
A XVI. ÉS XVII. SZ. LENGYEL KERESKEDELEMPOLITIKA 
IRÁNYAI ÉS A MAGYAR BORKIVITEL*

A lengyel kereskedelem a XVI. sz.-ban nagy fejlődést mutat. Kiter
jed az áruforgalom, kiszélesedik a földrajzi horizont, szaporodik az árú
faj.1 de változik a politika is.

A lengyel tudományos történetírásnak mindezideig az a felfogása, 
hogy „az állam gazdaságpolitikája teljesen igazodik a nemesség törek
véseihez és igényeihez“,2 azaz a szabadkereskedelem, alapján állott, miu
tán a nemességnek elsőrendű érdeke volt az amúgyis fennálló kiváltsá
gai melleit, polgári elemeknek lehető háttérbeszorítása, — azaz más ke
reskedőrétegnek elszigetelése a kiváltságoktól.3 A nemesség nagy mér
tékben foglalkozott a kereskedelemmel. „Nagyban vásárol idegen gabo
nát (cudze zboze) és Gdariskban eladja, vagy Magyarországból szállíttat 
magának bort és hordónként adja el“ — írja az egykorú, XVI. sz.-i Ma- 
sini pápai követ, jellemezve a lengyel állapotokat.4 De az egykorú for
rások általánosságban is tudósítanak arról, hogy a lengyel nemesség min
den árúvonatkozásban foglalkozóit kereskedelemmel. Hiszen ez egészen 
természetes is, mert mivel a nemesség vámmentességet élvezelt, tehát 
jóval olcsóbb szállítási lehetőségei voltak, mint a polgárosztá'ynak, ki

* Részlet a „Lengyelország felé irányuló magyar borkereskedelem története 1772-ig“ 
című feldolgozásra váró munkából.

1 Ezekre 1. Rybarskl : Handel i polityka handlowa Polski w XVI. stuleciu. Poznan 
1928. 1. 261 és a II. kötetben közölt statisztikai táblázatokat (Poznan, 1929)

* „ . . . cala polityka ekonomiczna panstwa dostosowuje sie do Zadan i potrzeb 
szlachty“ — fogalmazza meg a tételt Strasburger: Poglady ekonomiczne Polski w XV — 
XVI. w. (Ekonomisla 1918. Tom 111. p. 9. Rok XV1I1.). ugyanígy Fr. Buják : Zasady poli- 
tyki gospodarczej Polski w wieku XVl. i ich geneza. (1932. Krakow. Kultúra staropolska 
p. 2-4).

s Így J. Warezak : Polska polityka handlowo-celna wzgledem Slaska . . . za Zyg- 
munta Starego. (Ekonomisla 1930. Tom II. p. 98.)

4 Idézi A. Górski ; Zapatrywania i stosunki gospodarcze w Polsce XVII. wieku. 1923. 
Varsaviae. p. 14.
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használta ezt az előnyt; sőt, mint a XVI. sz. egyik írója, Cromer, meg
jegyzi, még akkor sem volt hajlandó vámot fizetni, ha a szállítás nem 
a saját szükségletére történt, hanem kifejezetten eladás céljait szolgálta.5 
Találkozunk ugyan olyan törekvésekkel, amelyek a vámmentesség meg
szüntetését célozták, de ezek a törekvések nem érhettek el sok ered
ményt, mint azt I. Zsigmond két rendelete is bizonyítja. 1524-ben ugyanis 
I. Zsigmond kimondja, hogy „universas omnium immunitates a solvendis 
ipsis teloneis . . .  ad decem annos suspendendas duximus et suspendi- 
mus ita ut deinceps quilibet mercator ipsa telonea. . .  solvere teneatur 
non obstantibus quibuscumque libertalibus seu immunitatibus,“ mert „te
lonea ubique peculiaria esse Reipublicae emolimenta.“6Ezi a rendelkezé
sét azonban már 1527-ben, tehát nem tíz, hanem négy év múlva felfüg
gesztette.7 Máskor, az országgyűlési propoziciók között, a kisnemesség 
részéről találkozunk azzal az óhajjal, hogy „tíz évig meg kell szüntetni 
minden, a városoknak adott vámmentességet.'*8 Vagy 1595-ben III. Zsig
mond intézkedik arról, hogy a bor után szedett u. n. „czopowe“-t a ne
messég is fizesse,® tehát meg akarta szüntetni a nemesség egyik legfőbb 
kiváltságát, az adómentességet s lehet, hogy éppen ezért törekvése sem
mi reális eredményt nem ért el. A XVII. sz.-ban még gyakrabban talál
kozunk hasonló irányokkal, de ezeknek ismertetése e dolgozat keretében 
nem tartozik feladataink közé. Csupán kiemeljük Sobieski János 1685- 
iki rendeletét, amelyben határozott szavakkal fejezi ki akaratát, hogy 
„vámot a magyar stb. borok után mindenki fizetni köteles.“10

Miután a nemesség aktive részt vett a kereskedelemben s miután 
annak vámmentességét a királyok nem tudták megszüntetni, egész ért
hető és az adott viszonyok között a legracionálisabb gazdaságpolitika a 
határelzárás volt. Nemcsak a kincstárnak volt ez elsőrendű érdeke, ha
nem — mint Arlamowski tanulmánya induktív úton kimutatta11 — a

6 J. Niemcewicz : Dzieje panowania Zygmunta III. 1860. Krakow, p. XXX11. idézi 
Kromer szavait.

6 Acta Tomiciana VII. p. 3. (Nagyon szép, eddig 13 kötetben kiadott gyűjtemény 
Tomicki kancellár korából.)

I U. o. Tom. IX. p. 137—138-
8 „wszystkie wolnősei od celnadane miastom . . . mtaja byc ex nunc . . . do dzie- 

siaczi lat podniesione" idézi az 1563-iki propoziciók között : Dzialynski : Zrzodlopismo do 
dziejow Unii Korony Polskiéi i. w Ks. Lilewskiego 1856. Poznan. 11. 1 : 36. (A piotrowski- 
sejm diáriuma.)

