását czélba venni, fleg
pedig az ezen tüneményen sarkalló szabad keres-
kedési rendszert félszeg vagy ép veszélyes intéz-

ménynek nyilvánítani. Korunk ipari közgazdasági nagy-
ságának és haladásának egyik talapköve a szabad
munka és szabad tulajdon, a közlekedésnek és
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forgalomnak minden czéltalan korlátok és akadályok

alóli felszabaditása , az iparszabadság, a szabad verseny,

hitel , s tökemozgalom , mely a technika és mechanika

csodaszerü erit leghathatósb s legáldásosb módon fej-

leszti ki , minden népnek a nagy nemzet- és állam-csa-

ládban a neki megfelel helyet legbiztosbban kijelöli, a

szellemi és anyagi érintkezést, eszme- és árucserét leg-

teljesb mértékben lehetségesíti, a termelnek és fogyasz-

tónak épúgy mint az állam-kormányoknak és a financz-

háztartás érdekeinek legjobban felel meg, mindenkinek

termeivényei eladhatása, szükségei bevásárlására a leg-

biztosb alkalmakat szerzi meg, szóval, ildomos és ill

tapintattal foganatosított életbeléptetése állal, a társa-

dalom és állam erei kifejlésének , anyagi és erkölcsi

emelkedésének ff rugóját és elföltételét képezi! —
örömmel s bens megnyugvással szemlélte továbbá a

tudománymvel szakember , mint igazolta az egész

kiállitás a tudomány valamennyi nagy tantételeit és hir-

detett felveit, nagyszer eredményeiben; mily kitn
mérvben képezé e nagykör tárlat minden egyes moz-

zanata bizonyítékát p. o. a munkamegosztás, a gépz-
let , a gyáripar , az ármozgalom , a munkaer , a pénz-

forgás, stb. tekintetében fennálló közgazdászati tanel-

veknek, igazságoknak, s mily diadalmas czáfolataként

áll a világtárlat az összes emberiség eltt azoknak, a

kik a modern iparmííveltséget kárhoztatják, a paupe-

rismus és proletariátus szl-anyjának hirdetik , s sötét

épes világnézletökben egyenesen a középkor állapo-

tai és intézményeihez! visszafordulást tanácsolnak ;
—

megmutatván azt, hogy soha, mióta a világ áll, a tö-

megek (nagyban és egészben tekintve} az anyagi

jóllét nagyobb mértékének nem örvendettek , soha

elevenebb Öntudatosabb buzgóbb munkásság erfeszités

magasb czélokra-törekvés az emberiségben nem létezett,

soha az emberi ész és akarater fényesb gyzelmeket ki

nem vivott, élvek, javak, életkényelmek tekintetében

11
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a társadalom minden osztályai s minden rétegei kedve-

zbb helyzetben' nem voltak. *3

Egy más , s nemkevesbbé jelentésdús , s kivált p o-

litikai tekintetben föfontosságú eredménye a világki-

állitásnak az , hogy az ipar és iparos osztály fé-

nyesen bizonyította be azt, hogy valódi hatalom,
az az nemcsak anyagi hanem társadalmi állami erö-

elem is, mely a státus szerkezetében, alkotmányában
épugy mint a sociális intézményekben ill méltányolásl

számbavételt érdemel , s hogy a közgazdasági momen-
tum ezután is minden ország igazgptási rendszeré-

ben a legnagyobb figyelemre, gondoskodás, és támoga-

tásra valóban méltó. Nem ugyan oly értelemben, mint-

ha az állam ko rmány nak volna hivatása vagy ép
kötelessége a polgárok anyagi üzletébe közvetlenül be-

hatolni, annak gy ámszerü igazgatását magára vállalni,

hanem oly értelemben, hogy vannak és lesznek min-

denkor az ipar- és forgalom- életben, körülmények, a

melyekben az államvezénylet feladása : a státus és a pol-

gárság fensöbb érdekében majd buzditólag és segély zö-

leg majd óvólag és támogatólag eljárni , az egészet
egyesek önzése s visszaélései elöl megvédeni , a szabad-

ságnak szabadossággá , a szabadmozgásnak fejetlenséggé

fajulását megakadályozni, a közerkölcs és közrend, a

béke és nyugalom háboritlan fentartásáról és biztosítá-

sáról gondoskodni , — s azon föltételeket és intézeteket

megvalósítani, a melyek az egyesek korlátolt erei és

tehetségeivel elö soha sem állíttathatnának , s az anyagi

és ipari productló, a forgalom, a közgazdászat felvirá-

gozásái a nélkülözhetlenek

!

