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Az angolok délafrikai gyarmatainak nemzetgazdászati és
kereskedelmi jelentőségét általában és részletesen megbecsülni,
különösen pedig tekintettel lenni azon kereskedelmi momentu
mokra, melyek netalán praktikusak és jövedelmezők lehetné
nek egy az osztrák-magyar monarchia s ezen tartományok között
kifejtendő üzletforgalomban, czélja ezen — Nagyméltőságod
kegyes figyelmébe ajánlott — jelentésünknek.
Régi, a hollandok által 1652-ben megtelepített gyarmata
Jöremény foka, mióta 1806-ban angol birtokba került, a leglé
nyegesebb és behatóbb változásokon ment keresztül. Fejlődése
ugyan nem vette azon nagyszerű lendületet, melyet az EgyesültÁllamok dús földje és szabadsága, vagy Australia arany telepei
ezen utóbbi gyarmatoknak biztosítanak, mégis Délafrikában az
angol kormány pártfogolta ismételt tömeges bevándorlások; a
kafferek földét elfoglaló hóditó háborúk; sőt a viszály ujabb
angol és régibb holland gyarmatosok között, mely emezeknek
három rendbeli kivándorlását szülte, s 1836-ban Port Natal, ké
sőbb az Oranje vrijstaat és Transvaal republick köztársaságok
alapítását s benépesítését eredményezte; mindez csak arra szol
gált, hogy a délafrikai európai telepek tértartalmat kiterjessze,
népességét megszaporítsa, azok productióját ugy a művelési
tárgyak sokféleségére mint tömegére nézve megsokszorozza;
hogy Dél-Afrika kereskedelmének bizonyos, az indiai úttól füg
getlen önállóságot és jelentőséget szerezzen és végre, hogy itt,
egy természeti és faji oríginalitása által minden többi világrész
fölött kiváló földrész déli sarkán egy külön társadalmat terem
tsen, mely úgy socíalis mint politikai tekintetben más agrár
gyarmatoktól különböző individualitást fejtsen ki. Ezen indivi
dualitást élesen fejezi ki a benszülött farmer, midőn származását
feledve, magát egyszerűen afrikaandernek szereti nevezni.
1*
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A geographiai és társadalmi viszonyokat, mint a kereske
delmiek alapját csak néhány mondatban kívánjuk érinteni. A brit
birtok? British Kaffraria bekebleztetése óta 1865-ben, egy
szakadatlan tömegben terjed ki ax, Oranje folyótól éjszaknyuga
ton Port Natal éjszaki határáig a Tagela Eiverig mintegy 14,000
geographiai Q mfdön. E terület két egymástól külön törvény
hozás és közigazgatással biró tartományra, Kaplandra, British
Caffrariával (13,000 G mf.) és Port Natalra (1250 D mf.) osz
lik. — Minthogy azonban a független boerok két repusblikája
Oranje vrijstaat és Transvaal, mely együttvéve szintén 6000
• mfdet foglal magában, a brit földtől a tenger felé egészen
körülvétetik és központját kereskedelmi tekintetben Capetown,
Port Elizabeth és Port Natal kikötőjében Dúrban városokban
találja, az európai Dél-Afrikához ezen részeket is hozzá kell
adnunk, s azt összesen 20,000 D mfdre 863,000 lakossal kell
becsülnünk. Ezen népség V* része vagyis 237,000 lélek bevándorlott európai vagy ezek ivadéka, a többi civilisált, félmüveit
vagy egészen vad színes nép: mulattok, malayok, felszabadított
rabszolgák, bevándorlottak a eongo és mozambique partokról,
kaffirek és hottentottok és mindezen fajok vegyüléke, kik mint
pásztorok és munkások a farmerek szolgálatában állanak, mint
napszámosok keresik kenyerüket, gyárakban dolgoznak, kisebb
iparosok, vagy pedig nem csekély hányadban mint törzsekre
feloszlott, nyájakkal és földdel biró szabad nép, ős módra legel
tet. Magától értetődik, hogy ezen lélekszám nagyon egyenlőtlen
módon oszlik szét, s néhol több száz, néhol alig néhány ember
esik egy • mfre. Sok helyütt a földnek puszta volta, vizhiány
s a talajnak földmivelésre használhatlansága a gyarmatosítást
lehetetleníti, de ott is, hol kedvezőbb viszonyok vannak, a par
tok közelében, s a legnépesebb vidéken, minő p. Capetown
környéke, még igen sok jó minőségű privát- és kormánytelek
hever használatlanul. De ezen csekély népszám aránylag sokkal
többet termel és fogyaszt mint ugyanannyi lélekszámról Euró
pában feltétethetnék. A farmerek szokásos igényei a gyarmat
minden vidékén, mondhatni minden tanyáján meghonositák az
európai áruk szükségét, s habár a holland boerok e tekintetben
kevesebbel beérik az angoloknál, mégis a csinált utak hiánya
daczára a kereskedés a legtávolabb városokra is kiterjed, ellátva
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ezen vidéki centrumokat európai gyártmányokkal. Söt a színe
sek is megszokták bizonyos mértékben a hajókon hozott kelmé
ket és eszközöket vásárolni. Személyes szabadság, magánjogi
és politikai egyenjogúság a fehérekkel, magas napszám, példa
és oktatás, mely által 30,000 színes férfi és nő tud a gyarmat
ban olvasni vagy imi, s az egész gyarmati termelésnek a külkereskedésre számító egyoldalúsága megtaniták és kényszeritik a
színeseket a forgalomban némileg részt venni. Söt a vadabb
kaffirtörzsek is reményt nyújtanak, hogy, mint tehetséges népfaj,
néhány hasonló törzs példáját követve idővel mindannyian belép
nek ezen annyi különböző elemből alkotott délafrikai társa
dalomba.
A fehér gyarmatosoknak, hollandok, angolok, franezia
refugiék és német legionáriusok — kedvez az egészséges égalj,
mely a tropikus jellegit natali tengerparton sem veszedelmes, s
a száraz és forró belföldön, a párhuzamos sziklás hegylánezok
által képezett fokozatos terasse-ok fensíkjain is egészséges ma
rad, előnyösen különbözvén e tekintetben az egész többi Afriká
tól. De a folyók és ki nem száradó patakok ritkasága, az ural
kodó szárazság, a fahiány és a mi ebből következik a jó
szántótalajjal biró vidékeknek egymástól való távolsága feltar
tóztatják a gyarmatosítást. Innen van egyszersmind az, hogy a
telepités nem párhuzamosan halad előre mint' Amerikában,
hanem szórványosan oszlik szét a nagy területen. így ha az
ország physikai természete is már kevésbé kedvez a bevándor
lásnak mint más agrárius gyarmatokban, a hosszas gyűlölség,
sőt ismételt háborúk angolok és hollandok közt, a hatezias
kaffirok gyakori támadása, rablásai és gyilkossága, végre a tör
vényhozási és munieipalis önállóságnak 1853-ig való hiánya
még inkább hátráltatták a gyarmat sebes felvirulásáts a beván
dorlást minimumra szállították alá. Az utolsó tíz év az engesztelődés, a fajok kibékülése s a szabad fejlődésnek évei valának
ugyan, de a kivándorlás már más irányokat követett, Délafrika
a kivándorlóknak nem nyújthatott más vidékeknél még ked
vezőbb feltételeket, s igy a népségnek kívülről történt szaporo
dása említésre sem méltó.
1860-ban a bevándorlók száma nem volt több mint 1459
lélek.
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1861-ban a bevándorlók száma nem volt csak 1350 lélek.
1862-ban
„
„
„
„
„
576 „
1863-ban
„
„
„
„
„
554 „
1864-ban
„
„
„
„
„
715 „
1865-ban
„
„
„
„
„
312 „
Ekkor volt az utolsó népszámitás s azentúlrol adataink
nincsenek^ de lényeges javulás ezután se volt észrevehető. —
Ujabban az éjszakon aranytelepek fedeztettek fel és szép számú
s elég nagy gyémántok találtattak, sokan ezen okból nevezetes
bevándorlást reménylenek ; de eddig ezen felfedezések még a
gyarmatosokat sem voltak képesek szokott foglalkozásaiktól
elvonni s csak egyesek mentek el aranyat ásni, miből azt követ
keztethetni, hogy a homok kincsei nem elég nagyok arra, hogy
messze földről csalják magokhoz a kincsásókat. Egyes érdekel
tek és belföldi és angol vegyes társulatok megkísértik az
aranyat rendszeresen nyerni, de ezen vállalatok jó sikere még
bevárandó.
így hát a gyarmatok leginkább saját belső fejlődésöknek
köszönhetik azon jelentőségi fokot, melyet máig elértek. Egy
legestensivebb, de nagy tiszta jövedelmet nyújtó gazdálkodás
nak, és a minden fajú és mennyiségű terménynek egyiránt
piaczot szerző angol hajózás és kereskedésnek alapján, a csa
ládalapítás könnyű lett s a népesség gyorsan növekedett. —
1800-ban az első elfoglaláskor az angolok csak 21,000 fehéret,
valamivel több importált rabszolgát s 14,000 hottentottot találtak
elé, 1825-ben már 48,000 fehér volt a gyarmatban s 1865-ben
volt ;
Kapland és Kaffrariában
Natalban
Oranje Vrijstaatbau
Transvaal republickban
Összesen:

fehér hottentott kaffir más szines együtt
189,775 81,598 100,536 200,673 572,582
17,202
—
232,837
—
250,039
12,859
5000
—
5000
22,859
18,000
—
?
?
18,000
237,836

86,598

333,373

205,673

863,480

Kitűnik ebből, hogy magában a Capcoloniában, daczára a
boerok három izbeni tömeges kivándorlásának, a fehér népesség
40 év alatt inkább belszaporodás mintsem bevándorlás által
számát épen megnégyszerezte, vagyis minden évben 10%-vei
szaporodott Ugyanakkor a productiónak is egyes ágai, — de
csakis azok, melyek a kivitelre számítanak, még nagyobb mér-
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tékben növekedtek, a mint a hasonló tüneményt a vagyontermelésnél világszerte tapasztaltuk az utolsó évtizedekben. így
gyapjúból 1830-ban csak 40,000 font vitetett ki, 1867-ben 36
millió angol font s mig 1847-ben az összes kivitel értéke L.
400,000-re rúgott húsz éwel később 1867-ben a kivitel értéke a
hatszoros vagyis L. 2,394,825 volt. Másrészt azonban épen ezen
kedvezőknek mondható számításoknak összehasonlítása más
gyarmatok, Éjszak-Amerika, Ausztrália, az Indiák stb. hason
számtételeivel leginkább kittinteti Délafrikának lassúbb hala
dását. Az utolsó évek pedig rósz termések és kedvezőtlen árconstellatiók által igen sujták a gyarmatot, s annak a stagnatio
jellegét nyomták homlokára.
A mi pedig a szorosan vett mezőgazdaságot illeli, ebben a
haladás csak igen csekély mérvben észlelhető. Minden tőke és
speculatió vagy az állattenyésztésre, jó legelővel birő nagy föld
birtok, juhok és marhák szerzésére, vagy pedig kereskedésre van
fordítva s a tulajdonképeni földmivelés mint mellékes dolog
tizetik. Jutányosabbnak tekintik külföldről vásárolni gabnát s
lisztet, mint annak termelésére fordítani a másban több jövedel
met hozó drága munkát, időt, pénzt és gondot. Ezenfelül a szá
razság okozta rósz esztendők kedvét vették a gazdáknak s
annyi kárt okoztak, hogy sokan a már szántás alatt volt földe
ket ismét legelőnek hagyták. A földmivelés és gabnatermesztés
ezen elhanyagolása legjellemzőbb megkülönböztető jele DélAfrikának más nem tropikus gyarmatoktól, melyek mind az
atlanti brit és köztársasági Amerika, California és Chile, vala
mint Ausztrália is nem csak maguk eleségéről gondoskodnak,
de nagy mennyiségben kivitelre termesztenek. Kaplandban, —
mely két közigazgatási tartományra u. m. nyugati és keleti me
gyékre osztatik, — a m a g á n t u l a j d o n t képező felmért
földből mívelés alatt volt:
a nyugati megyékben 11,822,104 morgenból csak 144,341
morgen ?
a keleti megyékben 8,642,497 morgenból csak 73,350
morgen, vagyis összesen 20,464,601 morgenból csak 217,691
morgen, azaz; a magántulajdonban lévő jószágoknak 1.06%
része.
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A többit a juhnyájak, gulyák és kecskék járják. Ezenfelül
még tetemes jó föld s a terméketlenebb hegyek mind domanialis jószágokban várják a vevőket, és pedig
a nyugati megyékben 15,563,908 morgen,
a keleti
„
2.676,255
„
Összesen: 18,240,163 morgen, vagyis a fel
mért földnek majdnem fele.
Ezen csekély mívelés alatt álló földből, (minden európaira
esik egy morgen) használtatott:
búza alá
95,560 morgen,
zab „
47,063 „
kukoricza alá
23,683 „
árpa
„
16,333 J5
rozs
11,495 „
n
hüvelyes veteményekre 4,149 „
szőlőkertekben volt
7,643 „
gyümölcsösökben
4,761 „
burgonya és zöldsé;
kert
6.069 .
933
,
dohány alatt
Tulajdonképeni gyarmatáruk , ezukor gyapot stb. a
Capon csak kisérletképen termesztetnek a nélkül, hogy jelentöségökben hinne valaki, s csak Natalban játszanak nagyobb
szerepet.
A csekély földmüvelésben is jobbára csak a régebben el
foglalt nyugati megyék vesznek részt, a keletiek úgyszólván
kizárólag juhtenyésztéssel foglalkozván. Csak kukoriczát ter
mesztenek a keleti megyék többet a nyugatiaknál. Mindezen
productió közül kivitelre csak a bor- és gyümölcs számítanak,
a többi mondhatni helyi fogyasztásra szolgál. Minden kerti
termények kitűnő minőségűek, a kukoricza igen szép, gabnanemüek, zabot kivéve^ középszerűek, sőt silányak. Dohány nem
jó, s kevés.
Ellenben állatokban birt a szorosan vttt Capland 1865-ben;
Gyapjas juhot . . . .
8,370,179 darabot
Szőrös cap-juhot .
. 1,465,856
„
Közönséges capkecskét . 2,316,020
„
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Aügora kecskét . . . .
Szarvasmarhát . . . .
Lovat
Öszvért
Disznót