* Arch. Ziemskie Krakowskie. Relat. castr. Crac. t. 21. p 1413. „Rozkarzujemy... zeby 
pod thym prelexlem potrzeby szlacheckiej czopowego nie ochodzieli.“

10 U. o. Rel. Crac. t. 112. p 1350—57. „clo . . . kazdy od win wegierskich . . . pia
cié powinien

II K. Arlamowski: Zapatrywar.ia i dazenia gospodarcze szlachty czerwóno—ruskiej 
w XVII. wieku. 1927. Lwow. p. 31.
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kisnemességnek is, amely el volt vágva annak a lehetőségétől, hogy köz
vetlenül Magyarországból szállítson bort, viszont az sem állott érdeké
ben, hogy a módosabb nemeseknek Magyarországból szállított borát drá
ga pénzen vegye meg, — ezért minden törekvése arra irányult, hogy 
senki más Magyarországból bort ne szállíthasson, csak maga a magyar 
kereskedő, akitől viszont szegény és gazdag nemes egyforma áron ve
heti majd meg az árút.

A kisnemesség törekvéseivel egyvonalú hullámokat tükröz a XVI— 
XVlI-ik század irodalma is, amely, ha nem is foglalkozik kifejezetten ke
reskedelmi problémákkal, mégis az állam megerősítésére vonatkozó té
telei között gyakran tartalmaz a mi témánk szempontjából is értékes meg
jegyzéseket.12 *

Az egykorú lengyel „nemzetgazdasági irodalom“ nem mindig a ke
reskedő réteg érdekeit tartja szeme előtt, hanem legtöbbször abból a szem
pontból vizsgálja a kereskedelmet, hogy az mennyiben hat ki a pénz- 
forgalomra és ezen belül a jó pénz elterjedésére. Starowolski pl. ajánlja, 
hogy meg kell tiltani a lengyel kereskedők által lebonyolított behozatalt 
és kivitelt s ezeket csak külföldi kereskedőknek szabad megengedni, „s 
mindezt olyan módon, hogy hozzánk egy idegen se hozhassa a maga 
pénzét, hanem kényszerítve legyen tallérral vagy arany pénzzel keres
kedni, ha egyáltalán akar venni magának valamit. Vásárolnia viszont 
feltétlenül kell, mert tőlünk olyan árúk mennek külföldre, amelyek nél
kül senki sem élhet meg, mint pl. az élelmicikkek ; nekünk viszont csak 
olyanokra van szükségünk, amelyek élvezeti cikkeknek számítanak, mint 
pl. a bor, fűszer stb.“18 írónk a határelzárással eszerint a jó pénz fellendülé
sét várja, felfogását tehát nem kereskedelempolitikai, hanem pénzpolitikai 
meggondolások irányítják. Hozzá hasonló nézetet nyílvánítanak még : 
Grodwagner, W$zyk, Widawski stb. is.14 * * *

Az természetes, hogy ez a Programm megvalósíthatatlan. Staro
wolski és iskolája nagyon formálisan képzelték el a kereskedelmet, hi
ányzik náluk minden nagyobbszabású koncepció, minden dinamikus lük

12 W. Hoyer : Zagadnienie wolnego handlu w literaturze i publicystice polskiej Kon
ca XVIII. wieku. 1925. Warszawa, p. 5, a XVI—XVII. sz.-i nemzetgazdasági irodalommal
helytelenül csak a mezőgazdasági problémacsoportok kereteiben foglalkozik.

11 „ . . . z tey przyczyny, ze do nas záden cudzoziemiec swojej monety nie po-
wiezie. tylko musi z talerami albo czerwonemi ztotemi przyjechac i jesli zechce sobie ku
pié. A kupic koniecznie musi, bo od nas ut plurímum te towary wychodza, bez ktorych 
vita humane difficulter conservari potest, jako te rzeczy do iedzenia i odzienia sie na-
leziace . . .  a my od nich tylko te rzeczy miewamy, ktcre do delicji naleza, jako wina, 
korzenie . . . bez czego sie wszysthiego, my obiejsc moziemy a oni bez nasz bardzo 
trudno.“ Idézi Gargas : Poglady ekonomiczne w Polsce XVII. wieku. 19032. Lwow p. 216—17.

u  U. o. p. 218-220.
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tetés. Hogy idegen kereskedők ne a  maguk pénzével fizessenek, hanem 
jó lengyel pénzzel, ez feltételezte volna, hogy külföldön is valódi „czer- 
wone zloto“ legyen forgalomban. De kritikájuknál tekintetbe kell ven
nünk azt is, hogy a gazdaságpolitikái, — vagy a gazdaságpolitikai el
méletet, — nem annyira a valóságos helyzet irányítja, hanem inkább 
az az elképzelés, amelyet a valóságos helyzetről az alkotó ember gondolata 
magának kiformál, Starowolski azt hitte, hogy a lengyel nép megélhet ide
gen árú nélkül és hogy a külföldnek feltétlenül szüksége van a lengyel 
terményekre. Ez az elképzelés vezette őt idézett gazdaságpolitikai téte
lére, amely igy egyik legérdekesebb jelensége a praemerkantilista gaz
dasági elméleteknek, bár hangsúlyozzuk, hogy csupán teoretikus értékű.

