
KÍSÉRLET A MONARCHIA KÖZLEKEDÉS-HÁLÓZATÁNAK 
EGYSÉGES FEJLESZTÉSÉRE I. FERENC KORÁBAN.

(Fejezet az Udvari Kereskedelmi Bizottság közlekedésügyi működéséből).

1816 júliusában I. Ferenc gróf Stadion-Warthausen Fülöp pénzügy- 
miniszter javaslatára felállította az udvari kereskedelmi bizottságot 
(Kommerzhof kommission) .l

Feladatául azt tűzte ki, hogy a monarchia minden részében tanul
mányozza a kereskedelem és ipar helyzetét, mind tartományi, mind 
külföldi viszonylatban, hogy így e gazdasági ágak érdekeiről és a 
tennivalókról tökéletes ismeretet és világos áttekintést szerezzen. Ennek 
alapján tegyen majd indítványokat arra vonatkozólag, hogy 1. miként 
lehetne a monarchia egyes részeinek kereskedelmi érdekeit össze
hangolni és melyek egy — az egész államtestet felölelő — kereskedelmi 
rendszer azon alapelvei, amik ebből az egységesítésből folynak; 2. hogy 
az új alapelvek a vámrendszernek milyen szabályozását kívánják meg.2

A bécsi kongresszus után a monarchia területállományában jelen
tékeny változás állott be,3 ami szükségessé tette, hogy Ferenc udvari

1 Beer A., Die Finanzverwaltung Österreichs 1749—1816. (MIÖG. Bd. XV. 
1894. 307—309.) A Kommerzhofkommission felállítása összefüggésben van azzal a 
küzdelemmel, amelyet Stadion 1814-ben a birodalom pénzügyeinek átvételékor kez
dett meg a pénzüggyel összefüggő területek egységes irányítása érdekében. Ez a 
küzdelem az ideiglenesen felállított bizottságok és politikai hatóságok, elsősorban 
az új és visszaszerzett tartományok szervezésével megbízott udvari központi szer
vezési bizottság (Centralorganisationshof Commission) hatáskörének korlátozására 
irányult. (Beer, i. m. 326—332.; Staatsarchiv, Staatsrat-Akten (jelzése: St. R.) 3288, 
4423/1814; 1/1815.).

2 St. R. 4710/1816.
3 Ficker A., Gebietsveränderungen der öst.-nng. Monarchie 1780—1877. (Sta

tistische Monatschrift Jg. IV. Wien. 1878. 20— 35.)
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bizottságok által a birodalom különböző tartományainak érdekközös
ségét vagy érdekellentétét kivizsgálja, az egyes intézményeknek vagy 
berendezéseknek különböző fejlődési fokát mérlegelje és ennek meg
felelően dolgoztassa ki azt a rendszert, amely szerint egy bizonyos 
ügyben az egész monarchiát egységesen vezetni lehet, — mint mon
dották — egységesen a jólét felé; ne forduljon elő az, hogy a monarchia 
egyik tartománya nagy előnyöket élvezzen, a gazdagodás feltételeivel 
bőven rendelkezzék és ugyanakkor a másik, semmit sem kapva, tönkre 
menjen.4

Ez a felfogás: az egység szükségességének és az egységesítés meg- 
okolásának ilyen beállítása jellemzőnek látszik a Ferenc-féle páiriár- 
kális abszolutizmus gondolkozásmódjára.

Az udvari kereskedelmi bizottság az ú. n. kommerz-ügyekre nyerte 
el ezt a szervező munkát.5 6

Problémánkkal kapcsolatban ez azért érdekel bennünket, mert az 
udvari kereskedelmi bizottság vezetője Stahl Fülöp0 és Kraus-Elislago 
Antal, az ipar-, konzuláris- és kereskedelmi ügyek előadója7 egyformán 
szükségesnek tartották, hogy az új kereskedelmi rendszer megalkotá
sánál a közlekedési hálózatnak is fontos szerepet juttassanak. Meg
győződésük szerint ugyanis az új kereskedelmi rendszernek a mon
archia határain belül a közlekedés szabadságának helyreállításán, a 
külföldi államokkal szemben pedig az átmenő kereskedelem lehető 
legnagyobb megkönnyítésén kellett alapulnia. Egyelőre — amint meg
állapították -— mindkettőnek számtalan az akadálya; ahhoz hogy eze
ket az akadályokat a bizottság megismerje és megszüntesse két esz
közre volt szüksége: 1. célszerű kereskedelmi úttérképekre, 2. meg
bízható statisztikai adatokra a belső forgalmi viszonyokat illetőleg.8

4 Hofkammerarchiv, Akten des Commerz-Präsidiums (jelzése: C. H. K. Präs.) 
0981 1 821V

5 A „kommerz-ügy“ fogalmára nézve lásd: Eckhardt F., A bécsi udvar gazda
ságpolitikája Mária Terézia korában. Budapest. 1922. Bevezetés.

6 Stahl Fülöp (1762— 1831; szolgálati ideje 1830-ig tartott). Életére vonat
kozólag lásd Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich. Bd. 37. 
90.; működésére: Slokar J., Geschichte der österreichischen Industrie und ihrer 
Förderung unter Kaiser Franz I. Wien. 1914., Beer A., Die österreichische Handels
politik. Wien. 1891.

7 Kraus-Elislago Antal (1777—1860; szolgálati ideje 1847-ig tartott). Életére és 
működésére: Wurzbach, i. m. Bd. 13. 146, Slokar, i. m., Anton Joseph Emanuel 
Ritter von Kraus-Elislago „Autobiographie“ . Wien. 1849.

8 C. H. K. Präs. 12/1821.
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Mivel a kereskedelmi bizottságnak egyik sem állt rendelkezésre, 
elhatározta, hogy ezeket a monarchia összes tartományaival elkészítteti 

-és beküldeti; felszólította egyben a tartományok vezetőit, hogy hozza
nak javaslatba olyan utakat, amelyeknek a megépítése az illető tarto
mány számára szükséges vagy hasznos és a birodalom általános érde
kével sem áll ellentétben.9 Ezzel az udvari kereskedelmi bizottság a 
monarchia közlekedés-hálózatának fejlesztése érdekében olyan munkát 
indított meg, amelynek — mint Stahl és Kraus többször is megemlítik 
—  a múltban eddig nem akadt párja.10

E munka tárgyalása előtt szükséges vázolni, hogy milyen új keres
kedelmi rendszer kidolgozásáról és tervbevett bevezetéséről volt szó, 
továbbá, hogy ennek érdekében az uralkodó milyen hatáskörrel ruházta 
fel az udvari kereskedelmi bizottságot.

¥ *
*

I. Ferenc 1816-ban az ipar és kereskedelem fellendítése érdekében 
hathatós reformok bevezetésére készült; ezért állította fel az udvari 
kereskedelmi bizottságot11 és ezért bízta meg azt új kereskedelmi rend
szer kidolgozásával. Stadionnak a Kommerzhofkommission felállítását 
javasló indítványából némileg kiderül, hogy milyen szellemű reformok 
bevezetése állott előtérben. A kereskedelmi bizottság felállítását többek 
között azért javasolta, mert szerinte azokban az államokban, ahol pro- 
hibitív vámrendszer uralkodik, az államkormányzat szükségképpen 
befolyást gyakorol a kereskedelmi viszonyokra; fontos lenne azonban, 
hogy ez a befolyás a nemzeti ökonómia helyes alapelvein nyugodjék 
«s  a kereskedelem és ipar valódi érdekeire állandóan tekintettel legyen.12

A kereskedelmi bizottság tehát a nemzeti ökonómia „helyes“ alap
elvei szerint befolyásolta volna a monarchia kereskedelmi viszonyait.

Nemzeti ökonómián abban a korban a fiziokratizmust és a smithia- 
nizmust kell értenünk. A két rendszer közös alaptanítása a gazdasági 
individualizmus, vagyis a teljes szabadság a belső és külső kereske
delem terén, szemben a merkantilizmussal, amely a belső kereskedel
met a belső vámok eltörlésével, valamint szárazföldi és vízi utak épí
tésével megkönnyítette ugyan, szabaddá azonban nem tette, mert 
sohasem az egyén, hanem az állam érdeke lebegett a szeme előtt; a 

Jcülső szabadságot éppen emiatt eleve kizárta és tekintetét a kereske

9 C. H. K. Präs. 433, 453/1819.
10 C. H. K. Präs. 266/1821.
111 Slokar, i. m. 69.
12 Beer, Die Finanzverwaltung. . .  308—309; Beer, Die őst. Handelspol. 552.
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delmi mérlegre szegezve az aktívát a tiltó- és védő vámrendszerrel 
akarta mindenáron biztosítani.13

Az a tény, hogy Stadionék a prohibitív vámrendszert a nemzeti 
ökonómia alapelvein szándékoztak felépíteni, elárulja, hogy valahol 
a kettő, a merkantilizmus és a nemzeti ökonómia rendszere között 
keresték a megoldást.

Ha figyelembe vesszük azt, hogy Stahl és a kereskedelmi bizottság 
több tagja II. József gazdasági iskoláját járta,14 s hogy későbbi fejlő
désük számtalan megnyilatkozásuk szerint15 16 17 azt mutatja, hogy a 
fiziokrata és smithianista elvek bennük — a Ferenc-féle reakcionárius 
felfogás ellenére és vele folytatott harcban — egyre tovább érlelődtek, 
akkor valószínűnek látszik, hogy kinevezésükkel Ferenc az 1811-ben 
kezdődő gazdasági depresszió enyhítésére a liberalizmus gazdasági 
elveivel tett kísérletet és az új kereskedelmi rendszer kidolgozására 
szóló megbízás első lépés volt a „laisser faire laisser passer“ elvének 
hivatalos engedélyezésére a kereskedelmi élet terén.18

A belső és külső kereskedelmi szabadság között azonban Stahl és 
Kraus is különbséget tettek. Amikor pl. az angliai állapotokat emle
getik, — ahol gyárak füstölögnek, nagy városok támadnak, az ipar és 
kereskedelem virágzik, a magántőke állami feladatokra is vállalkozni 
mer: utakat és csatornákat épít, folyókat szabályoz —, amik a sza
badság megtermékenyítő hatásának tekinthetők, s amikor szembeállít
ják ezzel az ausztriai viszonyokat, amelyeket — nem lévén szabadság 
— az előbbi eredmények hiánya jellemez,1’ akkor ezen a belső szabad
ság hiányát kell értenünk: a céhek, a belső vámhatárok, a túltengő 
út-, híd- és egyéb vámok uralmát, ami megakadályozza a közlekedés 
belső szabadságának kifejlődését. Az pedig — felfogásuk szerint —

13 Srbik H„ Der staatliche Exporthandel Österreichs vom Leopold I. bis Maria 
Theresia. Wien—Leipzig 1907. Einleitung.; Mayr R., Lehrbuch des Handelsgeschichte 
auf Grundlage der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Wien 1921. 163.

14 Piibram K., Geschichte der österreichischen Gewerbepolitik von 1740 bis 
1860. I. 1740—1798. Leipzig 1907. IY. Buch I., II. Kap.