121,424 darabot,
692,514
*
226,610
24,279
78,666

Az állattenyésztés ily óriás mérvben űzetvén, hogy gond
dal kezeltetik, és hogy szép példányokat mutathat fel, magától
értetődik. Importált kosok, bikák, fajok a vér fentartása és ja
vításáról gondoskodnak, s uj kísérletek minden irányban foly
vást tétetnek. A gyapjas juhokra később a gyapjúról szólván
visszatérünk, ezekből a keleti megyék 3/4 részt birnak, ellenben
a csak húsra jó és bőrtermesztő szőrös és háj farkú benszülött
cap juhok majd mind a nyugati megyékben találtatnak. A durva
szőrű capkeeske-a kapjuhokkal rokon minőségű és hasznú hustermő állat. A finom hosszú szőrű angorakecske csak az ötvenes
években lett meghonosítva, de ma már meglehetősen elterjedt, s
mindinkább uyer a gazdák szemében. A szarvasmarha erős és
SZÍVÓS, kis szarvú, közép nagyságú gulyamarha, s csak ujabban
igyekeznek faját angol fajokkal javítani. A lovak szépekés erő
sek, s mint főluxus tárgya a gazdáknak, s a közlekedésnek legáltalánosabb eszközei becsültetnek és ápoltatnak. Általában véve
a caplandi állattenyésztés, daczára nagy jelentőségének s a
figyelemnek, mely rá fordittatik, extensiv rendszere miatt, mely
egy lágy égalj alatt istálóztatást nem ismer és nem igényel,
minőségre és tetszetősségre nézve csak másodrendű, hanem an
nál jövedelmezőbb. Idővel sikerülni fog azon irányban is beha
tón javítani.
A mezőgazdaságon és állattenyésztésen kivtil a capgyarmat még tetemes halászatot folytat a partokon, melyek több
fajta jó tengeri halakban dúsak; vannak rézbányái is Namaqualandban éjszaknyugaton. Ipara — a városok kézműveseitől elte
kintve — kevés van, annak produktiója számba se jön.
A fentebb vázolt látszólagos ferde viszony állattenyésztés
és földmivelés között még sok időkig fog eltartani, s kérdés ha
egyáltalán meg fog-e változhatni ? Mert Dél-Afrikában a földmivelésre alkalmas nedvesebb parti és völgyes vidékek a szára
zabb fensikokhoz és hegyekhez, melyek csakis állattenyésztésre
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alkalmasok, aránytalan kisebbségben vannak. Azonfelől mind
addig, mig a legelők bősége s a gyapjutermelés jutányossága
meg nem apad, mig siirübb népesség nem keres foglalkozást a
szántás vetésben s nem emeli a kenyér szükségletét, meg nem
könnyíti a produetiót, mindaddig, s ez hosszú időszak, a földmí'
velés általános és gondos meghonosítására, a külterjes állatte
nyésztésről a belterjesebb földmives rendszerhez való áttérésre
gondolni sem lehet Valószinii, hogy az imént felhozott két okból
Délafrika soha gabnát kivivő ország nem lesz, valószínűbb,
hogy mindenkor venniök fog kelleni a kenyeret és lisztet. Sőt
feltehetni, hogy jelenleg annyi gabna se termeltetnék a mennyi
terem, ha a commimicatiók hiánya nem kényszerítené a belföldi
farmereket saját gabnaszükségletök legalább részbeni ter
mesztésére.
Mert közlekedés dolgában a Capgyarmatok még messze
hátramaradtak. Egy körülmény kedvez nekik s ez a tenger,
mely három oldalt mossa a partokat, s ha nem nyújt is sok és
jó természetes kikötőt, de mégis mindenfelé képez egy-egy öblöt
vagy révet, hol vásárját találja a környék. ATable Bay a nyu
gati megyék számára, az Algoa Bay, melyben Port Elizabeth
fekszik a keleti vidéknek, Port Natal, Natalnak természetes főkikötői, melyekben a kereskedés egymástól független centru
mokat képez. Ezeken kivül Mosselbay, Simonstown, Port Beaufort nyugaton, Port Alfréd és East London keleten birnak alá
rendelt helyi jelentőséggel. A Table Bay kikötője éjszaki és
éjszaknyugati szelek ellen nem nyújt védelmet, s ezek beálltával
(máj. 10 körül) néhány hónapig a hajók nem szívesen kötnek
ki abban. A hajók védelmére ezen veszedelmes szélvészek ellen
1860-ban nagy vízépítések kezdettek meg, melyek még befe
jezve nincsenek ugyan, de kisebb számú Capetown előtt hor
gonyzó hajóknak máris nyújtanak biztosságot. Az Algoa-bay
hasonlag nyitott rév, s bár a Table-baynél jobb hírnek örvend,
az oktobertól április végéig szokásos keleti és délkeleti szélvé
szeket befogadja, miért itt is hullámtörő sárkányát építenek.
Mindkét főkikötőben jó révrendészet van, világító tornyok a
biztosságról, mólók a könnyű ki- és berakodásról gondoskod
nak. Legjobb, tökéletesen zárt és biztos kikötője van Port Há
tainak, Teherkeresö hajóknak legjobb alkalmuk van fuvart
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találni október és február hónapok közt, midőn a gyapjukivitel
legélénkebb szokott lenni. Keletről érkező s nem egészen ter
helt hajók azonban egész éven át be szoktak futni, hogy a min
denkor kapható bőrökkel fuvarukat teljessé tegyék. Az icle
érkező hajók leginkább London, Liverpool; Antwerpen és NewYorkba bérelteinek ki, vagy pedig a parthaj özábban alkalmaz
tatnak. Más terhekre sem Capetown, se Port Elizabethben nem
szerződhetni. A teherdijak vitorlás hajóknál áruminőség és
szükséglet szerint igen külömbözők s változékonynak, gőzösö
kön 1868-ban átlagban 10—12 shilling fizettetett 250 fontos
kötegért (Angliába).
Ennek előtte az egész Cap gyarmat és minden kikötői
csak a keletre menő hajóknak szolgáltak ideiglenes állomásul, s
ma is sokan csak ezen szempontból itélik meg a colonia jelen
tőségét. Ezen felfogás egészen hibás, mert egyfelől a keletre járó
hajók csak kivételesen kötnek itt ki, s utjokat rendesen meg
szakítás nélkül folytatják messze délre a Cap körül, másrészt
pedig Délafrika régen kiemelkedett azon hajóállomási stádiu
mából s önálló hajóforgalommal bir. Ezért tévednek azok, kik
a Suez csatorna megnyitásától tetemes kárt várnak a gyarmatra,
mert a mit véletlenül bevetődő hajók ellátása körül netalán
veszteni fogs azt visszanyeri az által, hogy a keleti utón a szá
razföldi Európához közelebb hozatik. Nem szabad továbbá fe
ledni azt sem, hogy az ausztráliai és az Amerikába menő hajók
ezentúl is a régi utat fogják követni. Ezenkivül tekintetbe kell
venni, hogy a suezi csatorna által az egész Kelet-Afrika, mely
már jelenleg is, Egyptomtól Capetownig, kereskedelmi fontos
ságban messze túlhaladja a nyugati partot, jelentős égben nyerni
fog. A vörös tengeren túl Zanzibar, Mauritius és Eeunion, Madagaskar, a Delagoa bay, Port-Natal és Port Elizabeth ezen parton
feküsznek, s máris belevonvák a világforgalomba, s a délafrikai
gyarmatok, melyek kiterjedését nyugaton az Oranje folyó siva
tagai örökre határolják, keletnek nagyszerűen kifejlettek.
A gyarmatnak az utolsó évekbeni stagnatiója okozza, hogy
a hajóforgalom is az elmúlt öt év alatt lényeges változást fel
nem mutathat. A beérkezett és kiment hajók száma és tonnatar
talma a következő volt:
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Az angol lobogó alatt volt tehát az összes hajószám 81.4%-ja
s a tonnaszámnak 82%-Ja, idegen .lobogó alatt volt a hajókból
18.6% a tonnaszámból 18%* —Az idegen lobogók eredete
öincs külön kimiitatva; de az éjszaknémet szövetségé a legtöbb.
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A parti hajózás meglehetős élénk; 1868-ban befutott ily
minőségben :
angol hajó 406--117,445 tonna tartalommal
idegen „ 37—7,725
„
„
kifutott
angol „ 440—122,385 „
„
idegen „ 42—9,448
„
„
A gyarmatnak saját hajózása csekély. 1868 végén beje
gyezve volt Capetownban 38 hajó 7169 t. t. P. Elizabetkben 15
hajó 2969. 1.1. val.
Angliával a gyarmatnak kétféle rendes összekötte
tése van:
1. Az „Union Steamship eompany" gőzöseivel, melyek
egyúttal a postát szállítják s e részben az angol postaigazgató
sággal szerződésben állnak. E társaságnak 8 csavargőzöse van
13,250 tonnatartalommal s 1,650 lóerővel. Hajói havonként két
szer járnak SouthhaniptonbóL, Plymouth, Madeira, Ascension és
St. Helénát érintve Capetown, Port Elizabeth és Port Natalba;
s ugyancsak kétszer havonként vissza. Angliából a hajó minden
hó 10-én és 25-én indul Capetownból minden hó 4-én és 19-én.
2. A „Cape of good Hope steam ship corapany" ujon ala
kult társaság, mely ekkoráig 3 gőzössel rendelkezik 3000 tonna
tartalommal, s ezek közül kettő ugyanazon utón jár Port Eliza
beth és London között.
Mindkét társulat díjszabályzata azonos^ és személyenként
Angliából Capetownig L. 36, P-Elizabethig L. 42, az ellátással
együtt Az utazás tartama Capetownig közönségesen 35 nap.
Más rendes közlekedés Európával vagy más világrészek
kel eddig nem létezik; s azon rendes járatokat is^ miket az
Union steam ship company a Cap és Mauritius és Reunion közt.
ennekelőtte fentartott volt, mint nem jövedelmezőt, most három
éve beszüntette.
A caplandi kikötők és Port-Natal közt a rendes közleke
dést a nevezett társaságok gőzösein kivül, még négy privátgő
zös tartja fenn, köztök a hamburgi révész Godefroy & Comp,
egy gőzöse.
A belföldi közlekedés sok kívánni valót hagy hátra. Vas
utakat a gyarmat csak nem rég óta bír, s ezek is igen rövidek.
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Egyik vonal megy Capetownbói Wellingtonba 14 mfnyi hosszú
ságban s egy másik Wijnbergbe 2 mfnyire. Ezen vonalakat
Wellingtonból Malmesbury-ig s Wijnbergből Worcesterig kiter
jeszteni tervezik, s egy harmadikat akar nak építeni Port-Eli
zabetbböl Grahamstownba a keleti megyék fővárosába. Oape.
town és a közel Seapoint között 16 vasút jár. — A vasutépitkezés
lassúságáért a törvényhozás felelős, mert az állam a magántár
sulatoknak 6% jövedelmet biztosítván, a nem érdekelt távol vi
dékek követei e kiadást annyival inkább ellenzik, mert a
gyarmatnak 1858 óta épen az állami építkezések folytán szaka
datlan deficitjei voltak, minek következtében tiz év alatt 1868-ig
az államadósság L. 1,528,600-ra rúgott L. 101,269 kamatteherrel.
Ezen vasntaktól eltekintve, az országban ott hol nincsen
kőtalaj, az utak roszak, a homokban járhatlanok, vagy egészen
is hiányoznak. Az utazás és teherszállítás nehéz, hosszú és öblös
szekereken történik, melyek elé 6—8 ló vagy pedig 8—10 ökör
van befogva? s mely szekerek lassúságát a hosszú útközökben
csak azok kényelmessége és tértartalma éri fel. Ilyen szekerek
vagy azok karavánjai szállítják a belföld nyers terményeit a
kikötőkbe, s viszik vissza az európai árukat. S ezen szállítás
nemcsak időrablása, de még drágasága általls akadékos a köz
lekedésre.
Jobban van szervezve a postaszolgálat, mely állomásról
állomásra könnyű szekerkén éjjel-nappal hajtva, a leveleket s
híreket lehető sebességgel hordja szét a tágas tartományban.
Külföldre egyszerű levélért a bér a következő:
Anglia
1 sh 0 p.
Ausztria és Magyarország . . . 1 „ 5 „
Éjszaknémet szövetség
. . . . 1n 5„
Délnémet államok . •.• . . . . 1 „ 6 „
Svájcz
1 „ 6„
Olaszorság
1 „ 4„
Francziaország
1 „ 4 ?7
Holland és Belgium
1 „ 3 J}
Dánia
1 „ 3„
Svédország és Norvégia . . . .
1 5
Oroszország . . . . . '. . . i
g
Éjszak-Amerika
1 „ 5 „ stb.
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Távirdákat először 1860-ban kezdettek építeni s mostanáig
760 ang. mf van közhasználatnak átadva. Capetown, Port Elizabeth, Grahamstown s East London már összekötvék. Natáliái
már tervben van. A távírdák tulajdonosa a „Cape of good Hope
Telegrapb Company" és a vállalkozó angol építesz.
A kereskedést alapfeltételeiben érdeklő viszonyok előadá
sában áttérünk immár a vámrendszerre. Ugy Capland mintPortNatal törvényhozása az egész adórendszerre is kitérjeszkedvén,
a parliamentek az angol financzpolitika módjára lehetőleg ke
rülvén a direkt-adókat, az államjövedelmek különféle hivatalos
dijjak, bélyeg; eladott földek ára, de leginkább a vámok által
szereztetnek be. Az összes rendes jövedelem volt Oaplandban
1867-ben L. 617,829 s ebből L. 330,242, azaz több mint fele a
vámokból eredt. 1868-ban az összes vámjövedelem L. 281,770
vala. A vámpolitika szabad kereskedelmi, mely csak pénzügyi
vámokat ismer. Kiviteli vámok nem léteznek; minden lobogó
egyenjogositva van, behozott de el nem adott áruk eladásukig a
kormány raktáraiban letétethetnek, eladatásuk arányában vá
moltatnak meg, de árukért; melyek egyszer már megfizették a
vámot, ha ismét kivitetnek, visszatérités nem követelhető.
A Capgyarmatban a behozott és nem vámmentes áruk vagy
a szabályként szolgáló 10% értékvámot fizetik; vagy a vámsza
bályzatban külön megnevezett díjjal tartoznak. Az 1866-ban
liberális szellemben megváltoztatott vámszabályzat az 7. alatti
mellékletben foglaltatik. A 2) és 3) alatti mellékletek pedig a
Capetowni kikötői helypénzek táblázatát mutatják.
A port natali vámszabályzat a eapgyarmatinál súlyosabb
és illiberalisabb. Kendszere az előbbihez hasonló, a mennyiben
az érték vámokat a szilárd vámtételekkel combinálja; de míg
emez csak 5 és 10% értékvámokat ismer, a port-natali szabály
zat 6, 10; 15-sőt 20% ^el sújt némely árukat, sokkal kevesebb
szilárd vámösszegre 2 Vs°/o pótlékot követel. A port-natali vám
szabályzatot a 4 alatti mellékletben terjesztjük elé.
Nevezetes fejlődést nyertek a dél-afrikai gyarmatok sza
badságában a bankok. Egy tökéletesen szabad bankrendszer a
hitelviszonyokat kedvezően kifejtette és szabályozza. A cap
gyarmatban 27, Natalban 3 bank létezik, melyek mindegyike
bocsát ki bankjegyeket anélkül, hogy ezek kibocsátását bánni*
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féle törvény vagy szabály korlátozná. Ezen bankok mind 1836
óta támadtak s három évtizeden át elszaporodtak anélkül, hogy
túlspceulatió és válságok a rendszer jóravalóságát kétségbe
hozták volna. Mindezen bankok letéti, előlegezési és váltó leszá
mítolási üzlettel is foglalkoznak, s nevezetesen a váltóleszámíto
lásban igen könnyen dolgoznak. Váltóknál beérik egy, legfeljebb
két (ismeretes név aláirásával. A kamatláb 1866-ig átlagban
8 — 10% & két utolsó évben lizletpangás következtében 2—3
hónapra szóló váltóknál 5—6°/o~re szállott alá. Londonra szóló
váltók minden gyarmati banknál könnyen eladhatók, ellenben
más európai pénzpiaczokra és más mint angol pénznemben ki
állított váltók csak nehezen és veszteséggel elhelyezhetők. Az
árfolyam Londonra 1868-ban átlagban a következő volt:
30 nap lát után 1 % disconto.
OÜ
UXJ
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77

77

J?

77
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H
77

Hosszabn időre szóló váltók nem kedveltek s nehezen el
adhatók.
A bankoknál a nyilvánosság elve nagyra beesültetik, s
mindezen intézetek alapszabályaik által kötelezvék kétszer egy
évben zárszámadásaikat elkészíteni és minden részletességgel
közzétenni.
A gyarmati bankok üzleti kimutatása 1867 év végével a
következő:
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Caplandí

bankot.
tőke

A b a n k neve.

névsze
rinti

befize
tett

tarta
lék

L

L

L

Cape oí good Hope (1836)
. . . .
75,300 75,300
South African (1838)
100 000 60,000
Colonial (1844)
100,000 60 000
Union (1847)
150,009 75,000
Cape Commercial (1854)
. . . . 144,000
62,000
London and South African (1860) .
500,000 500,000
Standard Bank of brittish south Afriea
(1862)
21.21,300 458,655
Stollenbosch (1854)
20,000
8,750
Western Province (1847)
. . . .
50,000 30,000|
Paarl (1852)
60,000 20,000
Wellington (1857)
50,000 21,000
Malmesbury agricuitural & commercial
(1862)
22,030
13,218
Worcester commercial (1850)
50,000
1,320
Caiedon agricuitural (1861)
17,300
13,865
Svellendam (1852)
19,005
19,005
George Divisioüal (1861)
. . . .
10,580
6,348
120,000 72,000
Port Elizabeth (1846)
EHstern Province (1838)
. . . . 121,750 121,750
Frontier agricuitural and commercial
(1847)
200,000 97,875
Fort Beaufort; and Victoria (1860)
120,000 60,000
Somerset (1861)
15,000 15,000
Graaf Reynet (1848)
40,000 20,000
South African central (1838) . . .
40,000 20,000
Albert (1861)
43,980 21,990
Queens town (1859)
30,000 19,500
50,0001 20,189
Agricuitural bankof Queenstown (1862).
60,000' 16,500
Kaffrarian Colonial (1862)
. . . .
Összesen :

24,700
10,000
10,000
10,000
22,210

12,000
1,500
10,000
4,479
1,005
1,323
1,469
1,500
12,754
4,185
34,820
6,827
3,000|
4,000
3,000|
1,628
2,108
3,410
3,469

|4.467 745jl,909,215| 189,387) 257,954

Natalban a három ottani bank névszerinti és befizetett
tőkéje egyaránt h. 216,425 volt, a tartaléktőke pedig L. 22?873-ra
rúgott, de a jegyforgalmat nem találtuk kimutatva.
Ha pedig a befizetett tőke és a kibocsátott bankjegyek
közötti viszonyból a bankok soliditására következtetni szabad,
bizonyára a felsorolt bankokat igen solidaknak kell tekin
tenünk, mert a forgalomban levő bankjegyek összege minden
Közi. a min. köréből II. évf. 3. fííz,

2
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bank Befizetett tőkemennyiségének csak-1-3V2% részét•• képezi.
Egy másik nevezetes tünemény az, hogy az összes bankok araoy
és ezüstkészlete ugyanakkor í. 334,160 volt, midőn a kibocsá
tott jegyek összege nem volt több mint L. 257,954, mi először
is a banküzletnek 1867 végén nagy pangását mutatja, de azon
felül, és tekintve hogy ugyanakkor a közönségben a bankjegyek
mellet^ hivatalos kimutatások szerint, L. 1.765,840 arany és
ezüstpénz volt forgalomban, —• világosan kitünteti, mily hamis
azon nálunk is igen elterjedt tévfogalom, mintha szabad bank
rendszer mellett a bankjegyek mint privát papirpénz kitolnák
a forgalomból a nemes erezet.
A capbankok soliditásáüaK egy második tanúbizonysága,
a tartaléktőkék aránylagos nagysága, mely átlagban az anyatő
kének 99/io%~ra emelkedett. Ezen összeg, mint tevőleges, a be
fizetett tőkemennyiséghez hozzáadatván, a bankjegyforgalom a
bank vagyonnak esak 127 2 %-et képezi.
A bankügygyei párhuzamban a biztosítási üzlet is szép
kiterjedésnek örvend. A délafrikai gyarmatokban 21 belföldi
biztosító társaság gyakorolja a biztositás minden nevezetes ágát.
Ezek közül 7-nek székhelye Capetown; 12 a megyékben s 2
Natálban működik. Ezeknek befizetett alaptőkéje L. 284,950
mihez ha hozzáadjuk a felgyűlt tartaléktőkék összegét L.
198,617-t, a biztosításban részes tőkék mennyiségét L. 483,567-re
kell tennünk. A nyereség, melyet e társaságok felmutatni képe
sek, kielégítőnek mondható, mert két esettől eltekintve, hol a
tengeri biztosítással foglalkozó két társaság, a Grahamtown fire
and maríné insurance company L. 12,346 és a natali Marine
Insurance and Trust h. 35,000 tőkével 1867-ben semmi oszta
lékot nem nyújtanak, a többiek 5, 8, 10, 15, sőt 20% osztalékot
adtak részvényeikre. Az emiitett két társaságon kívül a tengeri
biztosítással foglalkoznak még: a Oape of Good Hope Marine
Assurance, 1838 óta befizetett L. 20,000 alaptőke és L. 4,953
tartaléktőkével s 15% osztalékkal; a Commercial Marine and
Fire Assurance, 1855 óta L. 10,000 alaptőké s L. 11,200 tarta
léktőkével és szintén 15% osztalékkal; az Equitable Marine A. C.
1849 ótaL. 7500 befizetett tőkével L. 25,213 tartalékkal s
25 V,í °/o osztalékkal;' a Fire and Marine. Ins. Port Elizabethben L.
9000 befizetett tőkével, £. 10,470 tartalékkal s 20% osztalékkal
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Egy általános biztosítási és kárbecslési szabályzat eddig
nem létezik; hanem károknál a kötvény feltételei, vagy a hason
jogesetekben hozott birői Ítéletek, vagy az angol gyakorlat dön
tenek. A eap kötvények az angol mintára készülnek, s szinte
tartalmazzák a jegyzetet: „ s z a b a d minden nem általános ká
rosodástól, avagy ha a hajó nem szenvedett törést." Ezen úgy
nevezett „memorandum* által a biztositó szabadul a részleges
károk megtérítésétől: 1-ör gabna, hal, só, liszt, gyümölcs és olaj
magoknál, ha a kár részleges vagy nem törésből eredt, 2-or
czukor, dohány, kenderjen s bőröknél, ha a kár nincs 5%. 3-or
minden más jószágnál, hajó és tehernél, ha a kár* nincs 3 % ,
kivéve, ha a kár átalános baj yagy törésből eredt. — A captársaságok üzletének zömét a parthajózás biztositása képezi, to
vábbá a hajózás Mauritius és Eeunionba, s az indiai tenger
guanószigeteire. Az Európa számára a gyarmatban rakodó ha
jók itt igen ritkán, rendesen Európában biztosittatnak. A cap
társaságok Londonban biztosokat tartanak s ezek a Capra menő
hajókra néha viszbiztositásokat kötnek. A károk megtérítése
általában meglehetős gyorsan eszközöltetik, s vagy Capetown
vagy Londonban fizettetik ki.
Biztositási dijak Capetownból a következők:
Port Elizabethbe.
vitorlás hajón 1 % gőzösen
1V
Natalba. . . .
1
Mauritiusba . .
1
%
n •
Angolországba .
I'/4
Francziaországba
2-, Jj.
Hamburgba . .
2 ft
Hollandba . . .
2 •n
Antwerpenbe . .
2% ».
Bostonba, New-Yorkba
1V« .'»
Rio Janeiróba . . .
1 j?
Bombay .. . . . « . felé.
l 3 /4 y>
1V4
Singapoi*e, Hongkong .
l3/* J7
Calcutta . . „ . . .
2 J?
Melbourne, Dél Australia
1%
IV: n .
Sidney .. . . . . ..
l3/4 n
Gyapjú P. Elizabethból
Londonba . . .
.
•5?
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Abból, mit a bank és biztosítási ügyről mondottunk, kitű
nik, hogy a belföldi tőke, melyet a földmivelés absorbeálni nem
tud, a szükséges pénzintézeteket elégségesen ellátja; s hogy en
nek folytán külföldi bank és biztosító társaságoknak üzletük
kiterjasztése a délafrikai gyarmatokra nem ajánlható. És pedig
annál kevésbé, mert a belföldieken kivül még hatalmas angol
társaságoknak, minő az Universal Marine Insurance Company
stb. versenyével is kellene megküzdeniök. Legfeljebb a tengeri
biztositással foglalkozó társaságoknak lehet érdekében, hogy ezen
veszedelmes partokon kárbecslő ügynököket megbízzanak.
A pénznemek és mértékek egyenlők az angolországiakkal.
A délatrikai gyarmatok

kereskedése.