Sokkal életrevalóbb egy XVI. sz.-i írónak, Ciesielski-nek a vélemé
nye, aki szintén a határelzárást javasolja, de azzal a megokolással, hogy 
ha idegenek hozzák be az árút, akkor Lengyelországban kénytelenek 
lesznek azt eladni a vevőtől kívánt áron. „Praestaret itaque ad com- 
moda illorum (se. mercatorum pol.) promovenda et stabilienda ut potius 
externi mercatores ad oppida nostra merkatum commearent et a nostris 
sine impedimento quaevis necessaria emerent operaque ac impensa sua 
eveherent.“15 Ezáltal, mint tovább írja, a lengyel kereskedők meg lesznek 
kiméivé a külföldön gyakran előforduló kényszereladástól, aminek jelen 
esetben a külföldiek lennének kitéve, — hangsúlyozza Írónk.

Szerzőnk ilyen módon már 1572-ben (könyvének megjelenési dá
tuma) hangoztatta a kereskedő osztály általános védelmének a szüksé
gét. Hibája, hogy nem tesz külömbséget az egyes árúfajok között, 
mert míg voltak olyan árúk, amelyeket esetleg gyorsan kellett eladniok 
a behozó kereskedőknek, addig pl. a bornál, melyet szükség esetén is
merős polgárok pincéiben gyakran elhelyeztek, a gyors eladás szüksége 
nem állott fönn, tehát a magyar kereskedőket kényszereladás veszélye 
nem fenyegette.

Mások sokkal radikálisabban akarják megoldani a behozatal kér
dését, így pl. Gostomski 1588-ban először kiadott könyvében teljesen le
hetetlenné akarja tenni a magyar borbehozatalt és a magyar bort he
lyettesíteni akarja akár almaborral (jablecznik) akár meggyborral (wis- 
niak).16 Ez a határozottan merkantilista irányelvet valló gondolat azon
ban nem talált követésre, sőt nem is találhatott éppen a magyar bor ál
talános kedveltsége miatt.

16 Id. A. Szelagowski: Pieniadz i przewrot cen w Polsce XVI. i XVII. wieku. (Eko- 
nomista Kok I. 1901. Tom I. p. 38. jegyzet.

16 Baranowski : Gospodarstwo Anzelma Gostomskiego. Megjelent : Wies i Fol- 
wark. 1914. Warszawa p. 35. j. 4. Nem használta fel ezt az érdekes adatot a Gostoms- 
kiról szóló egyik legújabb monográfia : J. Bergerowna : Z dziejów Ksiazki gospodarczej 
•w Polsce XVI. w. 1933. Lwow.
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Máskor olyan radikális teoretikus, mint Opalinski, bár a gyapjút, 
vasat, lent slb. teljesen ki akarja tiltani az országból, a magyar bort még
sem teszi indexre,17 mert az a társasági élet fontos szükséglete.

Voltak olyanok, főként névtelenek a XVII. sz. végéről18, akik az 
idegen árú fogyasztást s köztük a magyar borét is „luxum jako maxi
mum hostem internum“ fogták föl s emiatt kitiltani igyekeztek. De ezek 
az elméletek, — általában külföldi minták utánzatai, — nem találtak ta
lajra a törvényes rendelkezésekben. Hatásuk legföljebb abban jutott ki
fejezésre, hogy követi utasításokban szerepeltek.

A XVII. sz.-ban a magyar bor nagyon kedvelt itala volt az egész 
lengyel társadalomnak. Az egykorú Connor megfigyelése szerint „Aller 
starcken ausfuhren ungeahtet kommt gar wenig geld in Polen, weil die 
ausländer vor die wahren so sie hineinbringen, allzuviel wieder hinweg 
nehmen. Das wenige, so die kauffleute vor ihre guter zu Dantzig emp
fangen, geben sie gemeiniglich den Ungarn . . . vor Weine.19“ Hasonlóan 
nyilatkozik a már idézett Starowolski is, amikor írja, hogy „amit egye
sek a gabonáért és más nyári terményekért kapnak, azt mások mind ki
adják borra. . .  és dohányra.“20 Bár az említett irók a XVII. sz. viszo
nyait jellemzik, megállapításaik szőkébb statisztikai keretek között képet 
adnak a XVI. sz.-i állapotokról is. Maguk e tételek mindenesetre nagyon 
jól bizonyítják, hogy Lengyelországban már a XVII. sz. elején éltek olyan 
nemzetgazdászok, akik aktív merkantilista politikát javasoltak — és ezek
nek kimutathatólag nem volt hatásuk az életre, — de voltak olyanok is, 
akik megelégedtek azzal, hogy a határelzárás révén a lengyel kereskedő
rétegre bizonyos előnyök származzanak.

A gyakorlati kezdeményezés azonban sem az első, sem a máso
dik esetben nem őhozzájuk fűződik, hanem egyes lengyel királyok sze
mélyéhez, vagy — miután a történettudományban nincs tisztázva az a 
kérdés, hogy a témánkban szereplő királyok milyen mértékben befolyásol
ták a kormányzószerveket, — mondhatjuk, hogy a kancelláriához. Váj
jon mi cél vezethette a lengyel királyokat — vagy ha úgy tetszik — a

17 Gargas i. h. 205. 1. kül. 209. „a cudzoziemcom bronmy przywozic tych rzeczy.“ 
t. i. az említett árúkat.

18 Arlamowski i. m. p. 84—86.
19 Dr. B. Connor : Beschreibung des Königreichs Polen . . .  Durch . . . Medicum in 

Londen. Aus den engl, übersetzt. Leipzig 1700. p. 728. (Bei Th. Fritsch.) Nagyon részletes 
leírása Lengyelországnak és Litvániának, ezek szervezeteinek, gazd. életének.