15 Slokar, i. m.
16 Ferenc óvatos barátkozása a liberalizmus gazdasági elveivel nem sokáig 

tartott. 1825-ben egymás után jelennek meg a liberalizmust kárhoztató iratai és a 
liberalizmus szellemében tett engedményeket visszavonó rendeletéi Kraus lelkes 
liberalizmust védő beadványai ellenére. Kraus-Elislago, Aktenmässige Darstellung 
meiner amtlichen Leistungen... zur Zustandebringung einer den Fortschritten der 
Zeit und den Verhältnissen der öst. Monarchie entsprechenden Handels- und Ge- 
werbs Gesetzgebung. 1819. (Kraus-Elislago-féle családi levéltár C jelzésű kézirata.^

17 Hofkammerarchiv Akten der Kommerzhofkommission (jelzése: C. H. KJ
279, 351 ex apr. 1824; Slokar, i. m. 31.
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az állam jóléte szempontjából elengedhetetlen.18 Az új kereskedelmi 
rendszer a közlekedés belső akadályainak lerombolását tűzte ki tehát 
célul és az erre vezető utat a gazdasági élet erőinek: a földmívelési, 
az ipari és a kereskedelmi erőknek kölcsönös fejlesztésében látta meg.19 
Azonban ugyanakkor, amidőn a belső szabadság szükségességét any- 
nyira kihangsúlyozták, egyben kijelentették azt is, hogy a kereskedelem 
általános és korlátlan szabadsága a külföld felé a nemzeti ökonomisták 
jámbor kívánsága marad; ez csakis célszerűen adagolt mértékben vál- 
hatik az állam hasznára.20

Kétségtelen, hogy Stahl és Kraus a prohibitív rendszernek elvben 
ellenségei voltak, gyakorlatilag azonban fenntartása mellett foglaltak 
állást, mégpedig — mint mondották — azért, mert annak megszüntetése 
addig, amíg a többi államokban fennáll, Ausztriára nézve veszélyes 
lenne.21

Ezt a prohibitív szisztéma ellenes felfogást világosan igazolja a 
Kraus által kidolgozott vámrendszer-tervezet is.22

Közismert tény, hogy a magyar tartományokat az örökös tarto
mányoktól közbeneső vámvonal választotta el, amelynek a megszünte
tését a bécsi udvar a magyar feudális alkotmány reformjától tette

18 C. H. K. Präs. 776/1820; Hudeczek K., österreichische Handelspolitik im 
Vormärz 1815— 1848. Wien 1918. 50. (Studien zur Sozial-, Wirtschaft- und Ver
waltungsgeschichte XI. Heft.).

19 Hudeczek, i. m. 27; C. H. K. Präs. 12/8121.
20 C. H. K. Präs. 852/1821.
21 Hudeczek, i. m. 26; Abból a jelentésből, amelyben Stahl munkatársának, 

Krausnak egyéniségét jellemzi, kitűnik, hogy Stahl milyen mértékben helyeselte 
a liberalizmust. „ . . .  Kraus gehört nicht zur Coterie jener jungen Geschäftsmänner, 
die zwar die neueren und besseren staatswirtschaftlichen Prinzipien in der Schule 
gut erlernt haben, aber eben deswegen, weil sie ohne hinlängliche Erfahrung sind, 
häufig mit ihren unbedingt liberalen Ideen gerne Experimente machen und daher allen 
jenen entgegen sind, die reifer denken und nicht zu ihrer jugendlichen Fahne 
schwören. Die Zeiten der Not aber haben gelehrt, um wie viel diese unbedingte und 
nicht richtig angewendete Liberalität das Elend mancher Gewerbsklassen ver
mehrt h a t ...“ (St. R. 73/1819).

22 Kraus-Elislago A., Entwurf eines neuen öst. Zolltarifes auf Grundlage eines 
zeit- und zweckgemässen Überganges von dem als nicht länger haltbar anerkannten 
Systeme der Handelsverbote, zu dem Systeme eines kräftigen Schutzes der in
ländischen Industrie und eines rechtlichen Handelsverkehres mit dem Auslande, 
nebst den dazu gehörigen Vorarbeiten. 1842. — A kereskedelmi bizottság és List 
Frigyes védő-vámrendszere közti ellentéttel foglalkozik Srbik H., Metternich der 
Staatsmann und der Mensch. Wien—Leipzig 1925. I. 534; Hudeczek, i. m. 32. — List 
eszméinek fejlődését tárgyalja Ladenthin E., Zur Entwicklung der nationalökono
mischen Ansichten Fridrich List’s von 1820—1825. Wien 1912. (Studien zur Sozial-, 
Wirtschaft- und Verwaltungsgeschichte VII. Heft.)
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függővé.23 Ezzel a tradicionális felfogással az új kereskedelmi rendszer 
sem szakított. A Kraus-féle vámrendszer szerint ugyanis csak bizonyos 
mértékben omlanék le a közbeneső vámvonal, — amennyiben vám- 
mentességet nyerne minden iparcikk, — a mezőgazdasági termékekre 
nézve azonban egyelőre tovább is fenntartatnék a prohibitív vám
rendszer.24

Az új kereskedelmi rendszer tehát a külső kereskedelemnek csak 
elméletben adott szabadságot, Magyarország számára pedig még elmé
letben sem hozott volna lényeges változást.

*
* *

Az udvari kereskedelmi bizottság hatáskörét eredetileg csakis elmé
leti feladatára való tekintettel vonták meg.25 Az adminisztratív, vagyis 
az ú. n. kurrens ügyek vezetését az uralkodó kezdetben nem bízta a 
kereskedelmi bizottságra, hanem az udvari kamara kereskedelmi ügy
osztályára. Stahl azonban, Stadion támogatásával kivívta, hogy a 
kereskedelmi bizottság tisztán elméleti és tanácsadói szerepköre — 
egyrészt az új rendszer kidolgozása érdekében, másrészt az amúgy is 
gyakori hatásköri zavarok és az azokból származó toliharcok elkerü
lése végett — az adminisztrációs ügyek bevonásával kibővüljön.26

Ez az adminisztratív hatáskör, éppúgy mint az elméleti rendszer 
kidolgozására vonatkozó, az egész monarchia területére, tehát Magyar- 
országra is kiterjedt. Stahl éppen azért azt javasolta az uralkodónak, 
hogy a Magyarország kereskedelmi ügyeit tárgyaló üléseken való kép
viseletre nevezzen ki a magyar udvari kancellária tagjai közül egy 
tanácsost. Stahlnak ezt az indítványát, amely a magyar kancelláriának 
is kívánsága volt, Stadion (azzal a megokolással, hogy az uralkodónak 
a kereskedelmi bizottság alapításával amúgyis az volt a szándéka, 
hogy a kereskedelem ügyeinek vezetését egyesítse) a legmelegebben 
terjesztette elő, sőt azt ajánlotta, hogy állandó magyar ülnök vegyen 
részt a kereskedelmi bizottság heti ülésein.27

23 Srbik H., Metternich... I. 468; Eckhardt F., A bécsi udvar gazd. pol.. . .  
252—269.; Miskolczy J., Gesamtstaatsidee und Wirtschaftspolitik in Ungarn 1790— 
1848. (A Gróf Klebersberg Kunó Magyar Történetkutató Intézet Évkönyve VI. Évf. 
Budapest 1936. 188—204.). Iványi—Grünwald B., Gróf Széchenyi István Hitele Bp. 
1930. Bev. II. (Font. Hist. Ae. R.)

24 Kraus-Elislago, Entwurf eines neuen Zolltarifes . . .
25 Hudeczek i. m. 22.; St. R. 4710/1816.
26 St. R. 6271/1816.
27 Az erdélyi kancellária részéről szintén állandó ülnök kinevezését aján

lotta Stadion, ezenkívül a haditanács képviselőjének megjelenését is szükségesnek 
tartotta azokon az üléseken, amelyeken a határőrvidék kereskedelmi ügyei szóba 
jönnek.
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Az a kabineti irat, amely a Kominerzhofkommission felállítását 
elrendelte, Stadionra bízta a hatáskör pontos kiszabását. Stadion nyolc 
különböző kommerz ügyben állapította meg a bizottság illetékességét:
1. a magasabb kereskedelmi ügyekben, mint aminő a) kereskedelmi 
szerződések és kereskedelmi viszony szabályozása, b) konsulatusok fel
állítása és elismerése, c) kereskedelmi és ipari táblázatos kimutatások 
szerkesztése; 2. a vámügyekben általában (vámrendszer, vámtarifa, 
vámkedvezmények megadása, vámhatárok megállapítása); 3. a tengeri 
kereskedelmihajózás ügyében; 4. vesztegzár és gyógyhelyi berendezé
sekre való felügyeletben; 5. kereskedelmi és váltóbírósági ügyekben;
0. magasabb ipari ügyekben, mint pl. a külföldi iparágak bevezetése, 
találmányok megvizsgálása, kizárólagos privilégiumok adományozása, 
hasznosabb gyárak és iparágak támogatása; 7. védelmi-, felügyelői- és 
tanulmányi berendezések felállítására vonatkozó ügyekben: a) keres
kedelmi áruk lepecsételése, b) gyárak felügyelete, c) a politechnikai 
intézet és 8. a közönséges gyári és kereskedelem-ipari élet vezetésében.

A szisztematikus munka mellett tehát a felsorolt vám-, gyár-, ipar
és kereskedelmi vonatkozásokban az összes kurrens ügyek vezetése is 
az udvari kereskedelmi bizottság feladatává lett. Stadion kívánsága 
szerint kivételt képeztek mégis a vámmal kapcsolatos visszaélések, a 
csempészeti ügyek, továbbá a kincstári gyárak és általában minden 
olyan berendezés és vállalkozás, amely sem közvetve, sem közvetlenül 
nem tartozott a kereskedelem és ipar vezetésének rendszerébe és ad
minisztrációjába.28

Az uralkodói elhatározás Stadion előterjesztését jóváhagyta, egye
dül a nyolcadik pontban említett közönséges gyári és kereskedelmi 
ügyek vezetésére nézve intézkedett úgy, hogy a kereskedelmi bizottság 
az effajta ügyeket a kancelláriával tárgyalja meg, tekintve, hogy azok 
egy része, nevezetesen a rendőrségi-ipar ügyek, nem az udvari kamara, 
hanem az udvari kancellária hatásköre alá tartozott.29 30 A magyar és 
erdélyi kancellária ülnökére vonatkozólag — Zichy Károly grófnak, 
Stadion indítványát tekintetbe nem vevő votuma után — az uralkodó 
úgy döntött, hogy akkor, amikor magyar ügyeket intéz a kereskedelmi 
bizottság, hívják meg a magyar kancellária képviselőjét is. A magyar 
kancellária sem kívánt többet, fölöslegesnek tartottak tehát többet 
adni, mint amennyit kért.80

28 St. R. 6271/1816.
29 A rendőrségi- és kereskedelmi ipar (Polizei- und Commerzialgewerbe) közti 

különbségre vonatkozólag lásd: Píibram, i. m. 38.
30 St. R. 6271/1816.

249



Feltűnő lehet, hogy a kereskedelmi bizottság hatáskörét kijelölő 
és a direkt kom merz ügyeket összefoglaló nyolc pont között a közle
kedésügy nem szerepelt. A közlekedésiigy azonban sohasem tartozott 
a közvetlen kommerz feladatok közé. Stadion összefoglalásában is a 
közvetett kommerz ügyek között van és az intézkedés reá vonatkozólag 
az, hogy a jövőben az ország- és vízi utak, mint közlekedési eszközök, 
a Kommerzhofkommission hatásköre alá tartoznak.31

Stadion a kereskedelmi bizottság ügykörének körvonalazásakor az 
egyes pontoknál megjelölte, hogy az illető ügy melyik hatóság kezéből 
megy át a kereskedelmi bizottság hatáskörébe. Ebből megállapíthatjuk, 
hogy egy-egy ügyben néha három-négy hatóságnak volt intézkedési 
joga. Ami érvényes volt a közvetlen kommerz ügyekre, az még inkább 
érvényes volt az olyan közvetettekre, mint amilyen a közlekedés.