A délafrikai gyarmatok kereskedése, tekintve különösen
az országok csekély népszámát, nevezetesnek mondható. Caplandban kereskedéssel foglalkozott mindössze 6887 ember, mi
az összes népszámnak 1.2%-ját a fehérnek 3.6%-t teszi ki, míg
hasonlításul Poroszországban (1864) a lakosságnak csak 1.9%-ja
az osztrák-magyar monarchiában 0.36%-ja volt kereskedés
sel elfoglalva. A kereskedőknek vállalkozási szelleméről és soliditásáról, egészben véve, csak elismerőleg nyilatkozhatunk. Az
egész büntető statistika 1867-ben csak 12 csalási s 19 hamisí
tási esetet mutat fel, s ezek közül is 8 felmentetett. A ktilkereskedés az egész ország éltető vérlüktetése. Iránya különféle, A
bevitelben Európából s névszerint Angliából a gyártmányok
minden neme, gyarmatáruk Mauritiusból s Kelet-Indiákról,
Éjszak- és Dél-Amerikából fa- és liszt hozatnak be. Cserébe
Mauritiusba, Ascension és St. Helénába élő marha, élelmi szerek
u. m. gabna s szárított halak vite'nek ki; Európába gyapjú,
bőrök, rézércz, strucztollak stb. A gyarmatok kiviteli kereske
dése Európára nézve sokkal fontosabb a bevitelnél^ mert amaz
egyes nyers terményeket tömegesen küld az európai piaczra,
mig a bevitt gyártmányok annyifélék, hogy az egyes árúnemet
tekintve, a nagy összegekhez szokott európai kereskedésben, ezen
bevitel veszti jelentőségét s csak a csereviszonyban álló
kereskedőre nézve bir fontossággal. Zanzibárral a kereske
dés még bölcsejében van, s néhány ház kísérleteire szorítkozik.
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A be- és kivitel az utolsó öt évben a következő értékeket
képviselte:
Capl andban.
Év
szám.

Bevitel

Port Natalban.

Kivitel Forgalom Bevitel Kivitel Forgal.
t
L
L
L
L

1864 2.349,048 2.395,673 4.744,721 591,686 220,267 811,953
1865 2.086,699 2.145,234 4.231,933 455,206 210,254 665,460
1866 1.960,947 2.472,735 4.433,682 363,305 203,402 466,707
1867 2.405,409 2.394,825 4.800,234 269,580 225,671 495,251
1868 1.956,154 2.215,881 4.172,035

?

?

Ezen táblázat is kimutatja a délafrikai gyarmatoknak az
utolsó évekbeni stabilitását és pangását. Kitűnik továbbá, hogy
a kivitel a bevitellel igen egyforma értéket képvisel, mert azon
öt évi cyclus számait összeadván, a Caplandb an a bevitelre át
lagban esik 48.065 % a kivitelre 51.935%. A keleti megyék a
kereskedésnek nagyobb részét birják, mert azok áruforgalma
az összes kereskedésnek 65 V ^ át tévé. Natalban a kivitel
mindig azonos maradt, ellenben a bevitel felényire csökkent mint
volt azelőtt, s Caplandban is a bevitel sokkal nagyobb ingado
zásnak van alávetve mint a kivitel, mi a farmereknek csökkent
és a véletlentől függő vevőképességét bizonyitja.
A beviteli kereskedésben Angolországnak része oly túl
nyomó, hogy p. 1867-ben az összes bevitelből Caplandba, mely
volt L 2.405,409, Angliára esett & 1.792,221, az angol gyarma
tokra L 318,495 s igy összesen L 2,110,761, vagyis az egész
forgalomnak 87V2% része. Igaz, hogy ezen összegben bennfoglaltatik mindazon áru, mi bárhonnét eredve Anglián keresztül
hozatott be, de bár legyen igy, Anglia ezen kiváló helyzete in
nen eléggé kitűnik. Idegen államokból Brazilia L 81,899, Chili
í 63,390, Egyesült-Államok h 54,412, Java £ 50,775 értékkel
vesznek részt a direkt kereskedésben Caplanddal; Európában
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csak Svédország L. 8,359, Holland L. 3,509 és Hamburg L.
2,243 nevezhetők mint direkt importálók.
Anglia a gyarmattal való üzleteit rendesen szilárd szám
lára s 4 vagy még inkább 6 hónap fizetésre szokta megkötni.
Ha a bevitt árak bizományba adatnak, az eladási számla a
czikkek teljes elárusitása után állíttatik ki, hanem a bizomá
nyosok gyakran előleget is adnak az átvett árukra, melytől évi
8% kamatot számítanak fel a megbízónak. Csak hogyha a bi
zományi árú tetszett és elkelt; várhatni szilárd számlára szóló
megrendeléseket. Árumustrák ritkán vezetnek kötésre. Szoká
sos felszámítások:
bizomány
5 °/0
delcredere . . . . . .
21/20/o
üzérdij
1 %
A hajóteher kirakodási költségeit rendesen az eladó vi
seli, raktározásért és biztosításért rövid időre 1% fizettetik;
váltóüzérdij fel nem számíttatik*
Az egyes beviteli czikkek közül mint legfontosabb, és ben
nünket első rendben érdeklő, szerepel a liszt és búza.
A l i s z t k e r e s k e d é s r e nézve a capgyarmatok átalán
véve nem csekély jelentőségűek. A lisztbevitel volt 1868-ban
összesen 69,043 mázsa L. $2,000 értékben, melynek % része
Port Elizabethben adatott el. 1867-ben azonban, mely a liszt
üzletnek sokkal inkább kedvezett, a bevitt lisztmennyiség
132,063 mázsa volt, s így az előbbi mennyiségnek majdnem
kétszerese. Port Natal bevitele nincs külön kimutatva. A bevi
telben részesek : Chili, Éjszakamerika és Ausztrália. Magában
az országban van eddig 18 jobbadán 4 kőre őrlő gőzmalom. —
Magyar liszt ekkoráig itt nem ismeretes. A triesti Stabilünento
commerciale delle farine három éve múlt megkisérlé s küldött ide
magyar lisztet, de minthogy a 450 tonnás teherre kedvező aján
latok nem tétettek, hajóját elküldé Eio Janeiróba.
A capmalmok három, faj lisztet készítenek, u. m. 1-st
quality, 2d quality és household flour, mely a két előbbinek
vegyitéke. A malomtermények azonban nem kevéssé különböz
nek egymástól. Általán állithatni, hogy magyar lisztből N. 4
szebb mint itteni N. I. és N. 5 szebb mint itteni N. II. A sütők
a caplisztet többre becsülik mint az importáltat s dicsérik ere-
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jét és azon tulajdonságát, hogy sok vizet szí fel. Az ausztráliai
lisztnek is két neme van, t. i. „silk dressedflour*1és „wire dres
sed flour" melyek azonban szintén nem mindig egyenlő minősé
gűek. A magyar N 4 valamivel jobb mint a silk dressed flour,
és a wire dressed flour megfelel a mi 5 és 6 számú liszteink vegyülékének. A valparaisói lisztből csak egy fajta hozatik be,
mely színben, de nem tisztaságban pesti 5 számú liszthez hason
lít Ugyanilyen a San Franciscóból behozott egy fajta californian flour.—• A new yorki, new-orleansi és bostoni american
flour ezen é?ben egészen kitolatott a kereskedésből. De csak
egy neme szokott volt behozatni, mely szintén a pesti 5 számú
lisztnemnek felel meg. Mindezen liszt rendesen bizományba
küldetik ide a malmokkal üzleti viszonyban álló házakhoz, me
lyek az érkező hajóteherre előleget adnak. Az itteni piaczon
keletet kereső lisztek 100—200 ang. fontos zsákokba kell, hogy
tömessenek, de a 100 fontos zsákok kedveltebbek. Eladásnál a
zsákok fel nem számittatnak. Szokás szerint az eladás 6 hónapra
köttetik s a fizetés vagy egyszerre, a teljes teher eladásánál
Londonra szóló váltókban s 4% discontóvál, vagy pedig az
egyes eladások mértékében, részletekbén történik. A mellék
kiadások igen jelentékenyek. Ezek:
vám . . .
2 s. 6 d 100 font után
kirakodás . 6 „ — 2000 „• „
kikötői dijak — 35 3 ,7 100 „ „
tűzbiztosítás . V4 %— 3 ) v
j) j)
A szokásos 5% bizománydij egyezményileg leszállítható
üzérdij 1% megkímélhető; deleredére 27a°/oPort Elizabethben az utolsó öt évben az árak a követke
zők voltak:
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T é s z t a á r u k jobbára belföldi iparosok által szolgáltat
nak, kik 5—6 számú lisztünknek megfelelő lisztbői közönséges
kétszersültet készitnek. — Finom kétszersültek Angliából ho
zatnak be.
Burából behozatott Caplandba 1867-ben 93,418 mázsa,
ellenben 1868-ban csak 28,043 angol mázsa. Átlagos ára má
zsájának 1867-ben volt 12 sh. 8 den. 1868 végén a közönségesebb
nemek ára csak 7—8 sh.a legjobb búzáké 83/6=103/0-ra szállót
alá, mi eléggé megmagyarázza a gabnanemüek bevitelének
nagy csökkenését. S a capgyarmati gabnakereskedés valószínű
leg mindig ezen nagy változásnak leszen alávetve, mert bár
eleségből soha elég nem terem, mégis a periodicus szárazság a
bevitelnek nagy hullámzásait idézi elő s szabályozza az áru
jutányosságát A búza is Chili, California és Dél-Ausztráliából
hozatik be. A behozott buzanemek közül a kemény és aczélos
fajok a fehér és puha fajoknál kedveltebbek. Könnyű áru szin
tén kelendő s e közt a mi mértékeink szerint 84—86 fontos
búza legjobb vásárnak örvend. A búzában a bevitel kizárólag
bizomány üzlet.
Gabnaiicmek közül még amerikai kukoricza hozatik be
évenként kis mennyiségben; 1867 ben 17860 mázsa, 1868-ban
csak 7340 mázsa, ellenben borsó és bab, zab és árpa rendes, de
jelentéktelen kivitelre szolgálnak, leginkább Mauritiusba.
Dohányból behozatott, leginkább amerikai termény
1866
1867
1868
nyers dohány 36,520 font 76,555 font 37,708 font.
kész dohány 39,559 „
143,425 „
107,765 „
szivar
1.338,000 db 2.716,130 db 740,290 db.
Éptiletfa és donga azon második áruczikk, mely a liszt
tel együtt esetleg egy hazánk és a délafrikai gyarmatok közt
kifejlődő kereskedésben beviteli tárgyat képezhetne. Ezen áruk,
melyek Triestnek és Fiúménak főkiviteli czikkeit képezik, már
nagy terjedelmüknél fogva is igen alkalmasak arra, hogy egy
kisérletképen Capetown vagy Port Elizabethbe küldött hajó
terhének főalkatrészét képezzék. A gyarmatnak erdői, és a faszállitásra alkalmas közlekedési utai nem lévén, épen a népe
sebb parti megyék, úgy szólván kizárólag, külföldi fával épít
keznek, és a bortermelők és kereskedők csak behozott hordók-
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ban tartják és szállítják a capborokat. S bár a bortermelés alászálltával' az utolsó évtizedben a dongafogyasztás is 'csökkent,.
azért jelentőségét az egészen el nem veszité, s javuló constellatiók mellett ismét tekintéles szerepre juthat Egész teher don
gát a vásár egyszerre nem birna meg áixsökkénés nélkül, de
minden évben több hajó szokott érkezni, mely kisebb-nagyobb
részben ezen czikkel rakodott. A vámszabályzat, mig.az épület
fának köblábját 2 den. vámmal sújtja, a dongák bevitelének ked
vezni-akarván, azokat vámmentesen ereszti be. — É p ü l e t faangol hajókon leginkádb Svéd és Norvégországból, azonkívül
Éjszak-Amerikából hozatik. A - fénytideszkák szokásos vastag
sága 3" ang. mérték, szélességök 9—11" hossza 10—30 láb, de
leginkább 15—20-láb. A dongák Amerikából, ujabban legin
kább Memelböl Oroszországban jönek; igen jó minőségben kí
vántatnak, kivált a helyben maradó 880 gallonos hordók számára,: s háromfélék u. m. pipe stáves'54" hosszúságban; hogsheads 40—41"; stukvats 6 láb 3 hüvely hosszú s ugyanoly szé
lességű hordók. Pipestaves 1869 januárban fizetett 1000 db L.
45—49; hogsheads t . 40—42, fenékdongák L. 30—32/10 den. —
A fakereskedés is leginkább bizománykép űzetik s az áru ke
lendősége rendesen könnyű. Föpiacza —--Gapetown. '
A többi beviteli áruk s nevezetesen a gyártmányok cse
kély térforgalmuk és az angol verseny miatt az osztrák-magyar
vámterületre nézve kisebb jelentőséggel, birnak, minthogy az
azokkal tehető, kísérletek egy hajó tehernek eleinte csak cse
kély részére szorítkozhatnának. G y a p o t k e l m é k , fehérnemű
és pipereáruk, kalapok stb. kísérletre sem,képesek; vászon nem
igen használtatik s 1868-ban mindössze t . 23,541 ára hozatott
be. Gyapjukelméböl 1867-ben 115,570,1868-ban t/106,674 ára
küldetett Caplandba.. Ezen czikk iránt az osztrák posztógyáro
sok az illető • szakmentesben" nyerhetnek 'felvilágosítást. Igen
keresett árut "képez az üveg s nevezetesen a félig csiszolt .üveg
edények, ablaküveg, közönséges borpalaczkok, sörkancsók és
sodavizpalaczkok. Ezen árukból 'Csehország Anglián keresztül
nem kis részét fedezi a létező szükségletnek; hanem a vámta
bellák nem mutatván ki az üvegárukat külön,.azok mennyisége
iránt statistikai adatokkal nem szolgálhatunk^ •
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G y u f á k ennekelötte majdnem kizárólag az osztrák
magyar államokból vitettek be, ujabban azonban sok svéd gyufa
is jön a piaczra. A svéd áru nem jobb, de 20%-vel olcsóbb, fája
erősebb, s az osztsák-magyar iparosok ha véle versenyezni
akarnak, olcsóbban s nem papirdobozók, hanem faládákban kell,
hogy árulják czikkeiket.
B ő r g y á r t m á n y o k b ó l kész kicserzett bőrök, ezipészmunkák és r ö v i d á r u k 1868-ban L. 71,926 értékben ho
zattak be; s itt a bécsi iparosok versenye nem volna lehetetlen.
Úgyszintén mindenféle más rövid árukban, lámpákban, tajtmunkákban stb. osztrák sör palaczkokban szintén számithatna ke
letre. Vas és aczél,nyers és feldolgozott 1868-ban h. 111,477
hozatott be, nyers vas Angol- és Svédországból, vas, pléh és
aczélmunkák kizárólag Angliából.
A bevitel többi részét Rio és Jáva kávé, rizs és thea Sin
gaporéból és Chinábál, mauritiusi czukor, keletindiai fűszerek,
angol brandy, Hollandból gin és könyvek, hajószükséglet stb.
teszi ki, melyekben az osztrák-magyar monarchiának érdeke
nem igen lehet.
Ugyanazuii viszonyok, melyek a Capgyarmatban léteznek,
alkalmazhatók Port Natal bevitelére is. Szintén külföldről
(gyakran Capetownból másod kézből) veszi lisztjét s búzáját;
fára azonban e gyarmatnak nincs szüksége, minthogy külön
böző igen jeles fanemeket termeszt.
A k i v i t e l n e k legfontosabb tárgyát képezi a e a p gy a p j u s ezért ezt, mint felette érdekes áruczikket, valamivel
kimerítőbben kiváojuk tárgyalni. — A capgyarmatok gyapjútermelése és gyapjukereskedése mindig nagyobb terjedelmet
nyervén, ma Ausztrália után mennyiségre nézve a világon má
sodik helyen áll Ezen gyapjukivitel a következő arányokban
emelkedett:
1850-ben volt angol font . . . 5,477,200,
11,996,415,
1855
51

1860
1865
1866
1867
1868 „

?1

„

35

„

3?