80 Szymon Starowolski : Reformacja obyczajów Polskich. (Ed. J. Turowski 1859. 
Krakow) p. 50. A XVII. sz.-i első kiadás reedilioja a Turowski-féle : nagyon jól használ
ható. — Az idézet : 1 tak co jeno wezma za zboza, woly, konie i lesne towary, to 
wszystko wydadza na wina . .  miody siedmiogrodzkie (erdélyi méz) . . . i tabake niesz- 
czesna.“
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királyi tanácsban vezérszerepet játszó egyéneket, a határelzáró rendele
tek kiadásánál ?

Meg kell említenünk, hogy már a XV. sz.-ban is találkozunk ide
gen árúk beözönlése ellen irányuló határelzárási törekvésekkel,21 de ezek 
a törekvések, éppen mert idegen árúk ellen irányultak, egészen más ter
mészetűek mint a XVI—XVII. sz.-beliek. Ebben a korszakban a határ
elzárások célja nem az idegen árúk kiküszöbölése, mert hiszen csupán 
a lengyelek számára tilalmazott a külkereskedelem, hanem valami egé
szen más. Kézenfekvőbb és mégis messzebbmenő : a vámemelés.

A vámra felépített ez a fiskális kereskedelempolitika, amely nem 
az ország kereskedő rétegeinek érdekeit tartja szeme előtt, hanem a 
vámnyereséget, formáját tekintve tulajdonképpen egészen középkorias. 
Ahhoz ugyanis, hogy célját: a vámnövelést elérje, a kereskedelmi fő
útvonalakon levő, árúmegállítójoggal rendelkező városok felé kellett kény
szeríteni az idegen kereskedőket. Az e joggal bíró helyek érdekei jelen 
esetben azonosak az állam érdekeivel, de mindkettőjével ellenkezik ma
gának a kereskedelemnek az érdeke, amely szabad utakat keres már a 
XVI. sz.-ban is. Ez a politika nem más, mint a árúmegállítópolitika az
zal az újkori hozzáadással, hogy főszempontja fiskális természetű : vám
emelkedés.

De e politika jellege ugyanakkor egészen újkori is, mert nála az 
állami pénzkészlet növelésének az elve elsőbbrendű helyet foglal el a 
kereskedő-osztály meggazdagodása elvénél vagy minden más társada
lomgazdasági elvnél, mert elve : a fiskális haszonelv.

A lengyel állam, eltérően más államoktól, aktiv kereskedelem po
litikát prohibitiv alapon, nem folytathatott, mert szüksége volt a magyar 
borra. De a „kincstár“ mindent veszíteni sem akart — és emiatt eltiltotta 
polgárait Magyarország látogatásától: hadd folyjék be a vámon az, ami 
elvész a réven.

A magyaroktól mindig szedtek vámot, sőt 1611-ben törvény mondja 
ki, hogy „mivel a magyarok .. . úgy tesznek, hogy a mi adóink idején 
legkevesebb bort hoznak az országba, csak azért, hogy ne kelljen lera- 
katpénzt fizetniök és csak amikor polgárainktól nem szedünk adót, (szó
ról szóra : eltűnik a kivetett adó) csupán akkor hoznak be sok bort, 
amely után így nem fizetnek semmit: ezért ettől kezdve a magyarok év
rőt évre minden hordó után 2 zl.-t tartoznak fizetni a határon Ierakat- 
pénzként,“22 ami azt jelenti, hogy függetlenül, hogy vajon a lengyelek

21 Buják : Zasady i. h. p 4—6. Ostoróg lengyel írónál is megtalálja.
22 Volumina Legum : 111. 8. „íz Wegrowie . . . na to czynia, ze za czasu naszego 

poboru co najmniej wina do Korony przywoza dia tego aby skladnego po kopie od beczki 
nie placili, a gdy pobor minie, dopiero w ten czas wina do Korony przywoza a od nich
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számára volt-e adó és vámkivetés vagy nem, a magyarok minden ille
téket fizetni kötelesek. Más esetben a sanoki kapitány 23, névszerint fel
sorolt magyart idéz meg, mert azok 1621—23 között „a vasis vini circi- 
ter quindecem milia plus vei minus ex Ungária . . .  advectis“ semmiféle 
vámot nem fizettek.23

Nincs helye annak, hogy szaporítsuk a magyarok vámfizetésére vo
natkozó adatainkat; bizonyítékoknak ez is elég.

Mélyére nézve a határelzárás-politikának, meg kell állapítanunk, 
hogy az végső elemzésben a nemességnek kereskedelemmel foglalkozó 
tömegei ellen irányult. A lengyel történetírók a XVI—XVIII. sz.-i gazda' 
ságpolitikát jellemezve, ezt a három századot nagyon is egy síkból néz
ték, egy fejlődéstörténeti egységnek vették, pedig a fokokban és formák
ban egyaránt nagy különbségek mutatkoznak. Másrészről hibájuk, hogy 
nem tettek semmi különbséget az egyes árúkkal szemben megnyilvánuló 
individuális politikai elvek között. Egyébként már idéztük Rybarski-nak 
és másoknak azt a tételét, hogy a XVI. sz.-i lengyel nemesség szabad
kereskedelmi ideálok felé törekedett. Logikusan következtethető ennek 
alapján, hogy amennyiben a királyok a határelzárás révén éppen a ki
váltságos rétegek előnyeinek érvényesülését, tehát a szabadkereskedelmi 
koncepciót akarták lehetetlenné tenni, akkor e politikában nem tételez
hetjük fel a kiváltságos rétegek befolyását, tehát nem kereshetünk benne 
nemesi politikát. Más oldalról viszont nem szolgálta e politika a polgá
ri réteg érdekeit sem, hanem kizárólag a fiskusét, amely ezen keresz
tül nagyösszegü vámtételekhez jutott. Ez a politika, bár egyidőben, mint 
látni fogjuk Magyarországon is feltűnik, mégis speciális lengyel jelenség.