A közlekedésügyre a 18. század eleje óta, amikor az első lépések 
történtek az úthálózat fejlesztésére, különböző hatóságok gyakoroltak 
befolyást. Ezek intézkedési területe között éles határvonalat hiába 
keresnénk. Az egyszer megszerzett hatáskör állandó jogot adott és csak 
a hatóság feloszlatásával szűnt meg. Növeli még a zavart az is, hogy 
a vízi és szárazföldi utak különböző típusúak voltak. Az örökös tar
tományokban kincstári, tartományi, kerületi, Magyarországon pedig 
vármegyei; emellett mindenütt magántársaságok által épített utakkal 
találkozunk, ami azt jelenti, hogy nemcsak a közlekedésügy fejlesz
tése és gondozása, hanem igazgatása is összetettebb, mondhatnánk, 
zavarosabb volt.

III. Károly korában a közlekedésügyet tartományonként szervezett 
útügyi igazgatóságok gondozták.32 Mária Terézia feloszlatta ezeket és 
az egyes tartományokban 1762-ben közvetlenül az udvari kancellária 
fennhatósága alá tartozó útigazgatókat rendelt.33 II. Józsefnek neve
zetes újítása volt, hogy az útügyi hatóságokat megszüntette és helyet
tük bevezette az ú. n. bérletrendszert.34 Az utak bérbe adását egy 
vegyes polgári-katonai bizottságra bízta, míg a bérleti szerződések 
pénzügyi oldalának elbírálását az udvari kamara, amelyet 1782-ben 
az uralkodó a kancelláriával összevont, végezte el. II. József foglal
kozott azzal a gondolattal is, hogy az útügyet a monarchia védelmi 
rendszerének megfelelő fejlesztése céljából egészen a katonai hatóság

31 U. o.
82 D ’Elvert Ch., Geschichte der Verkehrs-Anstalten in Mähren und Österreich- 

Schlesien. Brünn 1855. 22.
33 D ’Elvert, i. m. 30.
34 Birk A., Die Strasse, ihre Verkehrs- und bautechnische Entwicklung im 

Rahmen der Menschheitsgeschichte. Brünn 1934. 333.
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alá rendeli.35 Elgondolásának kivitelére azonban nem került sor.
II. Lipót szakított a bérlet-rendszerrel, új szervezet felállítására azon
ban nem volt ideje, s így annak gondja I. Ferencre maradt.36

I. Ferenc korában a kapitalista gyáripar fejlődése következtében 
szükségképpen növekedett a közlekedési hálózatnak, mint a rentabili- 
sabb üzlet előfeltételének és elősegítőjének jelentősége is.37 38 Az útépítési 
technika a kereskedelmi érdekek szolgálatában és követelményeinek 
megfelelően egyre tökéletesedett és így az építési szervek befolyása a 
közlekedésügyre mindenütt határozottan megnövekedett. A monarchiá
ban is nagy szükség lett volna a technikai építési szerv, az udvari 
építési tanács hatáskörének tágítására a pénzügyi építési szervvel, az 
udvari építési számvevőszékkel szemben. Ferenc óvatossága azonban 
meghiúsított minden erre vonatkozó kísérletet, s így az egyetlen lehető
séget is az útépítésnek, s általában a közlekedésügynek a pénzügyi 
szempontok szűkkeblű befolyása alól való felszabadítására.39 Ezért 
aztán az állami útépítés Ferenc korában a nepoleoní háborúk előtt 
egyáltalán nem, utána pedig egészen jelentéktelen mértékben fejlődött; 
a magánépítés viszont a magánérdekek szolgálatában (ha ugyan ezt 
a kettőt: a köz- és magánérdeket ebben az időben a közle
kedésügy terén élesen el lehet választani) jelentős mértékben gyara
podott.30 A közlekedésügy terén annyiban történt változás, hogy az 
uralkodó az örökös tartományokban az építési igazgatóságok mellé 
önálló hatáskörrel felruházott útépítési (vizi- és szárazföldi) igazgató
ságok felállítását rendelte el.40 Ez a tény magában véve is a közlekedés
ügy értékemelkedését jelenti.

A monarchia úthálózatának kifejlődését nagyban hátráltatták a 
háborús viszonyok is. 1804-ben Ferenc szigorúan megtiltotta, hogy 
a tartományokban a haditanács tudta és engedélye nélkül új utakat 
építsenek vagy a régieket kijavítsák.41 A katonai befolyás, amely ebben 
az időben defenzív vagy offenzív okokból mindig talált kifogásolni 
valót egy-egy kereskedelmi szempontból jelentős összekötő út építése

35 D ’Elvert, i. m. 38.
36 Schemerl J., Ausführliche Anweisung zur Entwerfung, Erbauung und 

Erhaltung deuerhafter und bequemer Strassen. Wien 1807. Einleitung.
37 Kulischer J., Allgemeine Wirtschaftgeschichte. München—Berlin 1929. II.

373.
38 St. R. 2928/1804.
30 Krones F., Freyh. Anton von Baldacci über die inneren Zustand Österreichs. 

Eine Denkschrift aus dem Jahre 1816. (A. Ö. G. 74. Bd. Wien 1889. 105.); Hudeczek, 
i. m. 143.

40 Birk, i. m. 358.
41 St. R. 5226/1804.

251



ellen, kétségtelenül károsan befolyásolta a birodalom úthálózatának 
kifejlődését.

A katonai felfogással szemben a birodalom legszámottevőbb mér
nökei és útigazgatói, mint Wiebeking, Gross, Schemerl42 állandóan 
sürgették a monarchia úthálózatának fejlesztését és erre vonatkozólag 
terveket is dolgoztak ki. Az udvar mindig készségesen elismerte a ter
vek nagyszerűségét és az úthálózat fejlesztésének jelentős voltát, ebből 
azonban kevés pozitív eredmény született. Ilyennek legfeljebb csak 
azt az 1803-as rendeletet lehet tekinteni, amelyben az uralkodó — Wie- 
beking nagyszabású tervezetével kapcsolatban — tartományonként el
rendelte a monarchia közlekedési hálózatának felvételét és egyben 
felszólította a tartományok vezetőit, hogy új utak és csatornák építé
sére, továbbá folyók szabályozására indítványokat tegyenek.43 Az 
alábbiakban látni fogjuk, hogy az uralkodó 1820-ban hivatkozik erre 
a rendeletre, de a Kommerzhofkommission csak az ügy teljes elhanya
golásáról tehet jelentést.

Az idők folyamán tehát négy hatóság nyert befolyást a birodalom 
közlekedésügyeinek irányítására. E négy hatóság közül kettő a magyar 
közlekedési hálózat kialakításánál is szerepet kapott. Az egyik az 
udvari kamara volt, amely egyrészt a magántársaságok vizi- és száraz
földi útépítéseit részben engedélyezte és ellenőrizte, másrészt a sóár 
felemelésére és felhasználására gyakorolt befolyást.44 A szóbanforgó 
másik hatóság, a haditanács viszont katonai szempontból érdeklődött 
a szorosokon átvezető, ebben az időben különösen a Galicia felé irá
nyuló utak gondozása és építése iránt.45 46

A Magyarország közlekedési hálózatának egységes kifejlesztésére 
irányuló II. József-féle tervekkel a Ferenc korabeli kormányzat sokat

42 Birk, i. m. 333, 345, 352; Jekel Fr. J., Polens Handelsgeschichte. Wien— 
Triest 1809. II. 146.

43 St. R. 2928/1804.
44 Cziráky A. M., Conspectus Iuris Publici Regni Hungáriáé ad annum 1848

(Historicis animadversionibus illustratus) Viennae 1851. §§. 581, 587, 588. A felemelt 
sóár hováfordítása kérdésében: 1. II. József rendelkezése — Marczali H., Magyar- 
ország II. József korában. Budapest 1885/88. III. 205—215; 2. a rendek küzdelme 
I. Ferenc korában — Domanovszky S., József nádor iratai I. 209. pont. (Font. Hist. 
Ae. R.). A felemelt sóár hováfordítása ügyébe az udvari kamara mellett az állam
tanács is beleszólt. St. R. 4856/1792.

46 A Galicia felé vezető útak iránti érdeklődést a külpolitikai helyzet köve
telte. Erre vonatkozólag lásd: Seignobos-Métin, Histoire contemporaine depuis 1815. 
Paris (Armand Coliin) 1911. 14—16; Fueter E., Egy mozgalmas évszázad története 
1815—1920. Budapest 1935. 24—40.
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foglalkozott, anélkül azonban, hogy pozitív eredményekhez jutott 
volna.46 Épígy elméleti síkban mozgott az országgyűlések kereskedelmi 
bizottságainak munkássága is.46 47 A magántársaságok által épített vízi- 
és szárazföldi utak, mint pozitív eredmények mellett, a kormányzat 
tevékenysége folyószabályozási munkálatokra szorítkozott, amelyek a 
kereskedelmi érdekek szolgálata mellett a Duna egyre veszélyesebb 
árvizeinek megakadályozására irányultak.48 A magántársaságok és a 
kormányzat munkálataiban is úgy a kezdeményezésben, mind a kivitel
ben József nádor játszott jelentős szerepet.49

A magyarországi útigazgatást a 19. század közepéig az 1599 : 30. 
t.-c. írta elő: a vármegyék útjainak gondozását az alispánok intézték.50 
Ennek megfelelően az egyes vármegyékben igen különbözőképpen 
alakultak az útviszonyok, s így azokról általános ítéletet mondani nem 
lehet.51 Az egyetlen általánosítható ítélet Magyarország közlekedési 
viszonyai felett az, hogy rendszertelen volt, ami az útügyek központi 
hatóságának hiányában érthető is. Igaz, hogy a helytartótanács az 
1723. országgyűlésen közvetett befolyáshoz jutott, de végrehajtó szerv 
nélkül tehetetlen maradt. Az építési igazgatóság pedig az ország közle
kedésügyének szempontjából alig jött számításba.52

Megismerve tehát a különböző hatóságok befolyását a monarchia 
közlekedésügyének irányítására, kétségtelenül tévesnek tekinthető ama 
megállapítás, amely szerint a közlekedésügy a Kommerzhofkommission 
felállítása után is az udvari kancellária hatáskörében maradt volna.53

46 Marczali, i. m. II. 466; St. R. 1547/1787, 1243, 2047/1795.
47 Mályusz E., Sándor Lipót főherceg nádor iratai 1790—95. Budapest 1926. 

131. pont (Font. Hist. Ae. R.); Berényi P., Skerlecz Miklós báró művei. Budapest 
1914; Domanovszky, i. m. II. 115. pont (Baldacci votuma); Ujhely G., A vasutügy 
története. Budapest 1910. 30—33.

48 I. Ferenc korában (levéltári adataim szerint) minden jelentékenyebb, a 
Duna vízgyűjtő medencéjéhez tartozó, magyarországi folyó térképezésére, tisz
títására, szabályozására, vagy hajózhatóvá tételére tényleges munka történt, vagy 
arra legalább is terv merült fel. — Lászlóffy W., A folyók jégviszonyai különös 
tekintettel a Magyar Dunára. Budapest 1934. 59—62.