*) Itt is alkalmazhatók lévén Anglia legnagyobb történetírójának

Macaulaynek e mély igazságot rejt szavai: „ihe more carefully we
examine the pást, the more reason shall we find , to dissent írom thnse

,

who imagine, tlial oiir age has been fruitt'ull of new social evils ; the

truth is that , Ihat the evils are old, that which is new, is the i n t e 1-

1 i g e n c 6 w h i c h d i s c e r n s , and the h n m a n i t y which remedies

them."
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A többi az egyesekre, a polgárokra marad. Mely

utóbbi tekintetben a világtárlat csakugyan azon tényrl

is tön bizonságot , hogy a legelevenebb a legeredmény-

dúsabb közgazdasági élet-mozgalom s ipari haladás ott

mutatkozik, a hol a nép czélszerü politikai intézmé-

nyek, s a szabadság, a jogegyenlség, és a rend nagy

világelveinek szerencsés érvényrejutása alapján, értel-

mileg és társadalmilag megérve , nem a kormánytól vár

mindent , nem a kormányt teszi minden bajért és visz-

szásságért, mely a társadalomban mutatkozik, felelssé,

hanem önmaga ereire támaszkodva, öneröfeszitésével

,

Önfelelsséggel mködik és fáradozik, mint azt kitn
s valóban nagyszer mérvben Angliában szemléljük,

hol a szabad associátio és társiasság elve , az összetar-

tás és érdekegyesülés, az államhataloui közvetlen igény-

bevételét vagy áldozathozását szükségtelenné teszi,

egyenes ellentételeként azon országoknak , a hol minden

csak a státuskormánytól követeltetik, minden teher és

gond csak a hatóságok vállaira hárittatik. Pedig nem
szabad felednünk a nagy franczia statusgazdának Fré-

déric B a s t i a t-nak e találó megjegyzését: „a tömege-

ket arra szoktatni , hogy az álladalmat mindenért fele-

lsnek tartsák a mi jó vagy rósz éri ket , minden süke-

res kormányzást lehetetlenné teszen."

Nem lehet kétség továbbá az iránt , hogy korunk

ipari haladásának egyik ffö iránypontja: a jó s tökélyes

minség de olcsó s mindég kissebb termelésköltsé-

gekkel elállitott javak és áruk tömeges produ-
ctiója; hogy ez által a jószágok, és élvezetek igen

nagy része mely ezeltt csak a társadalom felsbb réte-

geinek álltak rendelkezésére, most már a közép és

alsó osztályok által is megszerezhetkké változtassa-

nak ;
— mig másfell azon tünemény , hogy korunkban

a magasb fényzési tárgyak elállítása szinte oly

óriási mérvben foganatositható , leginkább abban talál-

ja megfejtését, hogy a gazdagság és vagyon a legiijabb



156

idkben mesés dimensiókban szaporodott, a finomabb

szükségletek köre szerfelett kitágult , s hogy sok oly

élv , oly jószág , mely egykét évtizeddel ezeltt csak a

társadalmi pyramis csúcsán állók által fizettethetek meg,
most már a közép-osztály számas köreiben is kerestetik

és talál vevkre.

Egyik félreismerhetlen jellemvonása az újkori

ipar-muveltségnek , végre, azon lényegileg egyenl
irányban s formában nyilatkozott, mely az ösz-

szes mvelt emberiség közgazdaságán, ipari s termelési

elállitmányain egyáltalában tapasztalható vala. Ezen,

hogy gy nevezzem, universalistikus vi ág-polgá-
ri a s vonás örvendetes tanúságul szolgál a felöl , hogy
korunkban a mvelt népek egyeteme egy nagy , s tag-

jainak solidaritásán s polgárosultsági irányainak egyen-

lségén alapuló családot képez, a melynek valamint

sociális, szellemmüveltségi, és politikai eszményei és tö-

rekvései, úgy ipari és nemzetgazdasági végczéljai is

azonosok , s hogy e közös vonás e közös t e n d e n-

tzia alól többé semmiféle nép sem vonhatja ki magát,

hacsak a közhaladás pályájáról önkárára lemaradni, szel-

lemi anyagi és állami erejének s tekintélyjének növesz-

tése és biztositásáról lemondani, szóval a nagy világ-

versenyben mások által túlszárnyaltatni , tán össze-

tiportatni, nem akar.

A Xagyinéltóságú kir. Helytartó Tanácsnak

Budán, Februárhó 1-én 1863.
hódoló tisztelettel

Kautz Gyula.
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