A határelzárások megokolásánál a törvények és rendeletek látszó
lagos humanitárius szempontoknak adnak kifejezést, de a valóságos ok 
megértéséhez utalnunk kell I. Zsigmondnak már idézett 1524-iki rende
letére, amelynek 1527-ki, az élettől kényszerített felfüggesztése, radikális 
intézkedéseket tett szükségessé, ha a fiskus egyáltalán valami jövedelmet 
akart a vámokból. 1538-ban törvény mondja ki :2B „Ad evitandas mágnás

skladnego nie piaca . . . “ emiatt elrendeli, hogy „Wegrowie y kupy wegiersey . .  . abi od 
kazdej beczki po zt. dwn. wzgledem skladnego. na granicy placili rok wedle roku.“

23 Arch. paristwowe Lwów. Acta castr. Sanoc. t. 333. p. 2322—23. Ez a felfogásra 
jellemző, bár a gyakorlatban, jelen példából az tűnik ki. hogy a magyarok megszöktek 
a vámfizetés alól.

24 Bár Szelagowskinak : Ceny i. h. p. 239—40 az a nézete, hogy másutt is meg
található, de idézett példái nem fedik a valóságot sem I. Ferenc, sem VII. Henrik eseté
ben.

28 Volumina Legum I. p. 261—62. ld. Divéky Adorján is : Felső-Magyarország ke
reskedelmi összeköttetései Lengyelországgal, főleg a XVI—XVII. sz.-ban. 1905. Budapest, 
p. 49. — A Vol. Leg. I. 273—274. 1. 1540-ből is közöl határelzárást.
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insecuritates, iniurias . . . quas subditi nostri ab incolis Regni Hungáriáé 
. . . annis superioribus incurrerunt et adhuc sustinere coguntur . . . inter- 
dicimus et severe prohibimus, ut nemo subditorum nostrorum ad Hun
gáriám . . . cum mercibus aut pro mercibus . . . ire et proficisci aut inde 
ad Regnum nostrum merces quascumque invehere audeat; . . . liberum 
tarnen érit Hungáriáé . . . incolis cum rebus et mercibus quibuscumque 
interea ad Regnum nostrum venire, non obstante huiusmodi occlusione: 
quae duntaxat ad subditos nostros pertinere debet.“ Bár bizonyos, hogy 
egyes elintézetlen magyar politikai kérdések miatt ki voltak téve sok kel
lemetlenségnek a lengyel kereskedők a magyar földön, mégis a határel
zárás igazi célját a második mondatban kell keresnünk, amely jz  egész 
lengyel külkereskedelmet Magyarországgal magyar kereskedők által akarja 
lebonyolíttatni, hogy ezáltal a vámhaszon emelkedjék.

1556-ban Zsigmond Ágost egyik rendelete26 azzal okolja meg a ha
tárelzárást, hogy mivel „pleros (se. pol.) . . ad Regnum Hungaricum con- 
tinue, emendi vini causa proficisci ut iám ad emporium nostrum Craco- 
viensem (I) aliasque civitates per ipsos Ungaros hoc anno, úti antea sem- 
per fieri consueverant, nulla vina adducta sint, qua re effectum est ut 
vina per mercatores nostros, sic in Ungaria coempta gravi praetio a 
nostris subditis emi necesse sit.“ Ez a tulajdonképeni szempont, amely 
látszólag általános és céltudatos kereskedelmi-osztálypolitikát juttat kife
jezésre, elveszti hatóerejét, ha megfontoljuk, hogy magyarok ez időben 
egyáltalán nagyon kevés bort szállítottak Krakóba, függetlenül a határel
zárástól vagy a külkereskedelem szabadságától. Amikor a király azt írja, 
hogy „ez évben magyar kereskedők bort egyáltalán nem szállítottak,“ 
akkor valójában a tényleges helyzetet festi, mert a szállítók lengyelek 
voltak és elsősorban kiváltsággal rendelkező nemesek, akik így vámot 
nem fizettek s éppen a vámkönyvek csökkent tételeiből szerzett tudomást 
a király, hogy magyarok a piacot kielégítő mértékben nem látogatták s 
hogy a borkereskedelmet a kiváltságos nemesség bonyolította le. Mert 
az az állítás, hogy „a Magyarországon összevásárolt bort alattvalóink sú
lyos áron kénytelenek megvenni“ (i. h.) lehet, hogy megállja a helyét, de 
semmiesetre sem lehét a határelzárás oka, hiszen, mint a statisztika bi 
zonyítja,27 magyar kereskedők sem adták olcsóbbért a bort, akiknek a 
szállítási költségeken kívül még súlyos vámtételeket is fizetniük kellett.

Arch. Ziemskie. Kraków. Castr. Sandec. t. 7. p 244—45. Hasonló rendeletet idéz 
Fr. Buják is: Materjaly do historji miasta Biecza (1361—1632). Krakow. 1914. N° 272 és 
N° 285, de az utóbbi 1559-ből.

87 A borárak statisztikáját összehasonlító alapon a magyar borkivitel történetét tár
gyalandó könyvünkben próbáljuk majd összeállítani a lengyel levéltárak adataira támasz
kodva.
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Közelebb áll a valósághoz ugyancsak Zsigmond Ágostnak 1562-ből 
származó az a rendelete, amelyben már nyíltan szerepel a vámszempont 
is :28 „egyes emberek edictis prioribus nostris neglectis vendicant sibi fa- 
cultates evehendorum ex Hungari .1 vinorum in Regnum nostrum per vec- 
tores et incolas Regni nostri, eoque fieri quod et theloneorum nostrorum 
commodis et subditorum nostrorum communibus rationibus plurimum de- 
trahatur.“ A rendelet második mondata még élesebben fejezi ki a rejtett 
célt: „Verum libere permittimus unicuique Ungarorum in regnum nostrum 
invehere divendereque (se. vina) salvis vedigalibus nostris.“