49 Hóman—Szekfii, Magyar Történet. VII. 37. (József nádor azonban nem 
emelkedett túl a rendi szemléleten és gondolkodásmódon. Ezt igazolja a publicus 
fundus kérdésében elfoglalt álláspontja is. St. R. 825, 1883, 1888/1806.)

50 Horváth M., Az ipar és kereskedelem története Magyarországban a három 
utolsó század alatt. Budán 1840. 104.

61 Csaplovics J., Gemälde von Ungern. Pesth 1829. I. Kap. 17.
52 St. R. 469/1833. — A magyarországi építési igazgatóság (Aedilis Directio) 

tevékenysége még nincs kellőleg feldolgozva.
03 Hudeczek, i. m. 23.
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1816 előtt az udvari kancellária, az udvari kamara, a haditanács és 
az udvari építészeti tanács voltak azok a szervek, amelyek a közleke- 
désiigyre befolyást gyakoroltak. Ez a helyzet a Kommerzhofkommission 
felállítása után csak annyiban változott, hogy a közlekedésügy, mini 
közvetett kommerz ügy, a kereskedelmi bizottság hatásköre alá is 
került.

Az új kereskedelmi rendszer kidolgozásának keretében, a belső és 
külső, illetőleg átmeneti kereskedelem érdekében ezért foghatott hozzá 
és ezért volt szükséges, hogy hozzá is fogjon az udvari kereskedelmi 
bizottság az egész monarchia közlekedés hálózatának egységes fejlesz
tésére vonatkozó tervezet kidolgozásához.

Az elmondottak után áttérhetünk tulajdonképpeni tárgyunkra: 
annak a munkának ismertetésére, amelyet a kereskedelmi bizottság 
a monarchia közlekedési hálózatának és viszonyainak átalakítása érde
kében végzett.

1819-ben, tehát fennállásának harmadik évében, a tartományok 
vezetőihez, továbbá a magyar és erdélyi kancelláriához és a hadi
tanácshoz küldött elnöki iratában, illetőleg jegyzékében kifejtette a 
kereskedelmi bizottság, hogy a kereskedelmi utak a kereskedelem leg
fontosabb feltételei közé tartoznak és azoknak állapotáról való ismeret 
számára a legnagyobb jelentőséggel bír. Ezért mellékelten megküldte 
azt a formidát, amely szerint az egyes tartományok az utakra vonat
kozó statisztikai adatokat és — amennyiben rendelkezésre áll — az 
úttérképek pontos másolatát a kereskedelmi bizottság számára minél 
előbb elkészítsék és beküldjék. E mellett azt is kérte a bizottság, hogy 
az egyes tartományok főnökei térképpel ellátott külön beadványban 
javasolják azokat az új utakat, amelyek megépítése a kereskedelem 
szempontjából már jelenleg is javaslatba hozható, vagy amelyeket 
később javaslatba lehet hozni, hogy „az igen fontos cél“ , a kereskedelem 
megkönnyítése elérhető legyen. Felhívta ugyanekkor arra is a tarto
mányok vezetőinek figyelmét, hogy ezt a munkát és megbízatást a 
lehető legrövidebb idő alatt hajtassák végre, mert a beérkező tarto
mányi adatokból egy, az egész birodalomra vonatkozó táblázati ki
mutatást kell összeállítani.54

A formula, amely szerint az adatokat csoportosítani kellett a kö
vetkező volt: 64

64 C. H. K. Präs. 433, 453/1819.
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A KERESKEDELMI UTAK TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA 
N. TARTOMÁNYBAN.

A kereskedelmi út 
neve, az útvonal 

rövid leírása.

Az útvonal hossza 
és szélessége.

Az útvonal melyik 
szakasza van egé
szen kiépítve és 
melyik nincs; ez 
utóbbi esetben mi 
szükséges az út
vonal teljes kiépí

téséhez.

Egyéb megjegyzé
sek, különös te
kintettel az út
vonal történetére.

A szóban lévő jegyzék vétele után az egyes tartományok vezetői 
átiratban biztosították a kereskedelmi bizottságot, hogy kívánságát 
teljesíteni fogják.55 A magyar kancellária is jelezte, hogy a bizottság 
felhívása értelmében meghagyta a helytartótanácsnak Magyarország 
kereskedelmi útjaira vonatkozó statisztikai adatok minél előbbi össze
gyűjtését és beküldését.56 Az erdélyi kancellária a magyar kancelláriá
hoz hasonló ígéretet és nyilatkozatot tett.57 Egyedül a haditanács uta
sította vissza a bizottság kérését, arra hivatkozva, hogy az utak építése 
köztudomásúlag az egyes guberniumok vezetése alatt álló polgári út- 
építészeti igazgatóság útján történik és ez alól az új kereskedelmi 
utak sem képeznek kivételt. Éppen ezért a dolog természetéből folyik, 
hogy a kereskedelmi bizottság számára csakis a politikai hatóság adhat 
felvilágosítást. A haditanács csak annyiban folyik be az útügyek inté
zésébe, amennyiben azok a monarchia védelmi rendszerével vannak 
összefüggésben. Igaz ugyan, hogy a haditanács — részben a főparancs
nokságok, részben a vezérkar megbízásából a felvételi munkálatoknál 
dolgozó tisztek jelentése útján — állandóan tudomást vesz az egyes 
tartományokban folyó útépítésekről, de ezek a jelentések szükség
képpen mindig katonai vonatkozásúak és ezért kereskedelmi tekintetben 
sok értékes adatot nem tartalmaznak. A haditanács tehát minden
képpen csak elégtelen és töredékes adatokat nyújthatna. Ezzel szemben 
az udvari kancellária, amelynek legfelsőbb vezetése alatt állnak mind
ezen munkálatok, biztosan abban a helyzetben van, hogy a formula 
rubrikáit a legtökéletesebben kitöltheti.58

55 C. H. K. Präs. 477/1819.
58 C. H. K. Präs. 483/1819.
87 C. H. K. Präs. 495/1819.
68 Kriegsarchiv, Hofkriegsrats-Akten (Jelzése: H. K. R.) G. 3006. 16/16—1819.
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Ugyanígy nem tehetett a haditanács javaslatot arra vonatkozólag 
sem, hogy a kereskedelem megkönnyítése érdekében mely utak építése 
lenne kívánatos, mert azoknak az okoknak a megvizsgálására, amelynél 
fogva új kereskedelmi út megépítését javasolják, egyedül a politikai 
hatóság hivatott. A haditanács nézete szerint — tekintettel arra a nagy 
költségre, amelyet az összes tartományokban egyidejűleg szükségesnek 
vagy hasznosnak bejelentett útépítés igényel és tekintettel arra, hogy 
az államkincstárnak erre a célra csak nagyon korlátolt eszközök állnak 
rendelkezésére, >— az összes útépítési indítványoknak kisebb vagy 
nagyobb sürgősség alapján való kiválasztására van szükség, aminek 
elvégzésére ismét csak az udvari kancellária illetékes.59

A kereskedelmi bizottság azonban egyelőre nem fordult az udvari 
kancelláriához felvilágosításért. A haditanácsnak adott válaszában 
hivatkozott arra, hogy a német, szláv, olasz és magyar tartományok 
illetékes hatóságai „barátságos együttműködést“ jelentettek be, épp 
ezért újólag kérte a haditanács segítségét, annál is inkább, mert tisztán 
arról volt szó, hogy a határőrvidékek kereskedelmi útjairól adjon fel
világosítást.60 A határőrvidék ugyanis minden tekintetben, nemcsak 
katonai, hanem kereskedelmi tekintetben is a haditanács alá tartozott. 
A második felhívás tényleges eredménnyel járt: a haditanács haladék
talanul elrendelte, hogy a határőrvidékek parancsnokságai a kereske
delmi utakra vonatkozó térképet és a statisztikai adatokat a kívánt 
formula szerint elkészítsék.61

Ezzel az egész monarchia területén hol előbb, hol utóbb kezdetét 
vette a kereskedelmi utakra vonatkozó statisztikai adatok felvételének 
és az úttérképek elkészítésének munkája. Magyarországon a helytartó- 
tanács meglehetősen későn, csak 1820 júniusában küldötte szét leiratát, 
amelyben a bizottságnak a magyar kancellária útján közlött rendelete 
értelmében „a kereskedésbeli utak ábrázolatjának“ megküldésére szó
lította fel a vármegyéket.62

Az első térképet és statisztikai adatgyűjteményt Tirol nyújtotta 
be.63 Ez a tiroli adatszolgáltatás adott alkalmat a kereskedelmi bizott
ságnak arra, hogy szorosabb érintkezésbe jusson a vezérkarral. Pro
haska Ferenc, a vezérkar főnöke kevéssel előbb felajánlotta támoga- 69

69 C. H. K. Präs. 500/1819.
60 U. o.
61 C. H. K. Präs. 604/1819.
62 Országos Levéltár helytartótanácsi osztálya. (Jelzése: Httó.). 16611/1820: 

Baranya vármegyei levéltár. (Jelzése: Baranya.) 162/1826.
63 C. H. K. Präs. 841/1819.
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fását a tervbevett munkálatokhoz04 és a kereskedelmi bizottság most 
megbírálás és tanácskérés végett azonnal átküldötte Tirol térképét és 
statisztikai táblázatát.64 65 66 Ugyanígy továbbította a kereskedelmi bizottság 
a többi tartományokból beérkező anyagot is: Felsőausztria, Stájer- 
ország, Karinthia, Alsóausztria, Dalmácia, Erdély, Csehország, Morva- 
ország-Szilézia, Illiria, a Tengermellék, Galícia, a határőrvidékek és a 
lombard-velencei királyság térképeit, valamint a beérkezett térképeket- 
kiegészítő statisztikai táblázatait.68

Ezekről az első térképekről és statisztikai táblázatokról majdnem 
mindig az volt a vezérkar véleménye, hogy hiányosak, a célnak meg 
nem felelőek, egy szóval újabb átdolgozásukra és kiegészítésükre van 
szükség. A tartományok különben sem tartották be az előírt formulát, 
hanem önállóan dolgoztak és így az egyöntetűség is hiányzott a mun
kákból.67

Meg kellett indítani tehát egy második adatgyűjtést. Az új munka 
első lépéseként a vezérkar az előírt formulától ugyancsak elütő tiroli 
térképpel és úthálózati táblázattal kapcsolatban fejtette ki azokat az 
elveket, amelyeket az úttérkép és a kiegészítő statisztikai táblázat 
elkészítésénél figyelembe venni szükségesnek tartott.68 Prohaska meg
jegyzéseit és javaslatait a bizottság mindenben helyeselte és Tirol tar
tományfőnöke, gróf Chotek számára, — aki úgy látszik az egész munka 
irányításában vezető szerepet játszott, — egy átiratban összefoglalta 
az új formula rubrikáinak elkészítésénél és az új térkép megrajzolá
sánál szem előtt tartandó elveket.69

A figyelembe veendő alapelvek a következők voltak: 1. legyenek 
feltüntetve a térképen azok a községek, amelyek a kereskedelmi út

64 C. H. K. Präs. 2/1820; 81/1820.
05 C. H. K. Präs. 2/1820. — A bécsi kongresszus (art. 108— 116) tette szabaddá 

a hajózást azokon a folyókon, amelyek több államon keresztül folynak. Ez az 
intézkedés az Elbe új térképezését is szükségessé tette. A kereskedelmi bizottság 
ekkor került közelebbi érintkezésbe a vezérkarral.