„

23,172,785,
33,264,466,
35,532,463,
36,026,614,
. . . 36,463,310.
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Hasonló óriási emelkedést mutathat fel a gyapjiitermelés
Natalban, hol
1855-ben, a kivitt gyapjú értéke volt L. 8,331
1860 "„ 75 „
„
„
„ J5 27,790
1865 „ „ „
„
„
„ „ 66,747
1866 „ „ „
„
„
„ „ 70,993
1867 „ „ „
„
„
„ „ 80,999
1868 esztendő 9 első bávában
„ „ 82,567
A caplandi gyapjú értéke 1868-ban L. 1.806,459-re rú
gott, s ehhez adván a Natálból kivitt gyapjú értékét 1868-ban
több mint 1.889,026 font ster ingre kell tennünk. S megjegy
zendő, hogy ezen termelés az utolsó évek kedvezőtlenül ala
csony gyapjuárai s a farmerek bajos helyzete daczára, — kik ros«
termések által sújtva a birkatenyésztés javitásába tőkéket bele
fektetni nem birtak, — folytonosan emelkedett és az ország ter
mészetes viszonyainál fogva majdnem a végtelenségig kiter
jeszthető.
Ezen számok világosan bizonyítják, mily tetemes versenyt
képez a capgyapju a mi hazai termelésünk ellen, mely versenyt
különben már több izben volt alkalmunk tapasztalni, s melyre
már ezért is figyelemmel kell lennünk. A gyapjú azonban nem
kezeltetik elég okszerűen, mert a holland farmerek természetes
eonservativismusa hátráltat minden javítást A capgyapju szála
finom, fürtben erős és ruganyos, hanem az utolsó 3 évben e te
kintetben hátramaradás történt, mert az ama idő óta mindig
alacsony gyapjuárak következtében a termelők nem voltak ké
pesek uj kosokat hozatni A capgyapju csak ritka esetben hasz
nálható fésűs gyapjúnak, s a leggyakrabban posztógyapju közép
és középfinom minőségben, a vidék szerint melyből származik.
Egészben véve két nemét lőhet megkülönböztetni:
1. Az úgynevezett „ftígyapjú" azon vidékeken terem,
hol elég fülegelő létezik. E gyapjü többnyire kékes szinti, s mint
könnyebb és tisztább faj, Európában kedveltetik s a mosásban
kevesebbet veszt.
2. Az u. n. karoo gyapjú, mely a pusztákból jön, hol le
gelő nincs, és a juhok az alacsony karoobokrokon élnek. A talaj,
por és homok e gyapjút megrontják, s vörhenyes szin, na-
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gyobb súly, több zsírtartalom, piszok, homok és gyakran bogáncsos8ág jellemzi azt.
A nyírás ideje megyék szerint ktilömbözik s nem szabá
lyos ; némely farmer juhait 6 hó, mások 8, 10 vagy 12 hónap
múlva nyírják, a mint épen jók az árak, vagy pénzt szükségei
a termelő. Ennek következtében néba csak 4 hónapos gyapjú
val is találkozunk. A gyapjút vagy mosatlan nyírják, mi körül
belül a gyapjú % részével történik, vagy hátmosás, sokszor
csak hideg vízzel Gyakran a juhok nyírás előtt csak keresztül
hajtatnak a folyón. Leginkább hátra vannak pedig a Capon a
gyapjú osztályozásában, mindent vegyest tömnek a zsákokba,
hát, has és lábgyapjút, úgy hogy egyforma szállítmányok alig
láthatók. A mosatlan gyapjúk (greasy wools) részint úgy a mint
vannak kivitetnek, (kivált Amerikába) vagy pedig mosóintéze
tekben kimosatnak, s aztán a kereskedésbe jönnek mint:
1. snow white scoureds — hófehér,
2. bath washed
„
— félig mosott,
3. hand washed
„
— lábbal mosott gyapjúk.
A mosást illetőleg csak annyit emiitünk, hogy a snowwhite
gyapjűnemek mosása szépnek nevezhető, s a más kettőnél
is kielégítő, hanem hogy a gyapjú a mosásból többnyire csomós
állapotban kerül ki, a fürt erőben és ruganyosságban veszt s
annyira széttépetik, hogy az ilyen gyapjúból készült fonál szintén
nem lehet erős. A mosatlan gyapjúk a snow white mosásban
60—65%-et vesztenek, s kimosva feldolgozásuk előtt rendsze
rint nem szükségeinek egy második gyári mosást. A bath was
hed és hand washed gyapjúk egy második gyári mosásban újra
30—40%-et veszítenek. A gyapjú, mely a juhon lett megmosva
— fleece washed — a gyarmatban nem mosatik ki újra, s azon
európai és amerikai ezégek, melyek fésűs gyapjút kivannak,
rendesen ezen gyapjút vásárolják, vagy pedig mosatlant, mely
legjobb minőségben, kivált a gyapjú növését illetőleg, Beauforfe
West, Victoria West, Eichmond és G-raaf Eeynet keleti megyék
ből származik, hol a juhok évenként csak egyszer nyiretnek.
Anglián kivül csak Belgium, Holland és Amerika vesznek
részt a gyapjú kivitelben. Angliába a kereskedők a gyapjút
consignatióra küldik, míglen a többi országok bizományosaik
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által szilárd számlára' vásároltatnak.' Bevásárlásoknál ••.mellék
kiadások a következők: gyapjuzsák 5sk. darabja, tömés 2 sh,
mérés és jelzés 3 d., hajóra szállítás 100 fontért 1 sh. kikötői di
jak 100 font után 3 d. bélyeg, fuvar, munkabér, fuvarlevél, bi
zományi dij 2Vo—5%.
A n g o r a g y a p j ú , mely csak 1860 óta vitetik ki.
1868-ban már 1200 mázsa küldetett Angliába. Annak jó ára ki
látást nyújt, hogy nagyobb mennyiségben fog termeltetni.
B ő r ö k képezik gyapjú után a délafrikai gyarmatok
legnevezetesebb kiviteli czikkét. Juhbőrök első rendben, aztán
kecske és marhabőrök. Juhbőrök kivitettek.
1867-ben 1.232,210 db L. 93,746 értékben
1868-ben 1.239,156 „ „ 79,308 „
Port Natalból 1868 év első 9 havában L. 7,408 értékben.
Kereskedésben a birkabőrőknek különféle nemei fordul
nak elő.
A főkülömbség az, mely a gyapjas birkák és a szőrös capbirkák közt tétetik, utóbbiakhoz számittatván a vegyült fajok
is, melyek a gyapjú közt keverten több kevesebb szőrt mutat
nak. A gyapjas bőrök, mint értékesebbek, nagyobb gonddal ke
zeltetnek s szárazon besózva küldetnek el. A besózást vagy a
farmerek végzik és pedig igen durván, vagy a kereskedők sok
kal gondosabban. A capbirkabőröket szokás előbb beáztatni s a
szőrt levakarni, hogy a szállítás kevesebbe kerüljön. Hosszú
szőrű juhbőrökből 75, rövidszőrükből 120, capbőrökből 150 jő
egy kötegbe. — A capkecskebőrök a juhbőröknól jobb minősé
gük folytán vagy 1j3- dal értékesebbek
kivitettek: 1867-ben 639,194 db L. 65,449 ért.
1868-ban 681,259 •„ „ 66,762 „
Ezen árú, valamint ít hozzá hasonló minőségű capjuhbőrök mindig nagyobb keresettségnek örvendenek, finomabb bőr
munkák, férfi keztyü és női finom czipőkre való kitűnő alkah
mazhatóságuk folytán. Ezen kétféle bőrök cserzésével Capetownban egy nagyobb bőrgyár foglalkozik s küldi kicserzett, de
simitatlan (lohgaar) bőreit Angliába, hol azok a sokkal drágább
levantei kecskebőröket pótolják, melyeknél durvábbak ugyan,
de erősebbek és szívósabbak. Az osztrák-magyar vámterület
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bőriparosait és keztyüseit ezen, Londonban kapható, kapjuhbőrökre ezennel figyelmeztetjük.
Marliabőrökből besózva kivitetett :
1867-ben 21,743 darab t . 14,022 ért.
1868-ben 24,888 „
„ 11,223 „
Natalból 1868 első 9 hóban 6,495 „
A délafrikai marhabőrök jó minőségűek, de a buenos
ayresiekkel a verseny- ki nem állhatják. Qkörszarvak nyomta
tóknak kis mértékben kivitetnek.
Fontosságban a felsorolt állati terményekhez legközelebb
áll a rézérez, mely a colonia északnyugati részén Namaqualand
megyében bőségben és kitűnő minőségben találtatik, de az
ökörszekéren való tengerhez szállítás miatt csak aránylag kis
mértékben aknáztatik. 1867-ben 5605 tonna h. 120,521 ért.
1868-ban csak 2900 tonna L. 60,985 értékben küldetett Angol
országba. Minthogy pedig a namaqua rézéreznek csak a java,
mely kohóban 18% tiszta rezet ád, vitethetik ki, a fenti mennyi
ségek 1008 tonna vagyis 20,160 mázsa, illetőleg 542 tonna
vagyis 10,830 mázsa tiszta réznek felelnek meg.
A b o r k i v i t e l egészen alászállott.-Részint az izlés és
divat változta miatt, mely az édes szeszes déli boroknak hátat
forditott, részint a eapborok aránylag nagy drágasága miatt,
mely a londoni piaezon a versenyt más borokkal kiállni nem
engedi. Londoni kereskedők ismételve intek a capi bortermelő
ket tisztább kezelésre s árleszállításra, de ezek állítják, hogy
tovább engedniök lehetetlen. így a borkivitel, mely
1860-ban még
403,218 gallon volt L. 59,260 ért.
1865 „ már csak 195,051 ,7
„ „ 25,716 „
1866 „ „ „ 96,365 „
. „ . ,,15,321 „
1867 „ „ . „ 72,785 „•
„ „ 11,411 „
1868 „ „ „ 84,829 „
„ 13,368 n volt.
n
A finom Gonstantia borok, a pontac és-frontignae-méltán
soroztainak az első rendű édes borok közé, de túlságos szesztar
talom miatt; és aromában a magyar borokkal nem versenyezhet
nek, s átalán más fajta bort képeznek a miénknél. A közönsé
ges borok a mi ízlésünknek nem tetszettek, a minthogy Angolországban is leginkább sherry-készitésre használtatnak s e
végre mar helyben erősen vegyittetnek rummal. Saját borszük-
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ségletét, kevés franczia asztali bor és pezsgő kivételével, a gyar
mat inaga fedezvén, borbevitelröl ide szó sem lehet A szőlő
vessző mindenütt megterem, a főbortermő vidékek azonban Capetown, Síellenbosoh és Paarl nyugati megyék. Kitűnő minőségű
krystallizált b o r k ő 1867-ben81,160 font, 1868-ban38,280font
vitetett ki. — S z á r í t o t t g y ü m ö l c s , kivált szőlő 1867-ben
L. 12,540 ért. 1868-ban L. 24,424 értékben.
Nevezetes kiviteli czikket képeznek ezenfölül akövetkezők:
S t r u c z t o l l a k b ó l kivitt a Capgyarmat:
1867-ben 18,652 font. L. 73,585 ért.
1868 „ 15,087 „ „ 57,725 „
Natal: 1867 „
?
„ „ 12,105 „
1868 „
?
„ „ 10,083 „
A keleti tartományokban több helyütt a struczok tollaikért
különösen tenyésztetnek, s átalán Dél-Afrika az, mely a legtöbb
ilyen tollxit adja*
E l e f á n t c s o n t o t a Capgyarmat kivitt:
1867-ben 47,622 font L. 8,324 ért.
Natal
„
?
„ „ 7,109 „
Capland 1868-ban 30,425 „ „ 7,510 „
Natal
„
?
„ 5,879 „
n
A l o é t a legjobb minőségűt az aloé'ferox, hasonló jóságát
az aloé* afrikana, közönségest az aloe plicatilis nedvéből készí
tenek a farmerek. 1867-ben ezen gyógyáruból 656,984 font L.
6,107 ért, 1868-ban 569,069 font, L. értékben vitetett ki.
Száraz balból 1868-baa 4.340,992 font, L. 20,670 érték
ben vitetett ki.
Hátainak azokonkivül, miket felhoztunk, néhány külön ki •
viteli gyarmatáníja van, melyek a kevésbé forró Capgyarmatban
nem termesztetnek, s Natalban is kiválólag csak a tengerparti
vidék ültetvényeiben termeltetnek, nem pedig a terrasseokban
magasra emelkedő belföldön. Ilyenek első rendben a C z u k o r
mely először 1851-ben kisérletképen termesztetett 1855-ben
még csak L. 19 ára vitetett ki, de
év
L
év
L
1858-ban
3,860
1866-ban
66,191
1862 „
21,178
1867 „
70,563
1864 „
94,208
1868 „
90,429
1865
76,335
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A natali czukrot több gőzmalom készíti, s minőség tekin
tetében az a legjobb faj nádczukorhoz tartozik. A czukor három
faj táj u. Legjobb a bourbon nádból nyeretik s fehér krystallizált
czukrot ád? két más fajta nád több, de durvább terményt ád.
Most már a Transvaal respublicában is termesztenek czukrot.
G y a p o t o t az éjszakamerikai háború alatt kezdettek
Natalban kivitelre termeszteni, miután már régen meg volt álla
pítva, hogy az ország gyapottermelésre kitűnően alkalmas; a
munka és tőke azonban más irányban voltak elfoglalva. Először
tehát 1864-ben vittek ki innen gyapotot L. 2646 értékben, mint
hogy azonban a gyapotválság ezután hamar bevégződött, a gya
pottermelés sem nyert nagyobb terjedelmet s 1867-ben is
csak L. 4986 ára vitetett.ki.
A r r o w - r o o t Natalnak egyik fóterménye. Az ötvenes
évek elején lett mivelése megkezdve s jelenben ezen keményítőt
tartalmazó eledel, a gyarmat önsztikségletén felül,* évről évre
növekedő mennyiségben vitetik az európai vásárra, versenyezni
a sagóval és tapioka liszttel. Nyeretik a maranta arundinacea
gumóiból, mely növény az ismeretes kerti canna indicával ro
kon. Legjobban terem másodrendű, könnyű nedves földben és
folyók partjain, hol a gumók legnagyobbra nőnek. Október és
november havában az egy lábnyi mélyen felszántott, megkapált
és gaztól mentes földben sorokba vettetik, a burgonyához hasonló
módon, egymástól jó távol eső fészkekbe. Mareziusban a gyökerek
érettek s kiszedetnek. A gumók aztán géppel szétreszeltetvén, s
vizben áztatva, a szálkák fölül maradnak, a liszt pedig leülepszik
s marad egy fehér tészta, mely vásznon megszárittatván, dara
bokra törve adatik át a kereskedésnek. Egy acre föld ád > < 15
mázsa lisztet, mi átlagban L. 30-nak felel meg. 1867-ben a ki
vitel L. 9139 értékű volt. — Natalnak többi tropicus terményei
mint kávé, indigó sat. még nem képezik nagyobb termelés és ki
vitel tárgyát. —
Ezek után bátorkodunk még Nagyméltóságodnak megne
vezni néhány kitűnőbb capetowni és port-elizabethi ezéget, me
lyeket a részletes tudósítást vagy üzleti összeköttetést kereső t. ke
reskedői közönségnek bízvást ajánlhatunk. Ilyenek: Capetownban: William Anderson et Comp,; Poppe Schunhoff et Guttery;
Thomson, Watson et Comp. C. J. Manuel.
Közi. a min. köréből II. évf. 3. fiiz,

3

34
Port Elizabethben: N. Adler et Comp. f v. Roeun Sehabel
et Comp., Poppe Schunhoff et Guttery; A. Mosentlial et Comp. ;
L. Lippert et Comp.; Blaine et Comp.; F. 0. Smith et Comp.
Ezzel befejezvén jelentésünket a délafrikai gyarmatok ter
melési és kereskedelmi állapotáról; átmegyünk Asia délkeleti
részeibe, és onnan is közlünk némely közérdekű adatokat.

Singapore kereskedelmi viszonyairól.
Singapore, mely csak 1819 óta foglaltatott el Angol
ország által, azon időtől fogva oly haladást tett, és oly nagy
fontosságot nyert, hogy jelenleg Keletázsia legvirágzóbb einporiumai egyikének nevezhető. E gyors felvirágzását első sorban
felette kedvező fekvésének köszönheti. Az indiai szigettenger
közepében, a hol a szomszédos szigetek és államok úgymint :
Borneo, Celebes, Sumatra, Java, Malaccá, Siam és Cochinchina
kereskedői találkoznak, azon az utón, mely Indiából egyenesen
Chinába vezet, egyenlő távolságban ezen országoktól, Singapore
az indó-chinai tengerek közelebb és távolabb fekvő kikötői
entrepőtját képezi, az azok közti forgalom nagy részét közve
títi, és ennek következtében a keletázsiai országok hajózásának
egyik főpontjává lett.
Kevés hely is van, mely rövid idővel alapítása után oly
nagy és élénk forgalmat fejtett volna ki, mint Singapore, hol
a ki- és bevitel összes értéke
1824-ben csak
L 2,563,124 font sterl. tett
1830-ban pedig már „ 4,479,916
„
1850-ben „
,, „ 5;336,833
„
1855-ben „
„ „ 7;386?214
„
1860-ban „• J7 „ 10,371,301
„
1865-ben „
„ „ 14,492,470
„
Igaz ugyan, hogy a chinai kikötők megnyitása óta, chinai
kereskedése némikép csökkent, minthogy a korábbi közvetí
tési üzlet direct kereskedésnek kezdett tért engedni. Ez azon
ban eddig nem történt oly arányban mint általánosan hitték,
ugy hogy ama csökkenés ténylegesen csak csekély terjedemmel
bir, és habár feltenni lehet, hogy jövőben a direct kereskedés
Chinával még tovább is fog haladni, Singapore összes forgalma
ez által még sem szenvedhet, mert ellenben kereskedése a
maláji szigetekkel, Siammal és Cochinchinával nagy mérvben
emelkedik.

A szabad intézvények, melyek ellentétben a hollandi kor
mánynak Jávában alkalmazott szűkkeblű kereskedelmi rendsze
rével, Singaporéban mindig uralkodtak; a ki és beviteli vámok,
ellenőrzések, egyedáruságok tökéletes hiánya, szemben a más
nemzetek által az itteni tengerekben idegen lobogók kizárására
gyakorolt taktikával, másrészt a személy és vagyon kit ímö biz
tossága, ellentétben a benszülött berezegek államaiban uralkodó
jogtalansággal, voltak a további okok, melyek ily fényes ered
ményeket lehetővé tettek és még inkább elősegítették Singapore
jelentőségét.
Singapore növekedő fontosságával egyaránt növekedett
lakosainak száma is. 1819-ben csak néhány halászcsaládból
állván a népesség, 1867 végével már:
110,000 lélekre rúgott, melyből
90;000 Singaporéra
20,000 vidékére esett.
A ehinai elem a túlnyomó, és még folytonosan nyer kiter
jedésében, Az éjszakkeleti monsunnal évenkint nagyobb szám
ban érkeznek chinaiak, kik szegénység és nyomor következté
ben elhagyják hazájukat ; hogy itt foglalkozást és kenyeret
kereshessenek. A lehetőség, takarékosság mellett némi vagyonra
szert tenni, Singaporéban oly nagy, hogy ők kik, mint mindenütt
a hol letelepednek^ itt is a legnagyobb szorgalmat fejtik ki,
rendesen pár évre idejövetelük után, jólétre jutnak sőt meggaz
dagodnak. Ok azok, kik a kiskereskedést leginkább űzik, vala
mint a külkereskedésben is, főkép abban, mely a maláji szige
tekkel Siammal, Cochinchina és Chinával folyik, legélénkebben
vesznek részt. A kézműipar majd kivétel nélkül az ő kezükben
van összpontosítva. A többi ázsiai elem közül, mely itt nagyobb
számban letelepedett, első sorban a maláji nevezendő meg, mely
a szigetekből, valamint a maláji félszigetből bevándorolt, azon
ban kereskedelmi tekintetben eddig a legcsekélyebb jelentőségre
sem birt emelkedni. A malájok leginkább halászattal és nap
szám munkával foglalkoznak. Nem annyira számuk, mint vállal
kozószellemük által nyertek a singaporei kereskedésben tért az
arabok és parzok (tüzimádok), kik többnyire Kelet-Indiávaltíiammal és a szigetekkel állanak élénk összeköttetésben.
Korui^nyzását illetőleg, Singapore 1867 előtt a „Straits
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settlemcnts"-hez tartozó gyarmatok, Malaccá és Pinanggal
együtt, a kclctindiai kormányzóságnak volt alárendelve. 1867töl fogva az előbbiekkel együtt saját alkotmánynyal bir, mely
a gyarmatnak belügyei rendezésére tág autonómiát nyújt, a
belső kormányt a gouvernor képviseli, a ki e tekintetben kiter
jedt felhatalmazással van ellátva.
Mint márt említettük, Singapore fekvése által, támogatva
az indó-chinai tengerek hajózásának gyülpontja, valamint azon
hajók legalkalmasabb állomása lett; melyeknek útja a Jóreménység foka körül Keletázsia országai felé van irányozva.
Gazdag tehát egyenes összeköttetésekben a keletázsiai kikö
tőkkel és Európával. A jelenleg fenálló vonalok a következők :
a) Európába, Suezen és a keletindiai kikötőkön át:
1) a „Penninsular and Orientál steam navigation" társu
lat által, mely havonkint kétszer járatja hajóit;
2) a „Messageries impériales" franczia hajózási társulat
által, mely hajóit e vonalon havonkint egyszer járatja, azonban
a jövő év kezdetétől fogva havonkint kétszer fogja eszközölni az
Európával illetőleg az Alexandria-Suezzel való összeköttetést:
3) a „Diamond steam ship company" által, mely London
ból minden hat hétben a Jóreményfoka körül Mauritius és Sin
gaporén át küld gőzöst a chinai kikötőkbe ;
4) az „Ocean steam ship company" által, mely havonkint
egyszer küld gőzöst Liverpoolból Mauritiuson és Singaporén át
Honkongba.
b) Honkong és Chinába, a fenebbi 4 társulaton kivül még
a Jardine Mattisson és társai, s Apcár és társai singaporei keres
kedelmi czégek Calcuttából induló gőzösei eszközük havonkint
egyszer az összeköttetést
c) A keletindiai kikötőkbe : a felsorolt vonalokkal még
a „British India steam navigation company" versenyez; hajói
utjokban Malaccát, Pinangot, Moulmaint és Eangoont érintik.
d) Batáviába, Macassarba, Timórba, Mintokba, Riouvba :
1) a „Netherlands India steam navigation company" által,
mely hajóit havonkint egyszer járatja;
2) s a „Messageries impériales" által, mely összeköttetés
ben az európai postával szintén havonkint egyszer járat hajót
Batáviába.
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e) Az összeköttetést Siámmal a bangkoki Poh Jim és tár
sai-féle czég minden 20 napban egyszer eszközli.
f) Cochinchinába (Saigon) : a „Messageries impériales"
franczia hajózási társulat által, havonkint egyszer.
Ezek a rendes vonalok, melyeken kivül még számos ma
gán gőzös jár esetről-esetre, vagy lia a szükség igényli.
P é n z , b a n k és h i t e l v i s z o n y o k .
A pénzszámitás Singaporéban mexieói dollárokban =
100 cents történik. — Ez azon ezüstpénz, mely különben
is az általános forgalmi eszközt képezi. — Egyenértéke =
4 sh. 4 , 23 dollár = 5 frank 43 cent. == 2 forint 17 krajczár
oszták értékben. — A Honkong, Peru, Chili és Bolivia dollárok
ugyan ez értékben fogadtatnak el, ha teljes szabályszerű súlylyal (415 grains) bírnak. A váltó-üzletet, valamint bank-transactiókat a következő pénzintézetek teljesítik :
1) az Orientál bank corporation;
2) a Chartered mercantile bank of India, London and'China,
3) a Chartered bank of India, Australia and China.
Ezeknek főszékhelye London és itt csak önálló fiókokkal
birnak, melyek credit mobilier jellemű intézetek üzlet körébe
vágó pénzmüveletekkel foglalkoznak, valamint pénzjegyeket is
adnak ki, fedezet nélküli hitelt azonban nem adnak. A leszá
mítolási üzletet általánosan könnyeden eszközlik, leszámítolásra
két czég aláírása elégséges. A leszámítolási kamatláb 1868-ban
12%-re rúgott, árúkra adott előlegek után azonban 15% szá
míttatott; pénzbetételek, melyek 3 hónapon felül maradtak a
bankoknál, 3%-val kamatoztattak ; eheck számadásra irt beté
telek titán kamat nem fizettetett. Azon intézeteken kivül még a
következő európai bankok, vannak magán czégekre ruházott
ügynökségek által képviselve :
a Comptoir d'escompte Parisban,
a Vereinsbank Hamburgban,
a London and Westminster Bank Londonban ,
Az üzletek túlnyomó része azonban az előbb nevezett 3
bank kezében van összpontosítva. Vezetésük különben is tevé
keny és ügyes. Azon kérdésre, vájjon megfelelnek-e az itt szé
kelő vagy képviselt bankok Singapore kereskedelmi forgalma-
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siak; nem könnyű felelni, mert az illető bankok az ide vonat
kozó részletes kimutatásokat nem hirdetik, a központi fokimiitatások pedig az egyes fiókok működéséről felvilágosítást nem
nyújtanak. A leszámítolási üzletben szokásos magas kamatláb
s a betételek után fizetett csekély kamat közti különbség azon
ban oly jelentékeny, hogy méltán lehet következtetni; miszerint
a verseny az egyes bankok közt nem nyomatékos, hogy tehát
e
»y lU pénz- és hitelintézet Singaporéban jutalmazó tért vív
hatna ki magának, főkép akkor ha tevékenység és mozgékony
ság volnának alapelvei. * Az európai czégek hitelviszonyai Sin
gaporéban, a hol angol jog és szokás gyakorlatban van; általá
nosan kedvezők.
A legnagyobb része közülők kizárólagosan bizományüzlettel foglalkozik, ése szerint kevesebb veszteségnek van kitéve
A chinaiak, kik az Importeurök fővevői, csak hitelkép vesznek
és; kevés kivétellel, rósz fizetők ; kell hogy ellenök minden lehető
óvatosság és vigyázat alkalmaztassék.
A chinaiak által elfogadott váltók rendesen nem adatnak
el, hanem a hitelezők lejáratják, mert a chinai kereskedők tar
tózkodnak venni oly házaktól, melyek váltóikat leszámitoltatják, még gyakrabban a ívételt egyenesen e feltételtől teszik
függővé. Minthogy élénk üzletmenettel az ilynemű váltók összege
nagyban szaporodik, lehetségessé válik, hogy egyes alkalmak
nál jó alappal biró czégeknél is pangások és válságok követ
kezhetnek be. Ár folyamok következő helyekre jegyeztetnek:
Londonra 6 hónap látra 1
Parisra 30 nap
„
j változatlan érték 1 dollár
Bombayra )
)
Calcuttára } 3 nap látra /
„
100 7,
n
Rangoonra'
)
Londonra különösen három különböző árfolyam jegyez
tetik :
1) oly kibocsátványokról, melyeket a bankok kibocsáta
nak (bank bilis);
2) magán kibocsátványokról, melyek hitellevelek és hajó
rakodások alapján állíttattak ki;
3) kész küldvényekről kiállítva privát ezégektől — pri
vát czégekre.
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A Londonra szóló bank bili átlagos árfolyama az utolsó
években következő kép alakult:
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868