1565-ben a fiskus haszonelve már határozott formában jut kifejezés
re :29 Senki alattvalóink közül ne merjen Magyarországból bort szállítani, 
quia non absque incommodo et proventuum fisci nostri diminutione esse 
censemus“ . . .  ha a lengyelek szállítják a bort. Hasonlóan tiltja a ma
gyarországi borvásárlást lengyelek állal 1578-ban Báthory István is.30

1593-ban a szentgyörgyi és a soproni borokat törvény mentesíti a ha
tárelzárás alól, „mivel e borokat semmiféle árúmegállítójog nem korlá
tozza és mivel magyarok nem szállítják az országba, következésképen 
minden akadály nélkül mehetnek lengyelek is Magyarországba vásárlá
suk céljából.“31 Ez a kivétel azon a tényleges tapasztalaton alapszik, 
hogy Nyugat Magyarország-i borokat magyar kereskedők csak a legritkább 
esetben szállítottak, mint ezt statisztikailag is sikerül kimutalni,82 nem is
merve az útlehetőségeket, ki lévén téve különféle politikai kellemetlen
ségeknek, — viszont a lengyel társadalomnak e két nagyon kedvelt bor
fajra szüksége volt ; ez esetben tehát a határelzárás egyértelmű lett volna a 
soproni, szentgyörgyi-bor fogyasztásának teljes kiküszöbölésével. Ezt pe
dig semmiféle törvényhozó testület sem akarta, így e borokkal szemben 
kivételt kellett tennie a királynak is.

Nagyon érdekes III. Zsigmondnak 1603-ból származó rendelkezése, 
amely szintén eltiltja a lengyeleket a Magyarországban való borvásárlás
tól, azzal a már Ciesielski-nél megismert megokolással, hogy „sok em
bernek a borért Magyarországba történő utazása által a bor oly magas 
árra hágott, hogy a kereskedők itt nem tudják eladni, amely esetleg 
tönkreteheti a Koronát is ; ilyen veszélyt megelőzendő, a királynak köte-

28 Arch. Ziemskie Krak. Castr. Sandec. t. 9. p . 368—69.
29 U. o. Castr. Sandec. t. 9. p. 848—849,
80 Vol. Legum 11. 188. Ismeri Jeckel is : Geschichte d. polnischen Handels 1809. 1.172.
31 Vol. Legum II. 346. „Konstytucja anni 1578 o niekupowaniu wina w Wegrzech 

przez poddane nesze, na wina Endeburskie . . . Swietojurshie y insze sciagac sie nie ma 
zgdyz le wina skladów zadnych nie maja y przez postronne ludzie do Korony przywiezi- 
one nie bywaja. Przelo wolno je poddanym naszym na miejscach przepisanych Kupowac 
przywizie y do Korony wozic.“

82 Ezt kíséreljük meg a magyar borkivitel történetéről szóló tanulmányunkban.
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lessége mindenkit súlyosan büntetni, aki Magyarországba borért megy.“33
Ez a megokolás nagy irodalmi hatást mutat. A statisztikai kimuta

tások egyáltalán nem bizonyítják, hogy a lengyelek által behozott és kí
nált bor megfizethetetlen lett volna.

A határelzáró rendeletek megsértőit rendes körülmények között sú
lyosan büntették. Eltekintve attól, hogy a törvényekben mindig szerepel 
„sub poena confiscationis vini“ kitétel, a gyakorlat még magas pénzbün
tetéssel is sújtotta az áthágót. 1565-ben pl. a bieczi helyettes kapitány 
Jan Krupek krakói polgárt 100 hordó bor szállítása miatt 2000 fl.-tal bün
tette.84 Vagy 1612-ben Leszynski vámőr 5 Nowi-Sacz-i polgárt vádolt be 
62 hordó bor átszállítása miatt.35 Elfogni és megbüntetni őket önmagá
nak nem volt hatalma, mert a polgárok „za mury Dunajeczem“ tehát ví
zen szállították a városba a bort, így megszöktek a vámos elől, de a tör
vényszék fizetésre kényszerítette őket. 1616-ban egy Somicki nevű vám
őr elkobozta „Szahowicz cieskowi polgár borait, amelyeket Danilowicz 
kincstárnok a varsói királyi borpincébe küldetett,“86 mivel a mondott pol
gár nem akart vámot fizetni s mert a törvény ellenére szállított. 1631-ben 
Krakó város instigatora 3 bieczi polgárt 1000 fi. büntetésre ítélt, mert a 
törvények ellenére merészeltek Magyarországba menni borvásárlás cél
jából.“37 Ez utóbbi esetben jut legélesebben kifejezésre kifejezetten a ha- 
tárelzárási tilalom megszegése miatt kiszabott büntetés.

De ezek a súlyos büntetések, melyeknek sorát még folytatni lehet
ne, épen azt igazolják, hogy a fönnt vázolt vámkereskedelempolitika nem 
tudott átszívódni az életbe. A lengyel nemesek és kereskedők egyformán 
megszegték az intézkedéseket, valahányszor csak szükségük volt magyar 
borra. A Magyarországra tervezett kereskedelmi utakat tiltó rendelkezé- 13

13 .Wino samo za zaiezdzaniem do Wegier po nie wiela ludzi y ubieganiem sie 
do niego weslo w taka eene ze zniesc z jey dostatki tuteczne nie beda mogli co isz 
zniszczyc prawie moze Korone, zabiegajac takowej niezmernej szkodziejej z zwierchnosci 
naszej królewskiej, ktoremu prawo wykonyvac nalezi . . ." megparancsolja, hogy a ma
gyar bort példamutatásként el kell kobozni. L. Diplomata inst. Ossoliniam wel Lwowie N° 
1082. A fordítás nem szószerinti, az oklevél fogalmazása nagyon hanyag, az írás szinte 
olvashatatlan, dr. Inglql István egy. magántanár segített megfejteni s ezért köszönelemet 
fejezem ki.