66 C. H. K. Präs. 26, 120; 884; 361, 544; 586, 805; 644, 669, 688; 728, 730, 1102; 
958; 1088/1820, 32/1821.

67 C. H. K. Präs. 81/1820.
68 C. H. K. Präs. 499/1920.
69 U. o. — Tirol, mint a monarchiának az átmenő kereskedelem-közlekedés 

szempontjából legjelentékenyebb tartománya, különös figyelembe részesült. Ez a 
figyelem a kereskedelmi bizottság munkájában is megnyilvánult. (Hofkammer
archiv, Akten der Kommerzhofcommission Fase. 15. Nr. 1188 —  jelzése: C. H. K. 
23. ex Aug. 1819, 116. ex Dez. 1821, 169. ex Dez. 1821. C. H. K: Präs: 501/1825) 
A birodalom tranzitó kereskedelmét a XIX. század eleje óta Svájc és a Szardíniái 
királyság részéről támadt egyre erősödő konkurrencia veszélyeztette. Hormayr J„ 
Geschichte des tyrolischen Strassenwesens und Transito-Handels.
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mellett fekszenek, azonkívül a kereskedelmi úton kívül fekvő, de a 
kereskedelmi út vonzókörébe eső városok is; 2. legyenek feltüntetve 
a fő kereskedelmi gócok, a be- és kivezető állomások, a vámhivatalok, 
a tarifa-állomások és minden egyéb, kereskedelmi szempontból neve
zetes pont különböző jelöléssel; 3. tüntessék fel a hegyhátakon és 
folyókon átmenő utakat; jelöljék meg mindazon hegyhátakat, amelye
ken előfogatokra van szükség, ugyancsak a folyók mindazon helyeit, 
ahol az átkelés lehetséges; okvetlen jelöljék meg a tartományi térképe
ken azt, hogy a hidak fából vagy kőből vannak-e, a táblázatokban 
pedig azt, hogy hány fa- és hány kőhíd van az egyes utakon vám
hivataltól vámhivatalig és rajzolják be az utakon mindazon helyeket, 
ahol nincs a folyó felett híd, mert a hegyi patak gyakran emiatt mossa 
el az utat és teszi lehetetlenné a közlekedést; 4. tüntessék fel az utak 
szélességét is, hogy a fő-út ezzel is szembetűnővé váljék; 5. jelöljék 
meg fő községeikkel együtt azokat az útvonalakat, amelyek még nin
csenek egészen kiépítve, vagy amelyek újonnan vannak tervezve, úgy 
szintén külön színnel tegyék feltűnővé az útvonalak azon szakaszait, 
amelyek kijavításra, vagy valami más változtatásra szorulnak; a sta
tisztikai táblázatokon, amelyek a térképek kiegészítésére szolgálnak, 
számokban fejezzék ki az egyes községeknek a kereskedelmi utaktól 
való távolságát.70 A tartományok a térképeket 1 hüvelyk =  1 V2 mér
föld arányú lépték szerint készítsék el.71

Mielőtt a fentebbi pontok figyelembe vételével az új formulát el
készítették és szétküldték volna, 1820. december 11-én az uralkodótól 
kézirat érkezett a kancellárhoz, gróf Saurau Ferenchez, amely hangoz
tatta, hogy a birodalom egyes részeiben előforduló annyira költséges 
útépítések egyedül a tartományi érdekekre tekintettel és a tartományi 
előnyök megokolásával nem engedélyezhetők, hanem mindig tekintetbe 
kell venni az egész birodalom szempontjából a szükségesség mértékét 
vagy a kisebb-nagyobb sürgősség fokát, s ekként, azaz az egész mon
archiára való tekintettel kell az egyes útépítéseket megbírálni. Viszont 
ez a bírálat csak akkor lesz alapos, hogyha a már szóba jött általános 
terv, t. i. hol szükségesek a monarchiában útépítések, elkészül.72 Fel
szólította azért Sauraut, számoljon be, milyen stádiumban van e terv 
kidolgozása? s amennyiben még semmi sem történt ebben az ügyben, 
úgy megbízza a kancellárt, hogy az összes illetékes hatóságokkal közö
sen tárgyalja meg a szükséges tennivalókat és a tárgyalás eredményéről

70 C. H. K. Präs. 499/1820.
71 St. R. 3811/1821.
72 Az uralkodó 1803. évi rendeletére hivatkozik, (v. ö. 252. oldal.)
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haladéktalanul tegyen jelentést.73 Pár nap múlva, december 23-án egy 
újabb kabineti irat úgy intézkedett, hogy az udvari kancellária esetről 
■esetre kérjen engedélyt új utak építésére. Hogy azonban az új útépí
tésekre vonatkozó indítványok ne egyoldalú elbírálás alá essenek, azért 
az udvari kancellária az udvari kereskedelmi bizottsággal, a hadi
tanáccsal, az udvari kamarával lépjen érintkezésbe és folytasson tár
gyalásokat; ugyancsak együttesen állapítsák meg és terjesszék az 
uralkodó elé azt az összefüggő úthálózati tervet, amelynek megvalósí
tását szükségesnek tartják.74

Saurauról tudjuk, hogy már alsóausztriai helytartó korában élén
ken érdeklődött a monarchia útügyei iránt és annak jobb gondozása 
és fejlesztése érdekében már 1810-ben részletes beadványt terjesztett 
az uralkodó elé.75 Valószínű, hogy kancellársága alatt nagyobb gondot 
akart fordítani erre a kérdésre, mert látta, hogy az osztrák ipar pan
gását részben a fejletlen közlekedési viszonyok is okozzák.76 Sauraunak 
feltett szándéka volt, hogy a kereskedelmi bizottság munkáját, leg
alább is az irányítást átveszi. Ezért már december 22-én átiratot kül
dött Stahlnak, amelyben a tartományok jelentéseire hivatkozva egyrészt 
„jóleső meglepetéssel“ veszi tudomásul, hogy a kereskedelmi bizottság 
az utak jelenlegi állapotáról és a jövőben megépítendő utakról jelen
tést és felvilágosítást kért, másrészt viszont megállapítja, hogy ez a 
munka közvetlenül a politikai hatóság ügykörébe tartozik és így a ke
reskedelmi bizottság a kancellária hatáskörébe avatkozott be. Értesí
tette a kereskedelmi bizottságot, hogy az udvari kancellária szükséges
nek tartja a kezdeményezés átvételét és a munkálatok további 
irányítását, ezért jelentést kért az eddig végzett munkáról.77 Egy másik, 
a haditanácshoz intézett átiratban kérte Saurau, hogy a haditanács 
utasítsa a vezérkart, hogy a megkezdett vagy elkészített térképet, amely 
a birodalom új útjainak tervét tartalmazza, küldje át a kancelláriának, 
minthogy ez az illetékes hatóság.78

A kereskedelmi bizottság feje, Stahl válaszában kijelentette, hogy 
a politikai hatóság hatáskörébe beavatkozni nem akart, viszont az 1816 
július 11 —i uralkodói leirat értelmében joga volt mindazt elvégezni, 
amit az új kereskedelmi rendszer megszervezése érdekében alkalmas

78 St. R. 1087/1820.
74 C. H. K. Präs. 201/1821.
75 St. R. 100/1810.
76 Baldacci 1816. évi emlékiratának is egyik alapgondolata a Saurau által 

hangoztatott nézet.
77 C. H. K. Präs. 12/1821.
78 H. K. R. G. 1979. 16/9—1821.
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nak és szükségesnek látott. Éppen azért joga volt az utak állapotáról 
is jelentést kérni, valamint a kereskedelem érdekében teendő közleke
désügyi javaslatokról tudomást szerezni.79 Mindazonáltal készségesen 
elismerte a kancellária illetékességét is és összefoglaló jelentésben szá
molt be a munka addigi fejlődéséről.

A kereskedelmi bizottság és a kancellária között lefolyt további 
tárgyalások eredményeként a két hatóság megegyezett abban, hogy 
először a kereskedelmi bizottság által elrendelt és elkezdett munka 
fejeződjék be a bizottság hatáskörén belül. Erről az előmunkálatnak 
nevezett munkáról — amelyben az anyag összegyűjtését a kereskedelmi 
bizottság, feldolgozását (az egyes tartományok térképeinek és statisz
tikai kiegészítő táblázatainak megbírálását és helyesbítését, továbbá 
a beérkezett térképekből egy — a birodalmat átfogó és áttekintő tér
kép, valamint az egyes kiegészítő statisztikai táblázatokból egy össze
foglaló statisztikai táblázat szerkesztését) pedig a vezérkar végzi — a 
kancelláriát a bizottság időről időre értesíteni fogja.80

A munka tehát a következőképpen oszlott meg: 1. élőmunka, azaz 
a meglévő birodalmi úthálózat térképekben és a térképeket kiegészítő 
statisztikai táblázatokban; 2. azoknak az új utaknak a hálózati terve, 
amelynek a megépítése a birodalom kereskedelmének érdekében szük
séges vagy hasznos.81

Az ríj utakra vonatkozólag azt az elvet szögezték le, hogy nemcsak 
azokat az utakat vezetik majd rá az általános kiegészítő térképre és 
javasolják kivitelre, amelyeket a kereskedelmi bizottság mint kívánni
valókat ajánl, hanem az összes érdekelt hatóságok kívánságára is

79 C. H. K. Präs. 12/1821.
80 C. H. K. Präs. 201/1821. Kraus-Elislago, Kurze aktenmässige Übersicht 

meiner amtlichen Leistungen. . .  zur Zustandebringung der Commerzialstrassen- 
karten und der Strassenstatistik der öst. Monarchie 1819. (Kraus-Elislago-féle családi 
levéltár B. jelzésű kézirata.)

81 A statisztika — az egykorú felfogás szerint (Kraus-Elislago, Mein christ
liches Staatsprinzip. 353; Denkschrift Baldacci’s. 138—140) az állam belső és külső 
erőinek helyes, határozott és megbízható ismeretét közli. Ezért nélkülözhetetlen 
minden igazi államférfiú számára és megelőz minden államkormányzati tevékeny
séget. Ez az oka a siatisztikus munka akkori nagyrabecsülésének és fejlesztésének. 
(Ficker A., Skizze einer Geschichtliche des k. k. Statistische Bureau’s in den Jahren 
1829—1853. und die Darstellung der Tätigkeit desselben im Jahre 1854 — Mitteil, 
aus dem Gebiete der Statistik. Herausg. von der Dir. d. adm. Stat. im k. k. Han- 
delmsmin. IV. Jg. I. Heft. Wien, 1855.) —■ A kereskedelmi bizottság több irányba is 
indított statisztikus munkát. Kraus-Elislagot egyébként is meleg baráti kötelék 
fűzte báró Lichtensternhez, akit a monarchia egyik legjelentékenyebb geográfusá
nak és statisztikusának tartottak. (Kraus-Elislago, Autobiographie 35.)
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tekintettél lesznek. A kereskedelmi bizottság egyrészt a tartományok 
javaslatait fogja előterjeszteni, másrészt a saját meggondolásait; ezután 
a monarchia általános javát figyelembe véve állítja össze azokat az 
utakat, amelyeknek a megépítését vagy halaszthatatlanul szükségesnek 
vagy ajánlatosnak ítéli, megjelölve egyben a sürgősség vagy a hasz
nosság fokát is. Ezen vázlat alapján azután tárgyalásokat folytat le 
a különböző hatóságokkal.82

A december 11-i rendelkezés után a haditanács szerepe jóval jelen
tősebbé vált az előmunkálatokban is, mint eddig. A haditanács felszólí
tására Prohaska, a vezérkar főnöke (a vezérkar akkor amúgy is az 
lítirányok katonai szempontból való megállapításával volt elfoglalva)83 
kifejtette, milyen irányelveket és egységes megjelöléseket tart szüksé
gesnek a térképek elkészítésénél.