4/7
4/o
4/,o
4/ l0
4/7

V.
V*
Vs

4A

Vs

4/5

%
%

4/4

s

/8

—
—
—
—
=
=
=
—

1 dolL
1
fl
1
n
1
7?
1
n
1
n
1
VI
1
))

M é r t é k e k és s z o k á s o k .
A szokásos súlymérték a picul = 100 ca*ti = 1331/3
angol font. Rizs eoyan szerint is adatik el. 1 coyan = 40 picul;
hosszmérték az angol yard. Darab számra itt-ott corge szerint
jegyeztetik 1 corge = 20 darab. Termények mindig kész fizetés
mellett vásároltatnak, bevitt árúk pedig 3 vagy 4 havi hitelre
és rendesen elfogadvány mellett adatnak el. Provisio 5%-SJL,
delcredere 2% %-al számíttatik. A fedezet fejében elküldött és
a bizományos forgatmányával ellátott váltók után további 1 %
jutalék jár; váltóbélyeg y 8 %-al, tűzbiztosítás 3 hónapra V4
ü/°-al számíttatik; alkuszdíj, nem terheltetik. A számadások, az
áru küldőinek kívánsága szerint, minden egyes eladásnál vagy az
áru Összes eladása alkalmával adatnak. A be vagy kirakodási
és elszállítási költségek következő áruknál a következők:
Bor
Sör
Sör . . . . .
Szesz . . . .
Liszt . . . .
Gyömbér . . .
Bors, fekete . .
t> fehér
. .
Darab számú árúk
Rizs
Sago-üszt , , ,

25 cents
50
„
25
„
50
„
15
„
15
„
15
„
15
„
50
„
15
„
10
„

három tuczat szerint
hordó
„
láda
„
hordó
37
„ vagy zsák „
picul
„
„
„
50 darab
picul
fí

•

„
„
,
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A b i z t o s í t á s i ügyről.
Az angol-indiai és angol-chinai társulatok közül Singapo
réban 14 van képviselve; tüz és tengeri károk elleni biztosítá
sokkal foglalkoznak. Az Európában székelő intézetek közt kép
viseltetik magukat :
1) a Home and Coloniale Marine Insurance Londonban;
2) a Helvetia St Gáliban;
3) a London and Coloniale steam transit insurance office
Londonban;
4) a Rotterdami Sea and fire Insurance Comp. Rotter
damban.
A leginkább előforduló tengeri .biztositások a parthajó
zásra vonatkoznak} minthogy az Európába vagy Amerikába
irányozott hajók biztosítása rendesen a rendeltetési helyen tör
ténik. Az egyes társulatok kötvényei és dijai nem különböznek
egymástól. Mindnyájan a díjból 10 %-kos levonást engedmé
nyeznek.
A díjak a következők:
Európába
1 V4 — 2 V, %
Amerikába
1 y4 — 3 % —
Chinai vagy japáni kikötőkbe 3 7& — 3 7i %
A fuvarokról.
Fuvart kereső hajók számára Singaporé kedvező kikötő.
Eltekintve attól, hogy a piacz maga tetemes szállítmányokat
küld Európába, Amerikába és Chinába, az ide érkező hajók a
part-hajózásban is könnyen találhatnak alkalmazást, minthogy
a rizs kikötők : Rangoon, Bangkok és Saigon, hajók végett gyak
ran ide fordulnak. — A fuvar itt primage nélkül jegyeztetik, és
pedig a következő szabály szerint :
a) N e h é z f u v a r (dear weight).
Rizs
Gyömbér
Czukor
Sago
Fémek

20 angol mázsa =
20 „
„ =
20 „
„ =
20 „
„ =
20 „
=

1 tonna
1 „
1 „
1 „
1 ,,
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b) K ö n n y ű f u v a r :
Arrow root . . 20 angol mázsa 1 tonna
Kávé . . . . 18
„
1 „
n
Gyapot • . . 50 angol köbláb 1 „
Bors, fekete . .
16 angol mázsa 1 „
„ fehér . . 18
„
„
1 „
Olaj . . . .
252
„ gallons 1 „
Darabszámú áruk 50 angol köbláb 1 „
A fit v a r á r a k az u t ó b b i é v e k b e n k ö v e t k e z ő 
kép a l a k u l t a k :
a) E u r ó p á b a :
1861-ben .í 3/ 6
1862-ben „ 3/ 10
1863-ban „ 3/ 3
1864-ben „ 3/ 4
1865-ben „ 1/ 12 6
1866-ban „ 2
1867-ben „ 2/ 13 2
1868-ban „ 3/ 2. — nehéz jószágtól
b) A m e r i k a i k i k ö t ő k b e :
1868-ban £ 2/16 — £ 3. 15 tonna számra.
Beviteli üzlet:
A bevitel összege 1868-ban 31,579,926 dollárt tett, melyből 19,802,211 dollár Angolországra és angol gyarmatokra esett.
Más európai államok 2,151,766 dollárral vettek részt a-bevitelben. A maradék China, Cochinchina, Siam és a maláji szigetek
közt oszlik fel. — Mint ebből kitűnik, Angolország első sor
ban vesz részt a bevitelben és pedig 623/4 %-al. Azon árúk,
melyek Honkongból és más angol gyarmatokból, Chináből,
Sziámból, Cochinchinából és a maláji szigetekből behozatnak,
nagyobb fcrészt ismét kivittetnek. Kézmű áruk, vas és aczéláruk
üvegáruk, fémek, rövid áruk és élelmi szerek képezik Singapore
bevitelének főtárgyait. A beviteli üzlet Európából consignátiók
utján történik 5 rendelések szilárd számlára nagyon ritkán adat
nak, és ez esetben sem minta alapján, melynek puszta bekül
dése üzlethez nem vezethet. Azon beviteli czikkek közül, melyek
hazánkra nézve fontossággal bírnak, a következőket emelj ük k i :
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L i s z t . A bevitel ebben eddig csekély volt, mert a
fogyasztás jelentéktelen. A szükséglet csak az európai lakos
ságra és az itt kikötő hajókra szorítkozik. A benszíilöttek és az
ázsiaiak lisztet egyáltalán nem fogyasztanak. Rizs, halak és
gyümölcs képezik főélelmi szerüket.
1868-ban behozatott: 15,448 mázsa, mely mennyiség két
harmad része ealiforniai és éjszakamerikai, egy harmadrésze
pedig ausztráliai lisztből állt.
A behozott legjobb nemek minősége megfelel a pesti szá
moknak 2-től 4-ig. A stabilimento commerciale cli farine Fiumeés Triestben megkísérte pár év előtt lisztünket itt honosítani,
azonban csak morális eredménynyel. Elismerték ugyan az áru
kitűnőségét és 2 dollárral jobban fizették mint az amerikai és
austráliai lisztet 5 az elért árak azonban nem bátoríthatták a
küldőket küldeményeiket folytatni. Az austráliával és amerikával való lisztüzlet'csak consignátiók utján történik, szilárd szám
lára soha sem vétetik. A ealiforniai és austráliai áru rendesen
100—200 fontnyi zsákokban ér ide; az éjszakamerikai pedig
200 angol fontot tartalmazó hordókban. A zsákok valamint a
hordók eladásoknál nem számíttatnak; az eladások többnyire
3 havi hitelre történik, szokás pedig hogy az eladási számlának
összege 4 hónappal az eladás után beküldetik. A költségek, me
lyek consignátiókból erednek, a következő álszámIában össze
vannak* állítva.
Alszámla :
500 hordó lisztről á dollár 8 dollár 4000 . —
erről lejár :
fuvar
• . .
kirakodás a hajóból
. . . doll 50.—
raktár és tűzbiztosítás 1 hóra
„
35. —
bélyeg V8 %
. . . . . .
„
5.provisió 5 °/0
„ 200.—
delcredere 2 y2 °/0 . . . . .„ 100.—
kisebb kiadások; váltóbélyeg
és hirdetések . . . .
„ 18.75.
408.75
provisió a fedezetről

1 f!/f)
dolíáí

35.91
3554 734
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Magától értetődik, hogy a provisio, deleredere, a költsé
gek egyáltalán esetröl-esetre eltéröleg a fenebbiektől alapittat
nak meg.
1868-ban az áltlagos árak a következők voltak :
australiai liszt dollár 8— 9 200 font számra
californiai „
„ 7— 8 „
„ „
amerikai „
„ 9—10 „
„ „
Mint az emiitettekből kitűnik, Singapore magyarországi
liszt-consignatiókfa nem igen ajánlható. Eltekintve a magas
helyi költségektől, melyek az üzletet nehezítik; a kamatveszte
ségtől, mely az árát a legombolyításig terheli, a fuvar és bizto
sítástól : az australiai és amerikai verseny az árakat annyira
nyomja, hogy közönséges körülmények alatt sikeres consignátiókra gondolni sem lehet. Az itteni üzletmenetet ezikkünkben
jellemző nehézkes eladás, oly további körülmény, mely bizo
mányképi küldeményeket még kevésbbé teszi tanácsossá.
B o r.
Ezen czikkben is a fogyasztás csak az európai népes
ségre van szorítkozva, a forgalom és eladás tehát csekély és
lanyha.
1868-ban behozatott Francziaországból:
Vörös bor palaczkokban 1753 tuczat
Vörös bor hordókban
1200 akó
Pezsgő borok . . .
1570 láda á 12 tuczat.
Magyar borokkal C. Schmidt kereskedő Triestben ismé
telve tett kísérleteket Az általa behozott vilányi bor minősé
gére nézve megfelelt, az ára azonban nem volt elég olcsó, hogy
a versenyt megállhatta volna. Itt az ár jutányossága a fődolog.
Oly bornemek, melyek láda szerint (12 palaczk) négy dolláron
felül kináltatnak, el nem adhatók. Nehéz szeszes borok nem
kelendők; csak ritkán keresik.
S ö r b ő l behozatott Angolországból 7525 láda á 4 tuczat.
Oly áru, mely nem annyira habzó és Ízlésre különböző az angol
sörtől — nem adható el.
Mint a bevitelben; a kivitelben is Angolország és gyar
matai első sorban vesznek részt, 1868-ban az összes kivitel
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26,670,989 dollárt tett, melyből Angolországra tizenhárom mil
lió esett.
A szomszédos országok következőkép részeltették magu
kat a kivitelben :
Ohina
982,656 dollárral
Cochinchina
1,841,301
„
Siam
2,242,513
„
Java
. . . . . .
2,437,367
„
Borneo
465,680
„
Celebes
757,980
„
Azon áruczikkek átlagos árai, melyek rendesen Európába
kivitetnek, 1868-ban a következők voltak :
Gyömbér
3
dollár pieul szerint
ün
2o
„
„
„
Ságo-liszt
. . . .
2 . 95 „
„
„
Bors fekete
. . .
6.— „
„
„
„ fehér
. . .
10 . „
„
„ *)

*) E részét a jelentéinek a czímlapou megnevezett két utazón kivül
aláirta X á n t u s J á n o a is.