34 Arch. Ziemshie Krakow. Inscr. Castr. Crac. t. 89. p 538—39. Az illető jelen eset
ben ok nélkül bűnhődött, mert volt kiváltságlevele.

36 Acta Depositoria N. Saczq Kraków. (Arch. miasta Krakowa) N° 83. p. 230—31.
33 Arch. Ziemskie. Krakow. Rel. Crac. t. 42. p 2356 . . .  Strasznik skarbowi confis- 

kowal urzendownie . . .  te wina (mennyi ?) . . . y dal je na komoré skiadna do Biecza 
ktore wina rozkazalem (t. i. Danilowicz, podskarbi Koronny) tu do Warszawy do piw- 
niczi Króla . . . odeslacz.

87 Buják : Materjaly i. h. N° 526. „ozaplacenie 1000 xtp., jako kary za udawanie 
sie na Wegry, celem kupna wina wbrew zakazowi.“
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sek formálisak maradtak, amelyekhez nagyon kevesen tartották magukat, 
mert — úgy tűnik — Magyarországon olcsóbban tudták beszerezni bo
rukat és még a költséges transzport kiadásokat is fedezte a haszon, amely 
a borból származott.88 Sőt pozitive bizonyítják e tételünket Zbyltowski 
Kristóf lengyel nemes szavai, aki 1610-ben azt írja: „Ut Poloni pro ne- 
cessitate sua quovis locorum in Ungariam gratia coémendi et evehendi 
eorundem vinorum liberum ingressum habeant ideo ut videlicet ipsi Hun- 
gari eadem vina Polonis in Ungaria carius vendant, Poloni "etiam pro 
eidem coémendi . . .  in Ungariam eantet proficiscentur.“38 39 Ez életből vett 
bizonyíték minden hozzáfűzés nélkül mutatja a valóság képét, amelynek 
erejét még jobban hangsúlyozza egy 1611-ben hozott törvény,4* amely 
még magánember számára is megengedi minden, Magyarországba menő 
lengyel alattvaló borának elkobzását. Uj-Sandec monografusa Syganski 
szintén több példát hoz fel a határelzéró rendeletek áthágására.41

Egészen természetes ez a „törvénysértés,“ hiszen a gazdasági fej
lődés mozgalmassága nem ismeri el a szabályozások korlátjait, szabadon 
tör magának utat mindaddig, amíg oly szervezett hatalommal találja ma
gát szemben, amely felülről erősebb nyomást tud gyakorolni, mint ami
lyen a gazdasági életnek alulról kiinduló lökőereje.

Érdekesen játszották ki a törvényt különösen a nemesek. Az 1643- 
iki konstitucióban olvassuk, hogy „olyanok is vannak, akik magyar ke
reskedőknek adván ki magukat, azokkal egyetértve, ott (t. i. Magy. orsz.- 
on) összevásárolják a bort és ide hozzák.“42 Vagy mint Starowolski ír
ja :43 „sokan a parasztot nemesi ruhába öltöztetik és kényszerítik esküt 
tenni arra, hogy nemesi szükségletre szállít.“ Mások mellékutakon, a 
vámhelyeket elkerülve szállítanak, mint Lubomirski kincstartó 1692-iki 
rendelete említi.44 * A csempészést nagyon szigorúan büntették s nagyon 
ellenőrizték az utakat is ; a kamarák között vámőröknek kellett ellenőrző 
sétákat tenniök, mint azt III. Zsigmond 1601-iki instrukciója előírja :4B „Te- 
loneatores . . . habebunt ínter se intelligentiam, de intermediis viis, inter 
eorum cameras existentibus, per quas teloneum fraudari posset, quomodo

38 Hasonló eredményre jutott a Kelet-Lengyelország-i viszonyok tanulmányozása köz
ben Arlamowski: Szlachta i. h. is p. 31.

39 Arch. Ziemskie Kraków. Castr. Biecens. t. 39. p. 1017—18. N° 1610.
40 Vol. Legum 111. p. 8 9.
41 J. Syganski: Historja N. Sacza . . . 1901—3. Lwow. 11. 165.
42 Vol- Legum IV. 35. „nayduja sie tacy, ktorzy pod pretextem kupcow Wegierskich 

wina zakupuja i tu wywoza.“
43 Idézi Gargas i. h. 71 p. . . . „chlopa przebrawszy po pansku, kaze szlaehcic 

przysiadz. ze na potrzebe pana swego towar ten prowadzi.“
44 Arch. Ziemskie. Krakow. Castr. Biecens. t. 212. p. 1164—66.
46 Vol. Legum II. 412.
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communi intelligentia custodientes sint et unus alium teneatur praemo- 
nere, ubi aliquid damnorum futurum consideraret.“ Ha nem tudnánk, 
hogy ezek a rendelkezések semmi eredményt sem hoztak magukkal, mo
dern állami intézkedéseket üdvözölnénk bennük. De így csak teoretikus 
értéküket ismerhetjük el.