Azzal a mór ismert megállapítással kezdte, hogy az eddig beérke
zett térképek és táblázatok csak részben felelnek meg annak a tervnek, 
hogy egy általános áttekintő térképet lehessen belőlük szerkeszteni. 
A Galiciától, Csehországtól, Tiroltól, a Tengermelléktől, továbbá a 
lombard-velencei királyságtól beérkezett anyag célszerű és alkalmas; 
nem ez a helyzet azonban Stájerország, Alsóausztria, a felsőausztriai 
Salzburgi kerület, Morvaország, Erdély, Illiria, a laibachi kormányzó
ság, továbbá a klagenfurti kerület, Karinthia és Krajna, Dalmácia és 
a határőrvidékek esetében, mivel ezek a tartományok nem küldtek 
elegendő és megfelelő anyagot a térképek mellé; Magyarország részéről 
pedig még térkép sem érkezett be. Hogy ezeknek a tartományoknak 
munkáját megkönnyítse, közölte azokat a jellegzetes útmegjelöléseket, 
amelyeket a katonai felvételeknél jó sikerrel használtak és amelyek 
így a tartományok útjainak felvételénél is zsinórmértékül szolgálhattak. 
Eszerint az utaknál, nem annyira a rendeltetést (posta-, kereskedelmi-, 
hadi- stb. út), mint inkább az út minőségét tekintve a következő meg
különböztetéseket lehet tenni:

82 St. R. 3811/1821.
83 A monarchia I. katonai felvétele, a II. József-féle felvétel, amely alatt az 

1763— 1785 közötti (Magyarország 1782—85, Erdély 1769—1773, Temesi Bánság 
1769—72, Határőrvidék 1774—75) 1:28000 lépték szerint készült felvételeket kell 
értenünk. (Paldus J., Die militärische Aufnahmen vom Bereiche der Habsburgischen 
Länder aus der Zeit K. Joseph II. 1763—1785. Wien, 1919; Nischer E., Österreichische 
Kartographen. Ihr Leben und Wirken. Wien 1925. 84/85; Borbély—Nagy, Magyar- 
ország I. katonai felvétele II. József korában. Budapest, 1932.) — A monarchia 
II. katonai felvétele, a Ferenc-féle felvétel 1806—1869-ig tartott és szintén 1:28000 
lépték szerint készült el (Magyarország 1819—1869, Erdély 1853—1867, Határőrvidék 
1860—1869). A Ferenc-féle felvétel irodalmilag még feldolgozatlan. (Nischer E., 
i. m. 128.)
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1. Chaussee: mesterségesen, nagyszabásúan megépített útágy, két 
oldalán levezető csatornákkal, átereszekkel; nehéz járművek minden 
fajtájára alkalmas és pedig huzamos ideig. Szélessége szerint két faj
tája van. Az elsőhöz tartoznak az 5 öl, a másodikhoz a 3—4 x/2  öl szé
lesre konstruált utak. Jókarbantartásáról teljes egészében vagy a 
kincstár vagy egy magán pénzalap gondoskodik. Ide számíthatók azok 
a fentebbi technikai feltételekkel készült utak is, amelyek egyes magá
nosok költségén (kereskedelmi vállalkozásuk vagy gyári termékeik 
szállítása érdekében) chausséeszerű állapotban vannak. A chaussée-k 
célja leginkább a kereskedelem hordozása a külfölddel és az egymástól 
távoleső tartományok kereskedelmi pontjainak összekötése.

2. Az országút (Landstrasse): minden mesterséges útágy nélküli, 
szilárd alap híján, itt-ott kövekkel beszórva, néha levezető csatornák
kal és áteresszel. Szélessége 3—4 öl. Kizárólag könnyű szállítmányok 
hordására alkalmas, sőt huzamosabb ideig arra sem használható. Fenn
tartása az egyes domíniumoktól függ, amelyek az időjárás követelmé
nyei és a robotmunka útján gondoskodnak a kavicsozásáról. Ameddig 
az országutak útágy, levezető csatornák és átereszek nélküliek, a leg
különbözőbb szélességűek maradnak és a községek csak tervszerűtlen 
időközökben gondoskodnak róluk, aligha lehet szó arról, hogy a keres
kedelem magasabb érdekeinek is megfeleljenek.

3. ösvények  (Saumwege): a közlekedés szállítói a hegyes ország
részekben, legtöbbször köves alappal és a meredek útvonal elkerülése 
miatt igen sok kanyarulattal. Szinte kizárólag teherhordó állatok képe
sek rajta közlekedni. A látszólagosnál sokkal nagyobb jelentőségűek, 
mert ösvények nélkül a hegyek által elválasztott tartományok nem 
kereskedhetnének, az áruk szállítása lehetetlen lenne, mivel hegyi utak 
építése roppant nehézségekkel jár.

A jellegzetes útmegjelölések felsorolása mellett a munkálatok meg
könnyítése érdekében Prohaska azt is ajánlotta, hogy Magyarország és 
Erdély, továbbá a határőrvidék a Lipsky-féle, Alsóausztria a Schmidt-* 
a Salzburgi kerület a vezérkar által kiadott térképet, Morvaország és 
Szilézia a Bayer-, a laibachi kormányzóság a De Castro-féle, Dalmácia 
pedig Illiria közigazgatási térképének megfelelő részét használják fel. 
Prohaska előadásában kifejezte azt az aggodalmat is, hogy az uralkodó 
kívánságának teljesítése — az előmunkálatok számtalan részlete miatt 
— erősen el fog tolódni.84

A kereskedelmi bizottság Prohaska véleményének megfelelőleg 
adta ki utasításait, aggodalmára pedig megjegyezte, hogy egyáltalán

84 H. K. R. G. 2786. 16/22—1821.
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nem kívánja elsietni ezt a fontos munkát, tekintve, hogy az elsietett, 
téves alapból kiszámíthatatlan hátrányok származhatnak, viszont a 
lelkiismeretes és pontos előmunkálat minden időben hallatlanul meg 
fogja könnyíteni az államkormányzatnak e téren a jövőben végzendő 
feladatát.85 Különben sem jár semmi hátránnyal a munka elhúzódása, 
tekintettel arra, hogy a halaszthatatlan útépítések elvégzésére a ható
ságoknak engedélye van; tisztán arról van szó, hogy a halasztható út
építéseket tolják ki addig az ideig, amíg az előmunkálat tökéletesen 
elkészül.86

Eközben elkészült a vezérkar már említett megjegyzéseinek alapján 
az új statisztikai táblázat-minta is.87 (Lásd 1. számú melléklet.)

Eszerint a formula szerint elkészítve érkezett be 1821 októberében 
Tirolból és Vorarlbergből az első két statisztikai táblázat.88 * Ezt sok
szorosították és mintaként minden tartomány számára több példányban 
megküldték. Magyarország hatvanat, Erdély harmincat kapott, hogy 
minden vármegyének jusson belőle.85 A tiroli jól sikerült táblázat azzal 
biztatott, hogy a többi tartományok is eszerint a minta szerint hamaro
san elkészülnek hasonló munkálataikkal.

Idő- és munkamegtakarítás céljából be akarta kapcsolni a mun
kába a kereskedelmi bizottság a földbirtok-adót szabályozó udvari 
bizottságot (Grundsteuerregulierungshofcommission) és ezért megkérte, 
hogy a folyamatban lévő kataszteri mérések eredményeit engedje át 
a bizottságnak, illetőleg a tartományok illetékes hatóságainak, ame
lyek a térképek szerkesztésével és a statisztikai anyag összeállításával 
vannak elfoglalva.90 A földbirtok-adót szabályozó udvari bizottság vá
laszából kiderült, hogy a kataszteri méréseket a monarchia területé
nek még csak elenyészően csekély részén hajtották végre. így a keres
kedelmi bizottság kénytelen volt lemondani arról, hogy bevárja a ka
taszteri méréseket, bár tudatában volt annak, hogy tökéletes munkát 
csak ezútán lehetett volna végezni.91

A kereskedelmi bizottság eddig elért eredményei megelégedést vál

86 A kereskedelmi bizottság állandóan hangsúlyozza, hogy a statisztikai adat
gyűjtést az egyes tartományokban csak az illető tartomány viszonyaival ismerős és 
teljesen megbízható szakemberek végezzék, mert annak minden részletében a leg
pontosabbnak kell lennie. C. H. K. 129. ex Dec. 1822.

86 C. H. K. Präs. 314/1821.
87 C. H. K. Präs. 363/1821; A statisztikai táblázatot a helytartótanács által 

készített fordításban közlöm. Baranya. 18)1823.
88 C. H. K. 134. ex okt. 1821; St. R. 6876/1821.
80 C. H. K. Präs. 266/1821.
90 Nischer, i ,m. 128.
91 C. H. K. Präs. 363/1821.
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tottak ki Saurauból. Ügy nyilatkozott a bizottság munkájáról, mint az 
éleslátásnak, a körülmények pontos mérlegelésének nagyszabású telje
sítményéről. Pedig benne is élt Probaska aggodalma és félt, hogy az 
előmunkálatok túlságosan szétaprózott volta miatt az uralkodó ere
deti tervének és kívánságának végrehajtása hosszú időt vesz igénybe. 
Többször fel is hívta a kereskedelmi bizottság figyelmét arra, hogy 
az útépítési tervek kidolgozásánál ne a technikai részletmunkákra fek
tesse a fősúlyt, hanem azon fő útirányok kivizsgálására, amelyek po
litikai, kamerális, kereskedelmi vagy katonai érdekből az egész monar
chia számára szükségesek vagy hasznosak: a statisztikai adatgyűjtés 
főképpen erre irányuljon és csak annyira terjedjen ki — hangoztatta 
— amennyiből megítélhető, vájjon az egyes tartományok belső- vagy 
külső kereskedelmének érdeke mellett egyszersmind államérdek is-e az 
új út megépítése?92

Ez az 1820. december 11-i kézirat szellemében készült figyelmeztetés, 
amely a kereskedelmi szempont mellett még három másik érdek figye
lembevételét kívánta, az ügy koncertációra való utalásának természe
tes eredménye volt. Ennek a négyes érdeknek tökéletes egybehangolá
sáról akkor és később is csak a legritkább esetben lehetett szó.