Sziámi dolgok.
Miután a sziámi kormány a legnagyobb készséggel bele
egyezett, hogy az osztrák-magyar monarchiával kereskedelmi
és hajózási szerződés köttessék, és minek utánna a keleti ven
dégszeretettel fogadott közös követségnek sikerült nevezett
szerződéseket mindkét rész megelégedésére létre hozni akként;
hogy az osztrák-magyar monarchia két állama ezentúl a leg
kedvezőbb feltételekkel birő államok sorába lépett: nem lesz
minden érdek nélküli dolog, ha a siami királyságot nemzetgazdászati viszonyaiban vázlatosan ismertetni megkísértjük.
Siam —- saját nevén Muang Thai vagyis a szabad király
ság — hátsó Indiának terjedelemre legnagyobb, központi fek
vésénél fogva legfontosabb, történelmi múltja, sajátságos nemzetisége; valamint eredeti műveltsége, államrendszere, törvényei és
szokásai által legkülönösebb, mondhatni legérdekesebb országa.
Határai többfelé ismeretlenek lévén, nagysága és népessége csak
becslésben állapíthatók meg. Mondhatni, hogy az angol Tenasserim, Birma, éjszakon a chinai tartomány Yün-nan és keleten
Cochinchina határolják, de a hegyes vidékek mindezen orszá
gok között jobbára független s félvad törzsek által lakatnak s
így a határszélek meg nem állapítvák. Azonfelül a siami király
ságnak hűbér-államai vannak: a malaccai félszigeten öt maláji
fejedelemség (Patani, Calantar, Triganu, Quedah és Perak) s
éjszakon a laoskirályság Csiangmái szintén vagy öt alhübéres
országgal (Lampűn, Nakon Lampang, Phri, Naud és Csiangrái)
A kambodzsai alkirály 1863 augusztus 11-én franczia védnök
ség alá helyezvén államát, ez által a simái főuralom alól szaba
dult s a siami kói^nány bár neheztelt, kényszerítve érezte magát
területének ezen tetemes csonkításához beleegyezését megadni.
A mint a siami királyság hűbér-államaival vagy azok nélkül, a
szabad határtörzsekkel együtt vagy azok mellőztével vétetik,
úgy tértartalma 9—14,000 • mfre becsültetik, 4,500,000—
7,000,000 lakossal. Ezek közül vagy két millió tulajdonképeni
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siami, egy millió a közelrokon, fajban és nyelvben hasonló
laos, 500,000 a szintén egyenlő törzsű kambodzsai, vagy
1,500,000, a bevándorlóit chinai és dunaival vegyes ágyból
származott ivadék, egy millió a maláj s a többi liindufaj, peguan
és birmani, avagy a siamiakkal rokon de kevéssé ismert talán
benszülött hegyi törzsek.
Az ország, melyet e népek elfoglalnak, természeti fekvését
illetőleg több részre oszlik. A Ménam folyó, melynek folyamiérülete képezi az államot, alsó futásában egy termékeny sikot
képezett, mely körülbelöl 1000 • mérföld, egy rizsföldekben
felette gazdag, vizerektől és ásott csatornáktól minden irányban
átmetszett, népes és városokban dús vidéken, a siami állam és
nép központjául szolgál. Ezen vidék s a többi tulaj donképi
Siam 57 megyére van felosztva, melyek mindegyikének élén
egy kormányzó áll. Siam amint Bangkoktól éjszakra vagy délre
fekszik, két részre szakad, a déli rész vagy Muang Tai a minisz
terelnök (kolahome) alatt áll s a tulajdonképi Siam egyik felét
képezi, ugyanide tartoznak a maláj államok; inig a másik vagy
éjszaki kerület, Muang Kua egy más közigazgatási főhivatalnok
alatt van, s egy harmadik éjszakkeleti rész ismét a külügy
miniszter (Csaó Phaja Phruklang) alá van helyezve, kik hárman
együtt képezik az ország főközigazgatási hivatalnokait. Az
éjszaki vidék a Ménam és számos mellékfolyóinak nemigen ma
gos hegyek által elválasztott völgyeiből áll. Még tovább éjsza
kon az apró laoszi fejedelemségek erdős felfölde a chinai hatá
ron a Himalája állítólag 5—6000 lábnyira ellapult, de ma még
ismeretlen ágazataihoz csatlakozik. Birmah s az angol Tenaszerím meg Siam közt dél felé húzódó párhuzamos hegylánczok
választják szét a Menam és Irawaddy völgyeit, s képezik Ma.
lacca félsziget hegysorát. Keletre hasonló, de kevésbbé magos
hegyláncz emelkedik a Ménam és cochinchinai Méllong között.
A mindenütt tropicns égalj (7—21 é. sz.) e különféle
magasságban és talajon a legkülönbözőbb terményeket szülte,
kivált erdei és mezei terményekben, de az ország főgazdagságát
a rizs képezi, mely a Ménamoak körülbelöl 560 • mfre kiter
jedő évenkénti árterületén jó minőségben terem s a nép föeledeléül szolgál. A májusban kezdődő esőzések folytán augusztus és
september hónapokban a Ménam kiont s az egész vidéket ter-
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mészetesen irrigálja. Hibája ezen folyónak az, hogy felső futásá
ban esések által a hajózást gátolja, torkolatában pedig bajosan
áthatolható homokgátot csinált, mely nagyobb tengeri hajóknak
a befutást és Bangkokba menetelt igen megnehezíti. Ezen körül
mény, valamint az, hogy Bangkok kivételével az országnak
semmi nagyobb fontosságú kereskedelmi városa és kikötője
nincsen, még inkább pedig az egész országnak a siami öbölben
a szokásos hajóutaktöl félreeső fekvése nem kevéssé hátráltat
ják ezen államnak nemzetgazdasági felvirágzását, természeti
kincseinek az ipar és kereskedés általi alapos megismerését és
kiaknázását.
De ez nem minden. Egyéb nehézségek még nyomasztób
ban hatnak. Ilyen az éghajlat, mely forrósága és nedvessége
által egyaránt veszedelmes az európaiakra, kik a főváros köze
lében nem találhatnak egészségesebb halmokat, hol építkezhet
nének, A franezia Cochinchinánál és a holland gyarmatoknál
azonban Siam egészségesebb.
Más nehézségeket gördít a fejlődés elé a népnek physikai
gyöngesége, társadalmi intézményei, nézetei és szokásai. A
siami faj kis középtermetű, apró csontn, a rizs, hal és gyümölcsfogyasztás folytán izom-erőben is szegény, a forró égalj követ
keztében lusta, csekély igényei, szokás és előítélet, valamint
milveltséghiány miatt indolens nemzet, mely speculatióra nem
gondol, hanem napi szükségletének fedezésén felül legfölebb apró fényűzési tárgyakkal és játékszenvedélye kielé
gítésével bíbelődik. Innen van, hogy saját földén a chinai
bevándorlásnak versenyét kitartani, annak ellenállni nem
tudott. Söt e bevándorlást ennek előtte szívesen látta, ugy hogy
minden kereskedését, az állam jövedelmek kezelését, a rizsnél
jövedelmezőbb czukor és borstermelést, mely ültetvény rendszert
azaz tőkét, munkát és vezetést igényel, chinaiak kezei közé
jutni engedé, a kik máig is mindezen előnyöknek majdnem
kizárólagos birtokában vannak. — Másfelől azonban be kell
ismerni, hogy minden nemzetek közül eddig csak a siamiaknak
sikerült Ü bevándorlóit dunaiakat elnemzetesíteni, velők már
az első generatióban a nemzeti nyelvet, szokást, törvényt elfo
gadtatni, sőt az ujhoni öntudatot annyira felébreszteni, hogy a
Siamban siami anyától született chinaiak a bevándorlottak
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szokásos egymás közti tusaiban nem csak hogy részt nem vesz
nek, de sőt mindig a sziámi kormány rendszabályait pártfogol
ják. G-yülölség sziámiak és chinaiak között nincs. A vegyes
házasságból származó fiúk a chinai atya nemzetiségét követve
dunaiaknak tekintetnek s ezek modora szerint öltözködnek,
mig a leányok az anyát követve sziámiaknak tartatnak. Mint
hogy pedig a bevándorlás lassú s évszázadok óta folyik, a leg
több u. n. chinai már nem beszéli atyái nyelvét, hanem vise
letéhez, a chinai íráshoz és irodalomhoz, ízléshez és házi szo
kásokhoz annyival inkább ragaszkodik, mert ez őt mint szabad
embert tünteti fel, mig sziámi polgártársainak nagy része a
rabszolgaság bizonyos nemét sinli.
Ezen társadalmi osztály-klllömbség szabadok és rabszol
gák, aztán szabadok és nemesség közt, mely kasztszerü szigor
ral követeli az alább valónak hunyászkodó alázatosságát, egy
másik főakadálya Sziám gazdasági előmenetelének- Némelyek
állítják, hogy a nemzetnek egy harmada szolgaságban szenved.
A szolgaság kétféle, 1-ször hadifoglyok és azok ivadékai, mint
egy 46,000 férfi, mind idegen, (laos, cambodzsai, peguan,
maláj), kik az első és második királynak és néhány főne
mesnek szolgálnak s valódi rabszolgák, a mennyiben magokat
soha fel nem szabadíthatják. Ezekből áll a hadsereg és a hajó
had közlegénysége, kik néhány hónapig (rendszerint 3) szolgá
latban vannak s aztán hazabocsáttatnak, szolgálat alatt pedig
tartást és némi csekély fizetést húznak. (Matrózok havi 6
dollárt, de tartás nélkül, s így maguk [és családjuk ellátá
sára.) Képzelhetni, hogy az ilyen hadsereg nem áll a legjobb
hírnévben, daczára annak, hogy ujabban, számos éve, európai
tisztek által gyakoroltatik és vezényeltetik. A szolgaság 2-ik
felette elterjedt neme öneladásból, a szülék általi eladásból,
vagy birói Ítéletből eredt s alapja nem más mint az adósság.
80 tieál vagyis 102 fi. 80 kr. o. é. a szokásos ár, melyért a sze
gény sorsú sziámi magát szolgaságba eladja rendesen, hogy
ezen felvett pénzen feleséget vehessen (pénzért a szülőktől) és
háztartást alapithasson, vagy mi szinte gyakori eset, hogy játék
adósságait fedezhesse, sat. Ezen összegtől havi 2 ticalt azaz évi
30% kamatot lévén köteles fizetni, azt rendesen napszámban
teljesíti, s többnyire ujabb előlegeket szedve urától, tőle teljesen
Közi. a Min, köréből I I evf. 3. fiiz.
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függővé leszen s egész életén át hordozza ezen jobbágyságszerű terhet, mely róla gyermekeire is átszáll s nemcsak termé
szetes függést, de törvényileg szentesített szolgai személyjogot
képez A dolog természetéből folyik, hogy az ilyen jobbágy urát
kifizetheti s felszabadulhat, hogy urát változtathatja s a t , vala
mint, hogy szolgasága daczára mindennemű tulajdont szerezhet
és birhat, a minthogy másfelől a saját és családja fentartásáról
maga gondoskodik. Ellenben a törvény előtti egyenlőtlenséggel
sujtatik, s a törvények szolgák szökéseire, szabadok és szolgák
közötti házasságra sat. nézve keleti azaz szigorú felfogásúak.
A mint a jobbágyrendszer, bármi alakban és gyakorlati
módozatokban nyilatkozzék, a földmivelést csak azon közép
kori fokra emelni képes, hol az csupán a személyes fogyasztás
nak s vidéki kereskedésnek, de nem hol a közforgalomnak és
kivitelnek szolgál: úgy Sziamban is; és mióta ez ország
1856-ban a külkereskedésnek megnyittatott s rizs-kivitele az
európai kereskedés figyelmét magára vonta, e szolgaviszony a
haladás akadályául tekintetik. De a keleti conservativisnnis
mellett reformokat e téren egyhamar nem várhatni.
Még nagyobb gátként kell pedig tekintenünk e földön a
buddhista vallást, mely sehol a világon belíerjesb kifejlődést^
nagyobb uralmat udvar, előkelők és nép felett nem nyert mint
épen Sziamban, hol a tudomány, művészet, kincsek és munka
ezen egyház szolgálatában vannak, hol a nép szokásain és
nézetein feltétlen uralkodik, s túlságosan quietisticus tanai,
ábrándos meséi, hosszú ünnepei és zarándoklásai, valamint
ezerekre menő kolduló és coelibatusban elő szerzetes papsága
által a népet a munkától nemcsak elvonja, de a megerőtetést,
minthogy a lelket az elmélkedéstől elvonja, egyenest kár
hoztatja.
A nyugati civilisatiónak és a kereskedés hatalmas emel
tyűinek egész ereje kellett tehát ahhoz, hogy egy ilyen népet
megszokott tespedéséböl kirántsa s az országot az általános
gazdasági és művelődési mozgalomba belevezesse. Egy minden
idők és nemzetek közt bölcsnek tartandott fejedelem, az 1868
augustus havában elhunyt első király Somdets Phra Parainendr
Mába Mongkútnak érdeme az, hogy Sziamot a.éltságából fel
rázta s politikai, (inanczialis, nemzetgazdasági, valamint nem
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kevésbé vallási és művészeti reformok által a nyugati czivilisatió haladásához odafiizte. Érdemeit emeli, ha közzáteszsziik,
hogy minden javításait ügy intézte, hogy saját nemzetének
eredetiségét nem sértette és minden veszélyes és zavart előidéz
hető ugrást elkerült. így ezen fejedelem nemcsak nemzetének
osztatlan;és hálás tiszteletét nyerte meg, hanem a Bangkokban
lakó idegenek, az európai fejedelmi udvaroknak, síit az európai
orientalisták és tudós társaságoknak elismerésében is részesült.
Ezen kitűnő ember és jeles tudós szakítva az elzárkózás politi
kájával, országát minden nemzetnek megnyitotta, kereste a
politikai összeköttetést a külfölddel, idegenekre bizta hadsere
gének kiképzését, hadi és kereskedelmi gőzösöket szerzett, hajó
építésre tanítá nemzetét, új, európai divatú pénzt veretett a régi
alaktalan ezüstgumók helyébe, eltörült minden egyedárúságot,
az ópium egyedárúság kivételével, minimumra szállítá le a bevi
teli vámokat s megengedte a rizsnek addig eltiltott kivitelét,
általános vallásszabadságot hozott be a keresztény üldözések
helyébe, az ország törvényeit Codexbe szerkesztette, a buddha
zárdákbóHdvette a leghaszonvehetőbb 3,000 szerzetest s betette
őket az államhivatalokba a született, de műveletlen nemesek
helyett, sziámi nyomdát állított fel, maga is buzgó buddhista és
palitudós a buddhismus szent könyveit — a hármas Tripithakát
— minden későbbi mesekölteménytől és hamisítástól megtisz
tította, európai izlésü palotákat építtetett és sziámi ízlésben tett
építéseiben a czikornyát és az arányokat nyugati felfogás szerint
módosítá és egyszerüsíté, küldöttséget járatott Európában, párt
fogolta az országába jött európai tudósokat, sőt uralkodásának
kezdetén az angol parlamentarismust kívánta meghonosítani
Sziámban, mely tervéről azonban kivihetetlensége miatt le kel
lett mondania. — Halála után európaiak és buddhista tudósok
által tanított és nevelt fia, a még csak 16 éves Csulalongkorn
lépett trónra, a miniszterelnök — Kalahome — regenssége alatt
s Bangkokban iJőzésünk idejében sokan tartottak tőle, hogy,
ezen ambitiósus és ravasz ázsiai diplomata, a trón után vágyva,
az országot zavarokba döntendi.
De bár reméljük, hogy mindezen félelem alaptalan, és
hogy Sziám tovább fog haladni a modern fejlődés utján, vérmes
reményeket ez irányban sem culturhistoriai, sem kereskedelmi
4*
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szempontból nem táplálhatunk. A tapasztalás megerősíti ezen
nézetünket. Az elhunyt király reformjai is; minthogy az összes
gazdasági életre ki nem terjeszkedtek, csekélyebb eredményeket
szültek, semmint eleinte várták. — Rögtön; hogy Sziám a kül
földnek megnyittatott, a hajózás és kivitel nagy mérvben emel
kedett, de azon ugrásszerű lendület után körülbelül azonos
maradt, mert a szabod kereskedés az ország fölöslegét felszivta
ugyan, de a termelési viszonyok azonosak maradván, további
haladásában gátolva volt s csak igen lassan bir a nép termelé
sében valami előmenetelt felidézni. Az idegenek szabad beván
dorlása és érintkezése a benszülöttekkel inkább változtatott a
társadalmi nézetekben, mint a gazdálkodásban, mely ly el az
európaiak egyátalán nem törődnek — s mindenki, ki hosszabb
ideig időzött Bangkokban, constatálja, hogy a népnek tágabb látköre, szabadabb felfogása és emberhez méltóbb modora van, és
habár most is hunyászkodva borulnak le a felső hivatalnokok,
hogy berezegek és királyok előtt, a servilismus igen csökkent s
inkább merő alakiságnak tekintendő. Mint a természettől sok
tehetséggel megáldott nemzet, a sziámiak könnyen megértik
szokásainkat s gondolkodásmódunkat, abban a jót méltányolják
és utánozni igyekeznek, hol a régi nemzeti szokások tiszteletben
tartása azt nekik megengedi.
A gyorsabb haladást azonban socialis tekintetben egy
nehézkes kormányforma s tétlen hivatalnoksereg, gazdasági
tekintetben egy elavult és nyromasztó adórendszer is akadályoz
zák. Az ahsolut hatalom, melylyel Sziámban az első király bir>
despotismussá ugyan nem fajulhat, mert a főnemesség, vagy aj
mi azzal egyértelmű, a főhivatalnokok oligarchiája egy király
tanácsban minden fontosabb kérdésben meghallgatandó és hatá
roz, de ezen alig 12 tagból álló tanács (senabódi) egyáltalán
nem garantiája a szabadságnak. A második királynak inkább
csak tiszteletbeli és ellenőri állása van'; a kettős igen költséges
udvartartás sok ezer embernyi személyzet és néhány ezer szerze
tes napi élelmezésével; a két király külön két mnisteriuma; a
hivatalnokok- és tisztségeknek nem ugyan törvényes, de szoká
sos öröklése az első egyenrangú feleségtől született első fiúban ;
a hivatalnokok és birák megvesztegethetősége, mindez a köz
igazgatást megrontja s megnehezíti.