Nem volt, mert a XVI—XVII. sz. század viszonyai között nem is lehe
teti a lengyel államnak jól kiépített vámőrsége, — emiatt nem valósul
hattak meg a határelzárási intézkedések sem.46 Maga a fiskus is eltekin
tett egyes esetekben a szigorú zárlat aló l; korlátolt mennyiségű behoza
talra jelentősebb kereskedőknek vagy nemeseknek sikerült kiváltságot kap- 
niok. így 1542-ben 10 bieczi polgárnak ad kiváltságot I. Zsigmond.47 
1564-ben Mischkowski krakói kastellán, mint a királyi kiváltságlevél mond
ja48 „nobis retulisset, se permulta vini vasa pro usu suo in Hungária 
coémisse, verum propter edictum nostrum illa advehere nolle, ne iure 
commissi ab aliquo accipiantur, nos prospicere volens, ne exinde dam- 
num aliquod accipiat, ad adducendum hoc vinum consensum nostrum 
praebuimus, itaque illud sine aliqua thelonei exactione ac omni difficul- 
tate“ . . . szállíthatja. 1565-ben egy krakói polgár, Jan Krupek, kap enge
délyt ....... coémere centum vasorum vini et in Regnum nostrum dedu-
cendorum, salvo tarnen et integro teloneo nos/ro.“49 Báthory István is 
több kiváltságot adott különféle magyar nemeseknek, így 1577-ben Nagy- 
mihályi Pongrác Jánosnak,50 vagy 1581-ben Bornemissza Jánosnak és 
Horváth Andrásnak, kérve a hatóságokat „nullaque telonea ac vectigalia 
exigant.“51 52 * Ugyancsak ő 1582-ben Tanyai Kristófot „ad coémenda et com- 
paranda vina idque in proprios usus in curia nostra advehenda“ küldi 
Magyarországba, természetesen vámmentességgel.5* Vagy III. Zsigmond 
1595-ben Jakob Kopczemski számára 50 hordóig terjedő borbehozatali 
engedélyt ad „absque quavis teloneorum ac vectigalium solutione.“58

Láthatni ezekből az idézetekből, hogy maguk a tilalmi rendeletek 
szellemi kezdeményezői is nagyon gyakran kénytelenek voltak szakítani 
jónak vélt politikájukkal, mert úgy parancsolta az élet, mint az igények,

46 De másutt sem volt ez meg, mint E. Heckscher tanulmányából kitűnik : Der 
Merkantilizmus. 1932. Jena I. 26—70.

41 Arch. Ziemskie. Krakow, lnscr. Castr. Crac. t. 87. p. 870.
48 Buják: Materjaly i. h. N° .190.
49 Arch. Ziemskie Krakow. !ns. Castr. Crac. t. 89. p. 538. A már említett 2000 fi. 

büntetéspénz visszaadását Krupek számára kéri a bieczi helyetteskapitánytól a király (u. o.) 
L. még Buják : Materjaly N° 97. jegyzet, csak az utóbbi levelet ismeri a kapitányhoz.

60 Arch. Ziemskie. Krakow. Castr. Biecens. t. 20. p. 47—48.
61 U. °. Castr. Biecens. t. 22. p. 533.
52 U. o. Castr. Saudec. t. 243. p. 654.
63 U. o. Castr. Biecens. t. 30. p. 1160.
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a szükségletek kifejezője. Valójában nagyon nehéz lehetett megvalósítani 
egy olyan szándékot, amely minden oldalról akadályra bukkant. Egy 
részről a lengyel társadalom ásott árkot, másrészről a magyar törvény- 
hozás emelt falat, amely az 1609. o. gy. 43. c.-ben a magyar kereske
dők által szándékolt borkivitelt megtiltja.64 65 1628-ban pedig Zemplén vm. 
kéri a főispánt „quia. . .  in eductione vinorum a dominis Polonis varia 
incommoda, ineffabiles injuriae, damnorum illationes, regnicolarum ipso- 
rumque rerum arestationes, adulterinarum monetarum 'introductiones, in 
Regno dietim crescere liguet“ . . .  járjon közbe a királynál a magyarok ál
tal történő borkivitelnek betiltása érdekében.66

Nem jellemző-e ennek a kérésnek szembeállítása a lengyel okleve
lek és írók szavaival, különösen a törvénykezések megokolása szempont
jából 1

A magyar állam a XVI. sz. végétől kezdve ugyanarra a vágányra 
lépett, amelyen a lengyel állam haladt már a század közepétől fogva : 
nem véletlen, hogy éppen Zemplén vm. terjesztett fel ilyen kérést, hiszen 
elsősorban volt érdekelve a borkivitelben. A magyar kereskedők szíve
sebben adták el itthon boraikat, a lengyelek viszont szívesen jöttek Ma
gyarországba borért. A két érdek itt találkozott, de a XVI. sz. végétől 
kezdve, megfigyelhetőleg, a Hegyalja-i boroknak Lengyelországban való 
elterjedésével párhuzamosan egyes, különösen a Felvidék-i városok po
litikája odairányult, hogy lengyel kereskedők ne juthassanak a Hegyaljá
ra. És miután ezt meggátolni nem tudták, inkább maguk szállítottak Len
gyelországba esetleg helyi, ott tehát kevésbbé keresett bort, vagy pedig 
közvetítették a Hegyalja-i eladást, ami viszont sértette a hegyaljai terme
lők érdekeit akik egyenesen lengyel kereskedőknek drágábban tudták el
adni termésüket.

Ezzel befejezzük tanulmányunkat. Láttuk a fiskális politika megfe
szített törekvéseit a nemesi kereskedelmi szabadság ellen, de láttuk e 
politika sikertelenségét is. Éppen ezért, visszatérve kiinduló pontunkhoz, 
összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy ami a borkereskedelmet illeti, bár 
a lengyel állam gazdaságpolitikája a nemesség ellen irányult, a gazda
sági élet, maga a kereskedelem, a nemesség intencióit szolgálta.66

Komoróczy György.

64 Sőt 1588-ban a szepességi kormányzó is ed ki tilalmat. Idézi Buják : Materjaly 
N° 430.

65 Corpus Slatutorum (Kolozsváry—Óváry) II. I : 140—141.
86 A lengyel helyesírás betűtípusok hiánya miatt nem volt egészen szabályszerűen 

keresztülvihető.
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