Az udvari kereskedelmi bizottság Saurau aggodalmára ugyanúgy 
válaszolt, mint Prohaskának. Egyáltalán nem csinált titkot abból, hogy 
a munka — semmiféle előbbi munkálatra sem támaszkodhatván — 
sokáig el fog húzódni.93

1821 júniusáig valamennyi tartomány küldött már be a bizott
ságnak némi anyagot, leginkább az előmunkálat első részét: a tarto
mányi térképet. Egyedül Magyarország térképe hiányzott. A keres
kedelmi bizottság ezért külön jegyzéket intézett a magyar kancelláriá
hoz, amelyben hangoztatta, hogy a többi tartományok részéről már 
beérkezett a térkép, sőt sok helyről már a kiegészítő táblázat is és 
így Magyarország úttérképének hiánya mindinkább érezhetővé válik; 
éppen ezért kérte a magyar kancelláriát, hogy sürgősen intézkedjék a 
munka mielőbbi beküldése érdekében.94 A magyar kancellária kész
ségesen teljesítette a kereskedelmi bizottság kívánságát, a helytartó- 
tanács azonban egyelőre nem látta olyan sürgősnek a munkát. A 
kancellária útján hozzá érkezett december 11-i uralkodói rendeletet 
és a tiroli mintát is csak 1822. november 22-én továbbította a várme
gyékhez.95

92 C. H. K. Präs. 230/1S21.
9a C. H. K. Präs. 266/1821.
94 C. H. K. Präs. 363/1821.
90 Httó. 27594/1822 ; 24236/1824; Baranya 18/1823 ; 2468/1824.
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Az udvari kancellária 1821. június végén tett jelentést az uralko
dónak. Az államtanácshoz érkezett aktát Schwizen Zsigmond véle
ményezte.96 Schwizen elismeréssel nyilatkozott az udvari kancellária 
jelentéséről és magáévá tette azt az indítványát, hogy a jövőben mind
addig, amíg az úthálózati tervezet elkészül, a lehetőség szerint mel
lőzni kell az útépítéseket. Hiányt a munkában csak ott látott, hogy azt 
tisztán a szárazföldi úthálózat érdekli, pedig „a lehetőséghez és a helyi 
viszonyokhoz mérten a vízi utak építése nem kevésbbé fontos“ . Hivat
kozik Moser „Österreich über alles, wenn es nur will“ című könyvére97 
és „Le Meer“-re,98 mint akik a vízi utak nagy jelentőségére a figyel
met felhívták. Amint kifejtette a vízi utaknak az az óriási előnyük van 
a szárazföldi utakkal szemben, hogy tartósabbak és hogy a kereske
dést az olcsóbb szállítás miatt jobban megkönnyítik, mint a száraz
földi utak. Azt ajánlotta tehát, hogy a tervezett térképekre az eddigi 
és az ezután megépítendő vízi utak hálózatát is vegyék fel.99

Az uralkodói elhatározás ennek alapján 1821. július 11-én úgy 
intézkedett, hogy a munkálat a vízi utakra is terjeszkedjék ki.100

Stahl azonnal közölte az uralkodó rendeletét a vezérkarral és kérte 
Prohaska véleményét.101 Prohaska részletesen kifejtette hogyan kép
zeli el a vízi utak térképezését és a vízi utak számára milyen formulát 
tart célszerűnek. A munka menetére vonatkozólag a következőket aján
lotta: 1. amint az országutaknál, úgy a vízi utaknál is ne a technikai

96 Schwizen vagy Schwitzen Zsigmond (1747—1854; szolgálati ideje 1824-ig 
tartott). Életére nézve lásd: Wurzbach, i. m. Bd. 53. 194; Ficker, S k izze... 5; 
Hock—Biedermann, Der österreichische Staatsrat 1760—1848. Wien 1879. 673.

97 Schwizen Moser nevét valószínűleg összetévesztette Hörnigk nevével. Hör- 
nigk, Österreich über alles, wenn es nur will (1729. kiadás 31. §.) című munkájában 
ír a vízi utak jelentőségéről a merkantilizmus felfogásának megfelelően.

98 Le Meer =  Le Maire F. J., Mémoire raisonné sur la circulation interieure 
du commerce dans les états de la maison d’Autriche. Strassbourg 1786. című mun
kájában nyolc hatalmas csatorna megépítésének tervét vetette fel, amelyek közül 
hétnek Bécs a kiinduló pontja. A tervezet teljesen beleilleszkedett II. József centra
lista szemléletébe. Le Mairenek a víziutak és általában a közlekedésre vonatkozó 
gondolatait gyakran, találó hasonlatait nem egyszer szószerint ismétlik a keres
kedelmi bizottság munkálata közben. (C. H. K, 154 ex okt. 1821). — Hörnigk és 
Le Maire neve 1821-ben csak közlekedéspolitika szempontjából lehet meglepő, a 
vízi utak jelentőségének kiemelésére aktuálissá tette nevüket az akkori időszak, 
amelyet a gazdaságtörténeti irodalom második „canalära“  időszakának ismer. (Som- 
bart W., Der moderne Kapitalizmus. München—Leipzig, 1924. II, Das Verkehrs
wesen.; Kulischer, i. m. II. 519.).

99 St. R. 3811/1821.
500 I). o.
191 H. K. R. G. 6246. 16/63. -  1821.
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részletekre, hanem az út irányvonalára fektessék a fősúlyt, a részle
teket a statisztikai kiegészítő táblázatokban tüntessék fel; 2. a meg
lévő csatornákat a szokott jellel jelöljék, a tervezett csatornákat, mint 
a tervezett utakat is kék színnel tegyék feltűnővé; 3. a nagyobb folyó
kat, amelyeknek csatornával való összeköttetést tervezik, részletesen 
rajzolják ki, a kisebb vizeket pedig, amelyek a csatorna táplálását 
szolgálják a táblázatokba vegyék fel; 4. tekintve, hogy nemcsak a csa
torna víziút, hanem minden hajózható folyó, természetesen ezeket is 
fel kell venni a térképre. A munkálatok elvégzését a vezérkar által 
kijavított tartományi térképek használata mellett minden tartomány
ban a víziút-építési igazgatóságra ajánlotta bízni Prohaska.

A megépítendő csatornákra vonatkozólag Prohaska általánosság
ban úgy vélekedett, hogy a monarchia geográfiái felépítése Magyar- 
ország alsó részét és Olaszországot kivéve az elválasztó magas hegyek 
miatt csatorna építésekre egyáltalán nem alkalmas.102 103 A statisztikai 
adatok számára a fentebbi elvek szerint szerkesztették meg a kiegé
szítő táblázatot. (Lásd 2. számú melléklet.)

A kereskedelmi bizottság ezután kérte az udvari kancelláriát, 
hogy utasítsa a hatásköre alá tartozó tartományok főnökeit a vízi 
utak felvételére is. Ugyanilyen értelmű felszólítás ment a magyar és 
erdélyi kancelláriához, valamint a haditanácshoz is.104 105

A vezérkar főnöke kifejezte azt a véleményét is, hogy a vízrajzi 
munkálatok felvételét legjobb lesz Magyarországon, Erdélyben és a 
határőrvidéken elkezdeni, ahol — tudomása szerint — semmiféle erre 
vonatkozó munkálat nem történt.101

1821. augusztusában az uralkodó ismét érdeklődött a munka ál
lása iránt.106 A kereskedelmi bizottság válaszában jelentette, hogy je
lenleg a kiegészítő táblázatok vizsgálatával van elfoglalva, a vezérkar 
pedig a katonai felvételeket és a tartományok által beküldött anya
got hasonlítja össze; mindkét munka meglehetősen sok időt követel, 
mert az általános táblázatot és térképet tökéletesen akarják elkészí
teni. Arra a kérdésre, hogy meg tudná-e adni a munka befejezésének 
időpontját, a bizottság azt válaszolta, hogy az állandóan közbejövő 
akadályok, így legújabban a vízi utak felvételére vonatkozó rendelet 
miatt, a munka ismét újabb halasztást szenved.107

102 C. H. K. 142. ex nov. 1821.
103 C. H. K. 112. ex apr. 1824.
104 C. H. K. 134. ex okt. 1821.
105 C. H. K. 173. ex Dec. 1821.
106 St. R. 7161/1821; 4132, 4451/1821.
107 C. H. K. Präs. 698/1821.
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A bizottságnak sikerült meggyőzni az udvari kancelláriát, hogy 
a munka elsietése annak az általános útrendszernek érdekében, mely 
a monarchia egyetlen tartományának kereskedelmi érdekeit sem akarja 
figyelmen kívül hagyni, nem kívánatos és így jelentését, mint föltét
lenül figyelembe veendőt terjesztette az uralkodó elé és azt ajánlotta, 
hogy a tökéletes munkához szükséges időt annál is inkább adják meg 
a bizottságnak, mert a birodalom pénzügyi helyzete amúgy sem alkal
mas arra, hogy nagyszabású útépítésekhez fogjanak.108

Bizonytalan hangú jelentése ellenére a kereskedelmi bizottság min
dent elkövetett a munkálatok minél előbbi befejezésére. Az első határ
idő, ameddig a tartományoknak a térképet és a statisztikai táblázatot 
be kellett volna küldeniök, 1821. október 1-e volt. A vezérkar 1821. 
decemberében küldte át a bizottságnak a tartományok által beküldött 
anyag részletes jegyzékét.109

Áttekintő-táblázat arról az előhaladásról, amely az egyes tartományok 
kereskedelmi úttérképeinek összeállító munkájában mutatkozik.

IY. V.
A kér. biz. ez év máj. Megjegyzés 
14-én (a máj. 14 té
vedés. Helyes: június 

14. C. H. K.
Präs. 363/1821) megha
tározott elvei alapján

az anyagot az anyagot 
be küldték nem küld-
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108 C. H. K. Präs. 266/1821.
108 C. H. R. 99 ex Dec. 1821. ■
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A fenti táblázatból világosan kitűnt, hogy még sok kívánnivaló volt 
hátra.

A kereskedelmi bizottság szükségét érezte annak, hogy az augusz
tusi uralkodói kéziratokra való hivatkozással újabb felszólítást intéz
zen a tartományokhoz és abban a munka befejezését sürgesse. Külö
nösen a magyar és erdélyi kancelláriához intézett jegyzék festette 
élénk színekkel, hogy a két ország úttérképei és statisztikai táblázatai 
mennyire szükségesek a két ország belső kereskedelmének és a biro
dalom többi tartományaival való kereskedelmének és közlekedésének 
fejlesztésére. Kifejtette azt is, hogy Magyarország és Erdély nem hiá
nyozhat ebből az általános útrendszerből, hanem annak nélkülözhetet
len integráns részét képezi, tekintettel Ausztriának azokra a különösen 
fontos kereskedelmi összeköttetéseire, amelyek a Levantéhoz fűzik.110 
Űjabb határidőül 1822. február végét állapította meg, de ekkorra is 
alig egy-két tartomány küldötte be az anyag-gyűjtését, míg a legtöbb, 
a munka nehézségeire hivatkozva, haladékot kért.111

Az 1822. év további folyamán Magyarország kivételével vala
mennyi ország és tartomány beküldötte az úttérképet. A vezérkar ki
fejezte azt a reményét, hogy az előmunkálatok másik része, a statisz
tikai táblázatok is elkészülnek 1822-ben.112 A vezérkar reménye azon
ban, amint ez az 1822. december havi jelentéséből és az addig beérke
zett munkákat áttekintő táblázatból kitűnik, nem teljesedett be.113

Áttekintése azoknak a mellékleteknek, amelyek az egyes tartomá
nyokból a kereskedelmi úttérképek összeállító munkája folyamán

beérkeztek.
A tartomány neve A régi minta szerint Az új minta szerint

beküldött
úthálózati vízrajzi kiég. tábl. kiég. tábl.

leírás utakra viziútakra
Csehország 1 1 0 0
Morvaország 1 1 0 0
Galícia 1 0 0 1
Ennsen felüli Ausztria 1 1 0 0

110 C. H. K. Präs. 751/1822. — A levantei kereskedelem érdekében a Kommerz
hofkommission külön munkálatokat is indított (St. R. 7767/1820, 2054/1821, 6805/1822,
2221/1823).