m
E mellett a nép aránylag nagy adókat fizet. Azonfelül,
hogy mint szolga urának dolgozik, még közmunkákra is szőrit*
tátik. így készülnek a sok csatornák, királyi és főúri paloták,
óriás templomok sat. Rizstermésének tetemes részét adóban az
államnak adja s hivatalnokai fizetését egy részt rizsben szol
gáltatja ki az állam, a többi rizst az udvartartásra és a kolduló
zárdákra költi. Direet pénzbeli adót tizet a nép minden gyü
mölcsfa után kertjeiben. A ehinaiak, kik egészben véve kevésbé
terbelvék évi 3 ticál = 3 f. £0 k. o. é. személyes adót űzetnek
de kereskedésök után külön nem adóznak. A közvetett adók
kétfélék : egyedáruságok (ópium és játékházak) és vámok,
s mindannyia bérbe van kiadva chinai vállalkozóknak. Az
opium-egyedáruság sokat jövedelmez, de hir szerint bérlője
nagy veszteséget szenved a csempészet által, mely minden
tekintetben,, de legkivált az ópiumnál általán divatozik. A bevi
teli és kiviteli vámok áruczikkek szerint vannak bérbe adva és
a kereskedők kötelesek a be- vagy kivitt árukat ezek külön
böző nemei szerint a bérlőnek bevallani s a vámot ennek kezeibe
fizetni, ki ismét kémek által tart felügyeletet adugáruság ellen.
Az állam e bérlőktől szilárd összegeket húz, s csak a rizstől
szedi közvetlen a kiviteli vámot. Egy központi fővámhivatal
kezeli a számadásokat s viszi a főfelügyeletet. A beviteli czilé
kekre 3, a kiviteli vámokra 4 vámbérlő van, s képzelhetni mily
nehezítő körülmény ez a kereskedésre, mily kedvezőtlen az
államra és a nemzetgazdaságra. — De ezen behajtási rendszer
nél hátrányosabb az országra a kiviteli vámok fentarfcása. Míg
t. i. a beviteli vámok a kereskedelmi szerződések által mini
mumra, azaz pénzben vagy áruban fizetendő 3 % " r a szállíttattak
alá, addig a kiviteli vámok aránylag magos díj szabálylyal fentartattak s inkább, mint bármi más gátolják a nem bevitelre, de
élénk kivitelre szoruló ország fejlődését. így a főkiviteli ezikk
a rizs 1 koján = 20 pikul = 2160 bécsi font után 4 tical = 5
írt 20 kr vámot fizet, mi az 1869-ik májusi árak mellett például
az érték l2°/0-ra rúgott, s ennyi kevésbé kedvező kereskedelmi
conjuncturáknál természetesen elégséges arra, hogy a kivitelt
Európába végkép megakaszsza. Sapanfa (börzsöny) p. 1 pikul=
107,9 9 6 font után 65 krt fizet, vagyis utolsó ára 4 frt 88 krnak
13*3 ° /0-kát. Sticlac (nyers vörös gyanta) 1 pik. után 1 frt 62%
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krt 20 frt 80 kr érték mellett. Más terményekre ismét fogyasz
tási adókint ható belvámok vannak vetve, így a sóra 2 1 % vámmázsás kojankint 7 frt 80 kr; dohányra 1 pikul után 1 írt 95
kr; sózott halra 1 pikulra 1 frt 30 kr, miből kitűnik, hogy a
keleti tinancziák csakúgy ismerik megadóztatását a népek főfogyasztási tárgyainak mint a nyugat, A kiviteli-kereskedésben
ezeknél fontosabb a czukor 1 pikul után 65 krt vagyis utolsó
árkelet szerint 5 % %-ot; fekete bors ugyanannyit; a növekedő
jelentőségű sesain (olajmag), a selyem, hüvelyes vetemények sat.
természetben VVi rész ily átmeneti vámot fizetnek, mely a
íranczia oetroylioz hasonlítható — ellenben a kivitelben egészen
vámmentesek. Egyébiránt a vámszabályzatot •/• alatt egész ter
jedelemben ide mellékeljük.
Ezen jövedelmeken kivtil a királyi kincstár, mely az
állam-kincstártól elkülönözve még nincsen, a domanialis erdők
ből a favágástól húz jövedelmeket, a laosi és maláj fejedel
mektől Mibéradót s becses ajándékokat (arany és ezüst levelit
bokrok, nyaklánczok és gyiirük) vészen, de hogy mindössze^
mely összegre rúgnak az államnak ilyen természetben és pénz
értékben szedett bevételei, mennyire hasonló kiadásai, — azt
rövid időzésünk alatt Bangkokban meg nem tudhattuk s talán
pontosan egyátalán meg sem állapítható.
Az eddig mondottakban igyekeztünk röviden érinteni az
országot, annak kormányzását és termelésének alapfoltételeit,
magáról a termelésről, annak különböző ágazatairól, kiterjedé
séről, a módokról, a munkáról, a jövedelemről keveset mond
hatunk, mert sem magunk eziránt tapasztalásokat nem szerezhetéak, sem mások ekkoráig figyelmet erre nem fordítanak. A
kereskedők is a piaezot és árut, nem a termelést tekintik figye
lemmel.
Rizs a sziámi alföld föterménye, de kisebb mennyiségben
éjszakon is mindenfelé vettetik. Mennyi a termesztésére for
dított terület, senki sem tudja, de kétségtelen, hogy azt nagyon
meglehetne sokszorozni. Sir John Bowring Sziámről irt könyvé
ben a termelt mennyiséget 5 millió mázsára becsüli, de hibásan,
mert mások magát a kivitelt 2,700,000 mázsára teszik, s mint™
hogy ez utóbbi összeg a hivatalos vámkimutatást, mely szerint
csak magából Bangkokból 1868-ban 2,246,400:niázsa vitetett
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ki — csak kevéssel múlja felül, valószínű, hogy az összes ter
melés ama fenti összeget sokkal felülmúlja. A magunk számí
tása szerint, minthogy egy ember rózsfogyasztása ezen orszá
gokban egyremásra évenkint 259 fontra tétethetik, Sziám né
pességét Pallegoix után hat millióra becsülvén, a belfogyasztás
15,540,000 mázsát szttkségelue, mihez adván a kivitelt, az öszszes termelés jó években Sziámban és melléktartományaiban
17,786,4000 mázsára rúgna. Ezen termés — 15 mázsa rizst
számítva egy holdra — 1,185,760 hold rizsföldet föltételez, azaz
74 G mérföld vagyis 9,000 • mérföld tértartalomnak ü"827u
részét.—• A művelési mód/a mennyire értesültünk, messze van
a tökély fokától. Közönségesen a föld május hóban az első eső
zések után bivalokkal megtapostatik s rá faekével egyszer feiszántatik, a rizs június és július hóban elvettetik, s minden
átültetés vagy kapálás nélkül december hóban learattatik, s
bivalok avvagy az itt használt zebu-ökrök által elnyomtatva a
paddy nők által kézimalmokban lehüvelyeztetik. Ezen roszabb
minőségű, vagy közönséges rizs, mezei rizsnek neveztetik s leg
inkább bel fogyasztásra és kivitelre Chinába szolgál, Európába
csak kivételesen szállíttatik. E rizsnek szeme kisebb és kevésbé
aezélos, mint az u. n. kerti rizsé, mely az előbbitől nem fajra,
hanem inkább művelési módjára nézve tér el, a mennyiben
ágyakba vettetik s júliusban vagy augustusban, midőn a magas
vizek a rendes irrigatiót megengedik, a felszántott tiszta földbe
kiültettetik, meg is kapáltatik s igy sokkal teljesebb, hoszabb
és jobbizü szemet ád. Ezen rizst szeretik kivált megtisztítani
a bangkoki gőzmalmok. Minőség tekintetében a sziámi rizs
középszerű, de gondosabb kezelés mellett nyerni fogna jó
ságban.
Czukor Sziamban mindenfelé nagy mennyiségben és jó
minőségben termeltetik, részint csak házi szükségletre részint
ültetvényekben a kereskedés számára. Az ültetvények nagyobb
részt chinaiak kezei közt vannak. A nád bivaly erővel hajtott
gépekkel töretik össze s a czukorlé oltatlan mésszel tisztíttatik
meg annyira a mennyire. A czukor-kenyér többnyire barna
czukor. Ujabban Bangkok közelében egy göz czukormalom álli
tatott fel egy sziámi előkelő által, ki azt egy chinai kereskedő
nek adta bérbe.
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A Sapanfa (caesalpinia sapan) festőanyagban a brazíliai
vörös börzsönynél szegényebb. Az éjszaki erdőkből nagy
mennyiségben hozatik le s.a nagyobb darabok Chinába szállít
tatnak, hol az asztalosok és vésnökök használják, mig a kisebb
darabok a festők számára Európába mennek.
Rózsafa (convolvulus seoparius), ébenfa s néhány más
értékes fanemek, mint az illatszerként Keleten nagyra becstilt
sasfa (aquilaria malaccensis v. ovata) az erdőkben, utóbbi
kivált Kambodzsa felé kerestetnek s Chinába szállíttatnak.
Ezek közül kivált a sasfa értékes, minthogy a szét darabolt
fának csupán beteges, vörös gyantával terhelt részei használ
tatnak.
Teakfa (tectona grandis) kivált a laoszi hegyekben s a
csiangmái király tulajdonát képező terjedelmes mailongi erdő
ségben nagy mennyiségben találtatik. Sziámi és birmai vállal
kozók kormányengedély mellett évről évre hónapokat töltenek
az erdőkben favágással. Az első évben a kiválasztott fákat csak
meggyüriizik s midőn kiszáradtak a száraz évszakban levágják
s elefántokkal a folyók partjaira vontatják s megjelzik. A
vizár aztán magától leszállítja a törzseket. Minden favágó
köteles, ha észreveszi, hogy a szálfák valahol megakadtak,
ezeket, a tulajdonosra való tekintet nélkül, felszabadítani. A
nagy folyamokba érve a fa királyi hivatalnokok felügyelete
alatt bizonyos helységekben felfogatik s jegyek szerint elosztatik, úgy hogy a tulajdonos midőn a hely színére érkezik, fáját
már rendezve találja s csak ekkor köteles érte az árt vagy adót
az erdőtulajdonos kincstárnak megfizetni. A legtöbb teakfa a
esiangmai erdőkből Moulmeinba, az angol Pegu kikötőjébe
szállíttatik, — más tekintélyes rész Bangkokba jö le, hol a bel
földi építészeknek, a sziámi hajógyáraknak s csekély mennyi
ségben, ballastként, a kivitelnek szolgál. A Bangkokba leszállí
tott teák és egyéb fanemek itt többnyire még kézi fűrészek
által szeletnek deszkákba, két év óta azonban amerikai vállal
kozók egy gőzfürész-malmot is állítottak.
Sesammag a kereskedés számára és olajkészítésre mindig
nagyob mennyiségben termeltetik. A cocosdió s több fanemek
szintén adnak olajat, mely azonban nem vitetik ki.
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Bors a kertekben sok tenyészik; kivált a keleti részekben
Kambodzsa felé. Kizárólag* fekete borsnak készíttetik s a leg
kitűnőbb miiiőségü; miért is a kereskedés által növekedő érdek
kel kerestetik.
Gyapot házi fonásra és szövésre s kivitelre Chinába mér
sékelt mennyiségben találtatik, úgyszintén indigó. A sziámi ken
der igen finom szálú s főleg Chinába szállíttatik, hol finom
fübattist szövetik belőle. A sziámi kender az európai kereske
désben „Chinagrass" rovat alatt fordul elő.
Belföldi használatra a fanemek közül említésre legméltóbb
a bambusnád, mely tutajok, házak és mindennemű házi sze
rekre; a rotang, mely fonadékra; a pálma-fajok közül a ságópálma, a cocospálma; az arecapálma, melynek diói abetelrágáshoz szükségesek, s az attappálma, melynek levelei házfödésre
használtatnak. — Gyümölcsfák nemeiben Sziám a leggazda
gabb országnak tartatik. Pisang, mangó, mangostani, kenyérfa,
narancs és ez it rom-faj ok, ananas s mindennemű kerti növények
nagy mennyiségben és a legnagyobb változatosságban s igen
olcsón termesztetnek egész éven át. Nagyon elvan terjedve
ezenfölül a dohány s betellevéltermelés, s a dohány még inkább
az egész népben általánosan elterjedt betelrágáshoz, semmint
dohányzásra szolgál. Ezek s úgyszintén a cureuma sárga festék
csak belfogyasztásra szolgálnak. Ellenben areca-diókból sok
kivitetik Chinába. Kávét Sziám termeszt annyit, hogy bevitelre
nincs szüksége.
Gyanták közül a legfontosabb, mert az európai keres
kedés számára szolgál — a stielac, több ficus és crotoiinemek
nek rovarok (coccus lacca) által megszurdalt ágai, melyeknek
kiizzadt gyantája a rovarférgek által pirosra van festve s kivált
finom pecsétviasz gyártásra használtatik. A legtöbb és legjobb
stielac Sziám éj^aki részeiben és a laostartományokban
gyűjtetik.
Benzöin gyanta (styrax benzöin) Sziámban a legjobb
minőségit szedetik s az európai illatszergyárák számára keres
tetik.— Camboge gyanta (gunjmi-gutt), eardamomum és sok
más faj, részben Európában még ismeretlen vagy nem méltá
nyolt festő, fűszer és vegyárú található hátsó India oly külön
féle vidékein, és soha meg nem látogatott néptörzsei használata-
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ban. A kereskedők itt csak a, piaczra hozott árukkal nem a ter
meléssel törődvén, csupán a már rendes keletnek örvendő árut
vásároljál^ mellőzve a fáradságos és kétes sikerű újításokat.
Az állatországban a háziállatok közül a mezőgazdaság
ban csak bivalyok és zebu-okrök, s a kis számú apró lovak
kivételével, csak még disznó és baromfi találtatik. Bivalbőrök
és szarvak kivitetnek. Az erdők gazdagabbak s a vadonban
elefántok, orrszarvúak, tigrisek, többféle szarvas és őznemek, s
értékes tollú madarak közül pávák, fáczánfajok, gémek és
darvak tartózkodnak,-s elefántcsont, orrszaruk, tigris és szarvas
bőrök, szarvak, tollak, valamint a chinai gyógytárban mese
szerű tulajdonokkal felruházott tigriscsontok sat. az erdei
vadásznépek által tetemes mennyiségben hozatnak vásárra és
kivitelbe. A tengerparton ehető fecskefészkek gyűjtetnek.
Mindezeknél fontosabb azonban a halászat, mely ugy a
tengerparton, mint a számtalan folyó-, tó-, mocsár-, csatorna- és
patakban az egész népet foglalkostatja s fris, szárított és sózott
halakban, rákokban, csigákban és teknoczökben nemcsak min
dennapi húspótló eledelét képezi minden családnak, de még
ezenkívül gyékényzsákokba rakva, kivált Javába és Chinába
igen nagy mennyiségben kivitetik. A legfőbb halnemek, melyek
fogatnak és szárittatnak : ciprinus-, carpio- és gobius-nemek a
folyókban, accipenser a tengeren sat.
Nem jelentéktelen a selyemtenyésztés sem, kivált az éj
szaki és keleti vidékeken. A selyem erős ? de durva és roszul
kezelt. Kevés vitetik ki s főleg belföldön szövetik meg.
Az ásványországból a nyugati hegyekben sok ónt és rezet;
továbbá ólmot, aranyat (királyi monopólium), antimónt-és kevés
ezüstöt ásatnak, kivált chinai bányászokkal. Vasércz igen sok
és igen gazdag találtatik a shatungi bányákban Sziámban és
még inkább a laoszi hegyekben, hol számos falunak egész népes
sége bányászok- s egyúttal kovácsokból áll, férfiak, nők és
gyermekek, kik azonban e mellett földmiveléssel is foglalkoz
nak, és kik mindenféle vaseszközöket a legegyszerűbb módon
s a mellett oly ügyesen készítenek, hogy az idegen vasáruk
ezen belföldi terményt eddig kiszorítani nem bírták. — Drága
kövek Kambodzsa felé a csantabuni hegyekben szedetnek,
de, mert azokat csiszolni nem tudják, kevésre becsültetnek, s
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máig még nem találkozott senki, ki azon kövek értékét megvizs
gálta volna.
Sót Sziám a partokon igen nagy mennyiségben termeszt,
ngy hogy az kivitel tárgyául is szolgál; a messze belföld és
laoszviclékek azonban oly annyira szenvednek sóhiányban, hogy
ittis — mint Afrika belsejében — a só, a forgalomban levő igen
csekély pénzmennyiség mellett/általános csere-eszköz és értekmérőül szolgál.
Bármi hiányos legyen Sziám természeti productiójának
ezen felsorolása, kitűnik abból, hogy a terjedelmes és kiaknázhatlan ország ugy ásványokban, mint kivált a növényország
terményeiben a legnagyobb gazdagságot és változatosságot birja
felmutatni, melyre, ha figyelem, kereskedés, töke és ipar fordít
tatnék, akkor ez országból a világforgalomra hasonló fontosságú
oly vidéket teremtene, mint a milyen Elő India, s mint a minőt
az angolok a szomszéd Pegu és Tenasserim tartományokból
csinálnak.
Eddig azonban az ipar Sziámban igen alacsony fokon áll.
A mezei gazdaságról s fejlődésének akadályairól szólottunk.
Virágzó az építészet az ács és asztalos kézipar. Az építészetben
a sziámiak önálló Ízlést tudtak kifejteni, mely a tornyokban,
templomokban, paloták és oszlopcsarnokokban, tetőzetben, ajtók
és ablakok díszében bármely keleti nemzet építészetével szép
ségre versenyezhet. Szobrászatukban a chinai izlés behatása
igen észrevehető. Mint ácsok a sziámiak kitűnők s nemcsak a
faházak készítésében, de kivált csolnakok és hajók, ujabban
nagy tengeri vitorlás-hajók, sőt gőzösök építésében is ügyesek s
névszerint a ehmaiakat messze felülmúlják. Durva vas- és réz
árukat, házieszközöket s közönséges edényféléket magok készí
tenek, de finomabb tárgyak és edények Chinából hozatnak be.
Különös izlést és ügyességet fejtenek ki az aranyművesek, kik
közül a királyi udvar szolgálatában 30 dolgozik. Ezek az ara
nyat forró tamarindlében vörösre festik s müveik, a sok rajok
fordított munka, zománcz vagy drága kövek miatt, aránytalanul
drágák s igen becsültek. Nem lehet felednünk a fonott munká
kat sem, a kosárféléket és gyékényeket, melyek itt általánosan
használtatnak, s a legjobb minőségben készíttetnek. Kelméik a
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mennyiben belföldiek, inkább színezésük, mint egyéb tekintet
ben nevezetesek.
Legújabb időben a sziámi kormány, sziámi főurak, gazdag
chinai házak, de főleg európai kereskedők Bangkokban, hajó
gyár, dock, négy gőz-rizsmalom sat. alapítása által új iparéle
tet kezdtek támasztani Sziámban, de mindez a rizsmalmok ki
vételével, még nem tekinthető meggyökerezett iparnak. Aztán
nem is feltehető, hogy Sziámban gyáripar valaha létezhessék,
mert nemcsak hogy olcsó és jó kőszene nincsen, de a forró ég
alj a szakadatlan egyöntetű munkásságot ellenzi, s a nedves év
szak fölötte hamar megront minden gépezetet. Ezért csakis a
helyhez kitűnően alkalmas iparágak, mint péld. a rizsmalmok
tekinthetők életképeseknek.
Ezek után áttérünk Sziám kereskedelmére.
Emiitettük, hogy Sziám földrajzi fekvése nem épen ked
vező és olyan, mely minden áímeneti kereskedést kizár, mely
kereskedelmi központot nem képezhet; — hogy a hajózás egy
rendes szelekben szegény de váratlan viharokban gazdag öböl
ben bajos; s hogy tehát Sziám kereskedése kisebb, nagyobb, de
mindenkor csak helyi jelentőséggel fog bírhatni.
Mégis régi időkben, a 17-ik és 18-ik században, midőn
Singapore még nem létezett s Cochinchina a foglaló anamiták
és a megtámadt kambodzsaiak tusaiban vérzett, az óriás fővá
ros Bangkok a malaccai félszigettől keletre Chináig a legfőbb
kereskedelmi hely vala, hol portugallok, hollandok, angolok és
franeziák szívesen tartották telepeiket (factorey) hová követsé
geket küldöttek, honnan Chinába és Japánba jártak a hajók s
melynek keleti csodálatos szokásait régi utazók mesésen
híresztelek. Batavia és Singapore alásülyeszték Bangkokot, de
méginkább megszűnt az szerepelni sőt egészen elfeledtetett az
által, hogy a keleti királyok félelme az országot elzárta az ide
genek előtt ; és hogy egy kapzsi és értelmetlen kormányzás
egyedárusággá tévé nem csak az egész hajózást, hanem minden
főárúját a külkereskedésnek. Ezen állapot feutartatott 1855-ig,
midőn az ilyen rendszert maga az érdekelt kormány sem tekint
hette tovább sem hasznosnak sem függetlensége biztosítékának.
Midőn Sir John Bowring angol követ, kereskedelmi szerződést
kötendő, a most mondott évben Bangkokba érkezett, nem talált ott
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csak egy angol hajót, egy örményt, néhány indiait Bombayből
és Surathól, — a sziámi hajók mind a király tulajdona voltak.
s az egész kereskedést nehézkes chinai dzsunkák parti hajózása
vezette. Azóta Anglia, Amerika, Francziaország, Holland, Svéd
ország és Norvégia, Dánia, Poroszország, Portugall, és legújab
ban Ausztria és Magyarország kötöttek kereskedelmi szerződé
seket Sziámmal, s a szabad forgalom rögtön birt azon hatással,
hogy az országot és fővárosát aléltságából felébreszsze, s jelenleg Bangkokban európai és belföldi hajók, s chinai dzsunkok
nagy száma vegyesen rakodik.
Sziámnak kereskedelmi útja kétféle. Az első és legfőbb
az, mely Bangkokban találja központját, a második a nyugati
tartományokból és Laoszból a bengáli öböl angol tartományain
s nevezetesen Penangon vezet keresztül. Bangkok ez utóbbi
kereskedést vagy hatszorosan múlja felül. Mellette a siami öböl
más kikötői: Pecsabury, Csantabun, Meklong és Ligor elvesz
tik fontosságukat. Bangkoknak fekvése a Ménam folyó torkola
tától k éjszakra 30 tengeri mértföldnyire, hová 12 y2 lábnyi
mélységet igénylő tengeri hajók könyen felmehetnek (kereske
delmi hajók rendszerint nem birnak több mint 10—12 láb
merüléssel); a sziámi alföld kellő közepében, ot<, hol a Ménam
már felvette minden mellékfolyóit, egy csatornarendszer suga
rainak központján, oly kedvező, hogy nem csoda, ha e város
minden tekintetben uralkodó s centralisticus fölényt nyert az
egész ország felett. Bangkoknak lakosságát a legalacsonyabb
becslés 300,000 lélekre teszi, mig Pallegoix püspök, Sziám leg
jobb ismerője, 400,000-ről beszél. Ez annyival inkább valószínű,
mert a város a Ménam mindkét oldalán valamivel több mint
egy geogr. mértföld hosszú? a számos csatorna mellett szélesen
bevonul a mezőségbe, s a tutaj házakban és csolnakokban lakó
nép igen össze van szorítva. Bangkok mellett az ország máso
dik fővárosa Ajuthia, csak 30,000 1. Pecsabury 20,000 lakosra
tétetik, a többi város Méklong (12,000 1.) kivételével mint a
10,000 lelken alul becsültetvén. Bangkok lak'osságának lég
ii agyobbrésze kereskedő és iparos — nem földmivelő. Fele
népe chinai vagy chinai ivadék, a másik fele sziámi, vagy
peguan, laos, maláj sat. Az európai és amerikai társaság, mely
az utolsó 12 év alatt Bangkokban összegyűlt, vagy 250 személy-
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bői áll, kik közül 80 a sziámi kormány szolgálatában, a többi
kereskedő, hajós vagy hittérítő. Legszámosabb az amerikai,
aztán következik a német, a dán és svéd, az angol, a portugalli sat.
Az Európába menő kiskereskedésnek nagyrésze ezen
európai kereskedők kezében van. A chinai kereskedés azonban
leginkább ehinaiak által vitetik, kik ezenfölül a belkereskedést
bírják és Singaporéba is nem csekély szállítmányokat eszkö
zölnek. Hindu bombaykereskeclők a kiskereskedés tekintélyes
részét kezelik.
Ha a rizskiviteltől eltekintünk, Bangkok és az egész Sziáinnak sem beviteli sem kiviteli kereskedése nem bir nyoma
tékkal, sőt, a mi ennél roszabb, nem igen mutat emelkedő
irányt.
A kereskedelmi statistika kimutatásai, a rósz vámrendszer
és a sok csempészet miatt, teljes hitelt nem érdemelnek ugyan;
de mégis elég tanulságosak.
A be vi t e 1 é r t é k e B a n g k o k b a n v o l t :
1859. évben . . . \ . . .
5,443,038 frt o. é.
1860.
— *
5,736,555 „ —
1861.
—
. . . . . . .
5,843,812 „ —
1862.
—
. . . . . . .
6,234,3 í 5 „ —
1863.
—
8;495,244 „ —
1864.
—
. . •
12,162,735 „ —
1865. Ínséges évben rizskivitel tilalommal 5,380/285 „ —
18G6. évben
7,063,035 ' „ —
1867.
—
8,244,056 „ —
A kivitel értékére nézve adataink hiányosabbak.
A kivitel Bangkokbó 1 volt:
1865. Ínséges évben
1866. évben
1867. — •"
.1868. —

6,946,307
10,229,506
10,592,844
10,878,121

frt
„
„
„

o. é.
—
—
—

Kitűnik ezekből, hogy ugy a beviteli, minta kiviteli ke
reskedés csak lassan emelkedik,hogy azonban a kivitel min-
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(lenkor felülmúlja a bevitelt. A pénzben es nemes érczben tőke
szegény ország e tartós ezüstbevitelt szívesen fogadja, s Bang
kok utczáiban a fabódék helyébe újonépült solid kőházak, a
gazdagodás nyilt tanúbizonyságai. Sajnos azonban, hogy sok
sziámi főúr fölös pénzét; régi divat szerint; ma is ékszerekbe s
kivált gyémántokba szereti fektetni, a helyett, hogy azt a föld
müvelés- vagy kereskedésben gyümölcsöztetné.
Az egész Sziám kereskedését azonban a fenti összegeknél
mindig valamivel többre kell becsülnünk, nem csak a csempé
szet miatt, hanem, mert a sziámi öböl többi kikötői nincsenek c
számításba felvéve, bár parti hajózásuk által Singaporéval némi
összeköttetésben vannak, s másodszor, mert a kereskedés Moulmein és Tanasserim, Penang és Malaccá felé mellőzve van, nem
levén a szárazon semmi határvámok. így péld. a sziámi főható
ság alatt álló s a malaccái félsziget nyugati partján fekvő malájvidékek és kikötők Quedah, Trang, Tukopah, Pungah, Tongkah
és Ridong kereskedése Pulo-Penang angol várossal volt :
a kivitelben 1867. mart. végétől 1868. apr. l-ig 1,714,740 f. o. é.
a bevitelben „
„
„
„
„ „ 1,573,777 3 5 —
azaz a bangkoki keresdésnek körülbelől egy ötöd része.
Ezen többlet daczára azonban állíthatni, hogy Sziám ke
reskedésében csupán az egész Kelet minden partján érdekelt s
a keleti kereskedésben rendszeres gépezettel működő angolok s
névszerint azok gyarmata Singapore, aztán a fáradhatlan tevé
kenységben azokkal versenyre kelt éjszak-németek bírnak tar
tós érdekkel, hogy ezen másodrendű piaczot'kiaknászszák és a
jövőre maguknak biztosítsák.
Még szembeötlőbb lesz Sziám és Bangkpk külkereskéde
sének csekély jelentősége Európára nézve, ha figyelembe veszszük a tetemes részt, melyet a ki és bevitelben az európai
kereskedéstől elvon China, és a főáraczikkek mennyiségét és
eredetét.
A bevitelben az európai áruknak sikerült 2/3 fölényt
nyerni a chinai áruk felett, ez előnyt azonban majdnem kizáró
lag a gyapot és egyéb szöveteknek, az ópiumnak, kisebb rész
ben a szeszeknek és ékszereknek köszönheti, míg ellenben
selyerakelmék, porczellán, rézáruk, tea és mindennemű rövid-
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árak Chináböl és pedig 9/l0 részt Honkong és Cantonból,
ehinai kereskedők áltak hozatnak az országba.
így a bevitel 1867-ben ekként oszlott fel :
Singaporébői európai áruk, jobbára
európai, de eliinai és bombay-i kereskedők
által is bevitettek
5,152,452 frt o. ért.
Honkong- és Chináböl, behozatott . 2,938,627 37 —
A kivitelben az európai kereskedés (fele részt directe
Európába vagy Amerikába, fele részt Singaporén keresztül) csak
rizsben, sesam-magban, stielacban, benzoe-gyanta és gummiguttban, aztán bivalszarvak- és elefántcsontban multa, felül a
ehinaiak kereskedését, míg minden más igen sokféle kivi
teli tárgyban a ehinaiak túlnyomón vagy kizárólagosan keres
kednek. ;
így 1867-ben a kivitel volt:
Európába : Singaporénak . . .
direct Európa- vagy Amerikába .
összesen
Honkong és Chinába