111 C. H. K. 152. ex Jän. 1822; 217. ex Jän. 1822; 71. ex Febr. 1824; 112. ex 
Febr. 1824.

112 C. H. K. Präs. 751/1822.
113 C. H. K. 129. ex Dez. 1822.
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A tartomány neve A régi minta szerint Az új minta 
beküldött

szerint

úthálózati
leírás

vízrajzi kiég. tábl. 
útakra

kiég. tábl. 
viziútakra

Ennsen aluli Ausztria 1 0 1 0

Stájerország 1 1 1 1

Tirol 1 1 1 1

Eombárdia i 1 0 0

Velencei királyság 1 1 0 0

Laibachi korm. 
llliria

1 1 0 0

Trieszti korm. 1 1 1 (nem teljes) 0

Dalmácia 1 í 0 0

Károlyváros-Varasdi Főpar. 1 0 0 0

Bánsági „ 1 0 0 0

Szláv „ 1 0 0 1

Bánáti „ 1 0 0 1

Erdélyi „ 1 0 0 1

Magyarország 0 0 0 0

Erdély (tartományi) 1 0 0 0

Magyarország megint csak nem szolgáltatott be semmiféle adatot, 
sem az új, sem a régi formula szerint, amely körülményre Prohaska 
külön is felhívta a kereskedelmi bizottság figyelmét, de a legtöbb tar
tomány is hátralékban volt még 1822. év végén az új formula szerint 
elkészített kiegészítő statisztikai táblázatok beküldésével.

A magyarországi munkálatok be nem érkezésének okát abban 
látja Prohaska, hogy hiányzik egy vármegyék feletti központi szerv, 
amely Magyarországon a vármegyék munkáit összegyiijtené és fel
dolgozná. E hiány pótlására Prohaska azt ajánlotta, hogy a kereske
delmi bizottság dolgoztassa fel Alsómagyarország vármegyéinek be
küldött táblázatait és annak alapján készítse el az ott megépítendő 
úthálózati tervet.114 115 Azért említette csak Alsómagyarországot, mert Fel- 
sőmagyarország számára ezt a munkát a kormányzat megbízásából 
Lónyay Gábor, Gömör vármegye főispánja és királyi biztosa már el
készítette.116 A kereskedelmi bizottság — Prohaska véleménye szerint 
— annál inkább megtehette ezt, m ert hatásköre M a gya rorszá gra  is ki

114 C. H. K. 129. ex Dez. 1822.
115 A „Lónyai-féle munkálatira, amelyet Lónyay Gábor és Lónyay János

készített el lásd: St. R. 1130/1811; 1553, 3355/1826; 5378/1831.
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terjedt. A kereskedelmi bizottság azonban Prohaska indítványát nem 
tette magáévá, megelégedett egy újabb sürgető felszólítással.116

Prohaska fentebbi indítványa elárulja, hogy szerette volna, ha az 
előmunkálatokat minél előbb befejezik, hogy így a közlekedés-hálózat 
hiányait a katonai szempontokhoz igazítva lehessen az úthálózat cél
szerű és korszerű fejlesztéséről gondoskodni.

A huszas évektől kezdve u. i. az új és régi tartományok között 
egyre több gazdasági kapcsolat támadt, aminek természetes következ
ménye volt, hogy a közlekedés érdekében igen sok út-terv merült fel, 
sőt az ismert és még mindig érvényben lévő uralkodói rendelet elle
nére117 — a katonai hatóságok tudta és beleegyezése nélkül — különö
sen a német és az olasz tartományokat elválasztó hegységeken keresz
tül, az egyes tartományok, kerületek vagy városok-községek útakat 
kezdtek építeni. Ezek az ívtak sok esetbe beleütköztek abba a védelmi 
rendszerbe, amelyet János főherceg a vezérkarral a birodalom védel
mére kidolgozott és megvalósítani akart.118 Prohaska 1822-ben élesen 
tiltakozott ezek ellen a felelőtlen és tisztán csak kereskedelmi szem
pontokat tekintetbe vevő útépítések és útjavítások ellen, amelyek — 
mint mondotta — a tartományi hatóságok kétségtelen jószándékú párt
fogása mellett folynak és a birodalom egyes részeinek érdekeit szolgál
ták, az egész monarchia érdekeire ellenben hátrányosak voltak, mert 
egyrészt ellenkeztek a védelmi vonal szellemével, másrészt az erődít
ményekre szolgáló pénzalap elégtelen volta miatt biztosító berendezé
sekkel való ellátásukról szó sem lehetett.119

A statisztikai táblázatok beküldésének újabb határidejét 1823 
márciusára tűzték ki. Erre az időre a tartományok legnagyobb része 
elkészült az országutak statisztikájával, a hidrografiai táblázatot ellen
ben egyedül Tirol küldte be.120

116 C. H. K. 129. ex Dez. 1822.
117 St. R. 5226/1804.
118 H. K. R. G. 3009. 16/50. — 1822; G. 836, 1083. 16/21. — 1823; G. 1519, 1584, 

16/29. — 1823; G. 1823. 16/63. — 1823.
119 :H. K. R. G. 2783. 16/45. — 1822. — Schlossar A., Erzherzog Johann von 

Österreich. Graz—Wien 1908.
120 St. R. 1087/1823. — Az egyes tartományokból beérkezett térképek és 

kiegészítő statisztikai táblázatok egy-egy példányát a cs. kir. magán-könyvtárban 
gyűjtötték össze. Ezek a példányok jelenleg a Nationalbibliothek Kartensammlung- 
jában vannak. (Die Sammlungen der vereinten Familien- und Privat-Bibliothek 
Sr. M. d. Kaisers. Bd. III. Abt. 1. Nr. 3299, 3299/a.)

A tartományi térképekből és statisztikai táblázatokból szerkesztett össze
foglaló térképeket és statisztikai táblázatokat a Kriegsarchiv Kartensammlung- 
jában őrzik. (K. VII. a. 46.)
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Magyarország részéről 1832-ig semmiféle adat nem érkezett be. 
Alig lehet kétségünk aziránt, hogy Prohaska, amikor egy központi ha
tóság hiányában találta a hibát, helyesen ítélt a magyar helyzetről. 
A vármegyék kezdetleges felkészültségükkel teljesen alkalmatlanok 
voltak a bécsi hatóságok intencióinak kivitelére, sőt sokszor megér
tésére is. Ezt nemcsak Bécsben állapították meg, hanem a fiatalabb 
földmérő generáció körében otthon is, a vármegyékben.121 Csak így 
érthető meg, hogy 1829-ben — a helytartótanács jelentése szerint — 
Esztergom, Komárom, Moson, Sopron, Tolna, Yas Veszprém, Zala, Kő
rös, Varasd, Zágráb, Bács, Pest, Temes, Heves, Hont, Máramaros, Nógrád, 
]\yitra, Pozsony, Ugocsa, Ung, Torna, Turóc, Zólyom vármegyék, vala
mint a Jász és Kun kerület még mindig nem küldték be a statisztikai 
táblázatokat.122 1832-ben került először magyar anyag a bécsi hatósá
gok kezébe: Magyarország kereskedelmi útjainak térképe, amelyet a 
katonai felvételeknél dolgozó öt katonatiszt a vezérkar megbízásából 
készített el.123 Kiegészítő statisztikai táblázatok — tudomásom szerint 
— egyáltalán nem érkeztek Bécsbe.

Az örökös tartományokból 1823- és 1824-ben beküldött anyagot 
a kereskedelmi bizottság gyűjtötte még össze és továbbította a vezér
karhoz. A munka kezdeti lendülete egy időre ellankadt, amikor 1823 
novemberében kitudódott, hogy a kereskedelmi bizottság feloszlatása 
küszöbön áll.

A feloszlatást egy jelentéktelennek látszó esemény vezette be. Stahl 
1823 novemberében, szokásos hivatali jelentésében, az uralkodótól mind 
a maga, mind Kraus—Elislago számára fizetésemelést kért. Ferenc 
Stadionhoz fordult tanácsért s egyben felvetette a kérdést, vájjon 
érdekében áll-e a monarchiának a kereskedelmi bizottság további fenn
állása, nem lenne-e helyesebb, ha feloszlatná azt?

Stadion betegsége miatt csak 1824 márciusában mondott véle
ményt. Válasza, melyben kijelentette, hogy Stahl nézeteivel és indít
ványaival nem tud mindenben egyet érteni, de nem akar a differen
ciák felett céltalan teoretikus harcot sem folytatni, sejtetni engedi, hogy 
a bizottság, amelyet ő hívott életre, bizonyos mértékig kinőtt a keze 
közül és éppen Stahl egyénisége miatt nagyobb önállóságra jutott, mint 
amennyit eredetileg szánt neki és amennyit veszélytelennek tartott. 
Érthető tehát, ha a kereskedelmi bizottság feloszlatását helyeselte, sőt 
szükségesnek tartotta. Utalt arra, hogy 1816-ban a kereskedelmi bízott-

121 Baranya 476/1823 : 790/1825.
122 St. R. 1140/1832; 469/1833.
123 St. R. 6300/1832.
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ság felállításának oka az újonnan szerzett, illetőleg visszanyert tarto
mányok viszonyait és szükségleteit a birodalom régi tartományainak 
érdekeivel összeegyeztető s a belső és külső forgalomra egyaránt tekin
tettel lévő kereskedelmi rendszer-tervezet kidolgozása volt. Ez a fel
adat — a törvényes rendelkezéseknek, a vámhatározatoknak, a közle
kedésre és iparra vonatkozó berendezéseknek átalakítása — a megvál
tozott viszonyok között a lehető legnehezebb feladatnak látszott. Az 
ezer más munkával túlterhelt udvari kamara akkor képtelen volt fi
gyelmét kiterjeszteni a kereskedelmi ügyekre is és éppen azért elenged
hetetlen szükségletté vált egy olyan önálló hatóság ideiglenes megszer
vezése, amely figyelmét osztatlanul a kereskedelmi ügyekre irányítja 
és nyugodt átgondolással a törvényes intézkedéseket előkészíti és be
vezeti. Nyolc év alatt a kereskedelmi bizottság — kereskedelmi ügyek
ben átvéve az udvari kamara hivatását — sok nehéz kérdést rende
zett s összegyűjtötte a végső megoldáshoz szükséges előmunkálatok 
anyagát. Az idő is megtette a magáét: a régi és új tartományok kö
zötti érintkezés egyre jobban kifejlődött, s — hála a kormány prohi- 
bitív vámpolitikájának — sikerült az új tartományokat a külföldi 
kereskedelmi kötelékektől megszabadítani. Mindezek következtében a 
kereskedelmi bizottság további fenntartásának szüksége megszűnt.

Stadion véleményét Ferenc mindenben magáévá tette s 1824. ápri
lis 14-én elrendelte a bizottság feloszlatását. Stahl nagy terve, hogy az 
udvari kereskedelmi bizottságot kereskedelmi minisztériummá fej
lessze ezzel összeomlott.124

A kereskedelmi bizottság hatáskörét az udvari kamara vette át. 
Az udvari kamara a többi hatóságokkal: az udvari kancelláriával, a 
hadi tanáccsal, az udvari építészeti tanáccsal együtt tovább folytatta 
a kereskedelmi bizottság által elkezdett birodalmi úthálózati tervezet 
kidolgozásának munkáját.125

Pakucs Béla.

124 Archiv des Bundesministerium für Finanzen. (Jelzése: F. M.) 1484/1824. 
Beer, Die őst. Handelspol. 13; Hudeczek, i. m. 25; Uhlirz K., Handbuch der 
Geschichte Österreichs und seiner Nachbarländer, Böhmen und Ungarn. Graz— 
Wien—Leipzig, 1930. II. 578. a Kommerzhofkommission feloszlatásának ettől eltérő 
okait helytelenül jelölik meg.

125 A munka folytatásáról egy következő cikk ad majd számot.
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