2,144,025
2,278,213
4,416,238
5,089,837

frt
„
,7
„

o. é.
—
—
—•

A kivitel többi része Java, India sat. közt oszlik fel.
A mi már most a hajóforgalmat illeti, az természetesen
követi a kereskedés mozgalmát s ennek folytán szintén megle
hetősen stationarius. — Az ország megújítása után rögtön vett
lendület lassankint elfoszlott, és most a hajózás csak annyiban
mutat fel kedvezőbb viszonyokat, a mennyiben a keresztvitorlás
európai hajók jobbára kitolták a dzsunkokat s a eliinai keres
kedők által is szivesebben bérelteinek. A sziámi királyi és főúri
hajókat is, melyek rendesen chinai bérlők által használtatnak,
európai kapitányok vezetik.
Húsz év előtt persze hajóforgalom Bangkokban alig léte
zett, s 1848-ban 9 idegen 2 sziámi hajó hordotta vitte az egész
külkcreskedést, — holott 1868-ban 304 vitorlás hajó, 16 gőzös
és 19 hadihajó futott be a Ménamba.
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Kitűnik innen, hogy a hajózás nagy ingadozásoknak volt
alávetve és kevés haladást mutat.
Az idegen lobogók közül az angolok a hajóinozgalom felét,
az éjszaknémetek V4 részét képviselik s a hátralevő y t minden
többi nemzetek között oszlik fel. Az osztrák-magyar monarchiá
ból csak egyetlen 284 tonnás hajó látogatta meg Sziámot
1864-ben.
A h aj ö t a b e l l á k n e m z e t i s é g r e n é z v e a k ö v e t k e 
zők v o l t a k 1868-ban :
érkezett
Nemz e t i s é g
Angol
Amerikai
Belga
Dán
Franezia
. . . . . . .
Holland
. . . . . . .
Hawaii
. . . . . . .
É.-Német szövetséges államok
Norvégia
Oroszország
Portugall
Svéd
Sziámi
Mindössze

hajó

kiment

tonna

hajó

tonna

106 47,028
9,574
15
565
1
764
3
4,853
13
4,800
17
810
2
52 18,699
977
2
557
1
6
1,197
210
1
120 46,262
339 146,294

102
14
1
4
11
13
2
62
2
1
5
1
115

46,335
9,080
565
994
3,501
3,915
810

24,315
977
557
730
210
45,310
333 137,400

A sziámi kereskedelmi hajóraj kereszt vitorlás hajókban
és gőzösökben 1868 végén 88 hajóból állott 34,205 tonna tar
talommal. A fenti tabellához hasonlitva kitűnik, hogy ezen
hajók egy évben nem igen fordultak többször mint egyszer
saját hazájukban. Ezen hajók közül 59 magában Sziámban
építtetett európai minták szerint s európai építészek által, a
három gőzös közül pedig egy. A hadi gőzösök száma 7 volt 40
ágyúval. Ezenkivül az első királynak 7, a második királynak
3, a minisztereknek s más főuraknak mindössze 12 gőznaszádjok
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van, de mindezen keveset használt hajók nem a legjobb álla
potban s az- égalj maró hatásától csak kevéssé megőrizve
vannak.
A chiuai dzsunkok és a parti bárkák hajózása -sehol kimu
tatva nincsen.
Terhet a hajók kedvező rizsüzlet mellett könnyen kapnak,
s ámult 1868 évben 65 hajó 34,543 tonna tartalommal indult el
ívzszsel egyenesen Európába, —• ellenben ha a rizskivitel meg
akad, vagy az év második felében a rizsvásár főidöszaka
elmúlt, teljes tehert kapni bajosabb s a hajóbérek alászállnak.
A hajóbérek áru szerint is külömböznek, a mennyiben rizs szá
mára hosszú útra a hajón különös szelelök készítendők, nehogy
az áru megdohosodjék, mi a hajóbért rizs teherre némileg meg
drágítja.
U t ó b b i i d ő b e n a h a j ó bér v o l t :
Angolhonba vagy Európa száraz föl
dére . . . . . .
1 tonnáért
• .' —
Mauritiusba . . . .
—
Singaporéba
. . .
—
(vagyis 22 y2 dollárcent per picul).
Hongkongba . . .
—
(vagyis 35—40 dollárcent p. picul).
Swatowba
. . . .
—
(vagyis 50 dollárcent per picul).

L 3* 7 sh 6 d. —
í 3 ; 12 „ 6 J7 —
L 2* 5 „ — „
L — 17 „ 10 „ —L T 10 „ — „ —
h 2* 7 „ —

)5

—

Hogy egy kikötőben, mely rendes tömegforgalommal nem
bir, a hajóbérek gyakran esélytől függnek s aránytalan változá
soknak vannak alávetve, magától érthető.
Kikötő-díjakat a hajók nem fizetnek, ellenben a sziámi
kormány gondoskodik jó — európai vezetés alatt álló kikötőrendészetről. A rakodás költsége a folyóban csekély, 1 mázsá
tól 3 dollárcent, ellenben, ha a hajó kivül rakodik a tengerben
a Ménam gátja előtt, iigy ezenfölül a leszállításért a folyón
mázsánként hat dollárcent számíttatik. — Világító- torony
a Ménam torkolatában még nem létezik; de akarnak egyet
építeni.
5*
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Bangkoknak közlekedése a belfölddel a csatornákon és
folyókon könnyű és gyors, a felfölddel és a Laos vidékekkel
lassú és hiányos, mert a Ménam esései a száraz vagy nedves
évszak sat. e bajos utazásra és szállításra nagy befolyással
vannak. Csinált országutak nincsenek; csak egyetlen létezik,
mely Bangkok városon keresztül levezet Paknamba a Ménam
torkolatához legközelebb eső városba. Posta intézet az országban
nincs, hanem Singápore és Bangkok közt a Poh-Yiu et Oomp.
czég egy gőzöse jár s tesz posta szolgálatot, körülbelöl 20 nap
ban egyszer fordulván. Az angol consulatus vállalta magára a
mail becsomagolását. A levelek Singáporéban bérmentesittetnek az ottani árszabály szerint. Sziámba intézett levelek bérmentesítendűk.
A levelek Európából rendszerint másfél hónap alatt —
a táviratok pedig egy hónap alatt érkeznek Point de Galleon
át Bangkokba.
Különös dolog, hogy Sziám s Bangkoknak kilátása van
rövid idő múlva távirati összeköttetésbe jöni Elő-Indián keresz
tül Európával, Singáporén át Bataviával, továbbá Saigonnal és
Hongkonggal. Egy angol társaság az angol kormány pártfogása
alatt vállalkozik kiterjeszteni a keletindiai távirdarendszert
Eangúnból Pegúban Singáporéba s Sumatrán végig Bataviába,
s innét idővel Ausztráliába, másfelől a chinai kereskedés érde
kében mielébb Hongkongba. A sziámi kormány már 1866-ban
engedélyt adott a singáporéi vonalnak területén keresztül veze
tésére egy ágazattal Bangkokba, mely ágazat a Cochinchinában
máris létező franczia távirdákkoz füzet vén (mire a franczia
kormány ép ez év elején adott engedélyt) a Hongkongba veze
tendő vonal egyik részévé lenne.
Minthogy e távírda-vonal az angolok által sürgettetik —
nincs kétség benne, hogy nem távol időben keresztül fog
vitetni.
Ep úgy mint összeköttetéseiben Európával s a külfölddel
átalában, s inkább még mint kereskedésében van Bangkok füg
gőségben Singáporétól hitel és bankviszonyait illetőleg. Pénz és
hitel az országban kevés, a kamatláb közönségesen 2—3%
egy hónapra, hitelképes chinai vagy mahomedán bombaykereskedők közt azonban évi 15% európaiak közt évi 12%.
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Négy b a n k t á r s a s á g tart Bangkokban
séget :

ügynök

1) Chartered mercantile bank of India, London et China
(képviseli a Borneo Company).
2) Hongkong et Shanghai Banking Corporation és
3) Bank of Rotterdam (képviselvék Pickenpack Tliies et
Co. ház által).
4) Chartered Bank of India, Australia, China (ügynök
Markwald et Co.)
Mindezen bankok közül Önálló üzletkörrel csak a Borneo
Company dolgozik s nem csak az európai de az ázsiai kereske
dőknek is hitelez.
A váltófolyam a singáporéi árjegyzék után indul. Singáporéra szóló váltók rendesen 10 napra lát után állíttatnak ki s
egyenértékben vétetnek ; Hongkong 30 nap lát után 2 V2—3 V^Vu
leszámítolással; Londonra 6 hónapra lát után — s a mexicói
dollárt 4 sh 6 d. — 4 sh 7 d,-val számítva. — Mexicói dollárok
mindig al pari kelnek. Hongkong dollárok nem szívesen fogad
tatnak. A váltóüzlet könnyű és a hitel folyékony.
Biztosítási ügynökök ugyancsak a fent megnevezett három
czég, de a biztosítások tengeri szállítmányokra rendesen Singáporéban eszközöltetnek. Képviselve vannak Bangkokban a
következő társaságok: 1) North China Insurance Comp. 2)
Netherlands India Sea and Fire Ins. C. 3) Northern Assurance
C. 4) Hamburg, Dresden et Bremen Underwriters. 5) Canton
Insurance office. 6) Colonial Sea et Fire Ins. C. 7) Oosterling
Sca et Fire Ins. C. 8) China Traders Ins. C.
A kereskedelmi számadások az országos pénznemben, a
ticalban, vezettetnek. Egy tical értéke 60 dollárcent = f. 1.30
mo.é. Papírpénz vagy bankjegy az országban nem létezik. A tical
mint pénzegység 4 salangra vagy 8 fuangra oszlik s ezek vala
mint a 4 ticalos tamlung ezüst veretű pénzek. A piaczí kiskeres
kedés azonkívül réz és ón pénzt is ösmér, A chinai kereskedők
nagyobb összegeket Changban számítanak, mely eszményi pénz
24 mexicói dollár vagyis mo. é. 52 f.-nak felel meg.— Súly mér
ték a picul = 133V3 &**g. fönt = 107.99 bécsi font. 16 pikul
= 1 tonna 5 20 pikul = 1 kojan.
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A Bangkokban letelepedett külföldi kereskedő házak
közöl csak öt foglalkozik nagy kereskedéssel a többi nem
egyéb mint boltos. Ezen iiázak a következők:
1) Borneo Company limited Londonban; fiókintézetekkel
Manchester, Calcutta, Singáporé, Batavia, Sarawak, Hongkong
Shanghai és Bangkokban. A legnagyobb kiviteli ház, az angol
Lloyd, több bank és biztosító társaság bizományosa.
2) Pickenpack, Thies et C.
3J Markwald et C.; mindkettő hamburgi ház.
Ujabb házak (1866 óta) s ezért még kisebb ttzlettelbirnak:
4) A. Eymond, D. Henry et C. Bordeauxbím, fiók üzlettel
itt és Saigonban.
5) Malherbe Julién et C. Parisban.
Az első három ház mindegyike egyszersmind tulajdonosa
egy egy rizsgőzmalomnak. A negyedik ilyen malom iparvállal
kozók tulajdona. — Ezen kereskedelmi házak nem csak bizo
mányosai európai üzletbarátaiknak, hanem úgy bevitel mint
névszerint a kivitelben szilárd számlára is dolgoznak. Beviteli
czikkekben a kiskereskedők-és chinaiaknak rendesen 3 hóna
pos hitelt nyitnak. A mi a benszülöttekkel való műveleteiket
illeti, ezek mondhatni mindig chinai fogadott ügynökeik avagy
chinai közvetítők segélyével történnek. Ilyen chinai ügynökök
veszik számukra belföldön a rizst magától a termelőtől s szál
lítják csolnakokban a malmokba, hol az, ha a mutatványnak
megfelel, rögtön készpénzben kifizettetik. Más áruk rendszerint
chinai kereskedők által gyűjtetnek apró mennyiségekben össze
s nagyobb tömegben adatnak ismét el az európaiaknak. Ezen
közvetítés ugyan némileg megdrágítja 'az árút, de a dunaiak
nak alkudozásbani ügyessége, nyelvismerete és a benszülöttek
előtti megszokottsága miatt nélkülözhetetlen.
Ha európaiak és chinaiak vagy benszülöttek közt jogvi
szály támad, ennek elintézésére a királyi udvarban egy különös
„nemzetközi törvényszék" van felállítva, vegyes birákkal, hol
az ügyek európai jog szerint, de az országos szokások tekin
tetbe vételével intéztetnek el. A consulok kötelesek vedenczeiket e törvényszék előtt képviselni.
Rendesen nem az európaiak azok, kik e törvényszék pár
tossága felett panaszkodhatnak.
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E törvényszék itél egyszersmind a consulatusi védenczek
és benszülöttek közötti ügyekben is, — inert a proteetiő ferde
consulatusi joga itt is meghonosíthatott Saját nemzetebeliek
fölött magának a consulnak van rendes törvényhatósága.
Az egyes kereskedelmi czikkek ismertetésében a bevitel
nél kezdvén; mindenekelőtt föl kell említenünk a gyapotkel
méket.
Gyapotáruk 1867-ben 3,415,456 frt o. é.-ben, az összes
európai bevitelnek jóval több mint fele részét képezik. Fehér és
még inkább szürke shirting, továbbá chowl és longclotli e be
vitel 3/s részét töltik ki, s jobbára mind Angliából jőnek; sziámi
mustrák szerint keleti Ízlésben megfestett gyapotkelmék helvét,
egy kevés törökvörös és más festett kelmék; valamint jelenték
telen mennyiségű félgyapjukelmék németországi eredetűek.
A vasáruk nem kelendők. Nyers vas ballastkint hozatik
néha be, 1867-ben 45,134 frt értékben. Vas és aczél rövidáruk
ugyanannyi értékben vitettek be. Gépek a különféle vállalatok
és gőzhajók számára kivételesen hozatnak Angliából. Nagyobb
valamivel a fegyverszükséglet. Elvben a fegyverbevitel kor
mányegyedáruság, de gyakorlatban a magánzóknak is eladhatni
bármennyi fegyvert. Belga-fegyver 1867-dik évben 940 láda,
72,165 forint értékben hozatott be a kormány és magánosok
számára.
Italok 170,985 forint értékben, franczia és angol szeszek?
angol sör és franczia borok hozattak be Singaporéból, leginkább
az európaiak és a hajók szükségletére. Az egyes árunemek közt
felosztva e kereskedés minden jelentőséget nélkülöz.
Drága kövek, kivált gyémántok és rubinok csiszoltán, de
nem foglalva, továbbá némi foglalt ékszerek Párizsból 132,099
frt értékb en keltek el.
Az egyedüli áru, mi ekkoráig az osztrák-magyar monar
chiából útj át ide találta az ü v e g ; hanem minthogy az összes
bevitel üvegárukban nem megy többre, mint 1867-ben 1123
ládára, 54,159 frt értékben, s annak is nagyobb része angol és
franczia gyártmány, — ezen czikknek sem tulajdoníthatunk
jelentőséget.
A chinaiak be\itelét; mely évi — körülbelül 300,000 frt
ára selyemkelméken kivül — százféle a chinai háztartásban
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szokásos apróságra, porczelláura, papírra, theára, fogyasztási
tárgyakra sat. oszlik, mint a nyugatot nem érdeklőt, mellőzzük.
Csupán a chinai bevándorlást, a kereskedéskép űzött kuli-bevi
telt, említjük meg különczsége miatt.
Érkezett :
1865-dik évben kuli 5,866,
1866-dik
„
„
677,
1867-dik
„
„
3,465 jobbára Kwang Tung és
Fo-Kien tartományokból s Hai-nau szigetről Ezen kuli-beván
dorlás a mily nélkülözhetlen az íütetvényrendszer emelésére,
másfelől zavarokra, sőt legközelebb fegyverhatalommal elnyo
mott fölkelésre vezetett; mert a tartományi eredetök szerint
pártokra szakadó, maguk közt organizált, házsártos chinaiak
minduntalan egyegy kis csatát rendeznek az utczákban, vagy
a mezőkön. —
Az ország természeti gazdagsága, az égalj forró és nedves
volta, továbbá a lakosság indolentiája és szükségletekben egy
szerűsége mellett, Sziámban a bevitel, ruha kelméket és fény
űzési tárgyakat kivéve, nagy soha sem fog lenni. Kelmékben is
vászon és gyapjú, mint e klímában alkalmatlan, elmarad és csak
gyapot és selyem használtathatik. Mindabból a mit mondottunk
kitűnik, hogy az osztrák-magyar monarchia sem direkte sem
indirekté nem számithat arra, hogy Sziámban gyártmányai
számára piaczot találjon. A mi kevés, ezen vidékeken a bensziüöttek által használható árui vannak, azok Singáporén át
úgy is megfogják találni útjokat a fogyasztásba. A bangkoki
európai gyarmat pedig soha sem lesz oly nagy, hogy külön
tekintetbe vételt érdemelne.
A kivitel tekintetében azonban Sziám, valamint az egész
hátsó India igen tekintélyes szerepre látszik hivatva lenni.
Rizsben hátsó Indiának deltái, az Irawaddy, a Ménam és
a Meklong völgyei és alföldéi máris a legelső szerepet játszák a
világkereskedésben. Brit Birmah kikötői : Akhyab, Rangún és
Móniméin több mint öt millió mázsát visznek ki s mintegy
négyszer annyit mint egész Elő-India; s a hátsó Indiák rizski
vitele mellett az mit Java, az Egyesült államok, a nyugat Indiák
és Guyana, vagy a mit Olaszország s Déli-Francziaország ter-
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mesztenek s kereskedésbe adnak, mint csekély hányadrész
tűnik elő. A brit-Kelet-Indiákból a rizs kivitel 1865-dik évben
L 5,573,337-re rúgott s britBirmah kivitele után Cochinchina
és Bangkok a legjelentékenyebbek, s ez utolsónak
Eizsből kivitele volt:
1857. évben . 1,047,650 pikul á 107-99 bécsi font
1858. —
. 1,175,385
1859. —
.
839,751 »
1860. —
. 1,602,215 !J
1861. —
. 2,158,040 »
1862. —
. 1,555,664 »
1863. —
. 1,753,708 1)
1864. —
. 2,300,214 »
1865 (Ínséges év) 36,718 !>
1866. évben . 1,452,651 1!
1867. —
. 1,872,186 n
1868. —
. 2,080,529 t)
j)

Ugyan ekkor Java nem visz ki többet mint közönségesen
250—350,000 pikult s mikor legtöbbet kivitt 1859-ben 761,862
pikult. Ellenben Cochinchina az utolsó évben (1868) kivitt
2,512,483 pikult s igy Bangkok kivitelét 429,966 pikullal ha
ladta meg.
Az új rizs Bangkokban decz. hóban kerül a vásárra s mint
paddy hüvelyesen hozatik be a termelők vagy kiskereskedők
által 100—500 pikult tartalmazó szállítmányokban. így veszik
azt készpénzen a kereskedők s aztán részint a gőzmalmokban,
melyek 24 óra alatt 5,500 pikult tisztítanak, részint kézi mal
mokban, meghüvelyeztetik. A gőzmalmok a rizst meg nem csi
szolják, sőt akarva paddyt is hagynak benne s a rizs 10—12%
hüvelyes rizszsel vegyest küldetik a hosszú tengeri útra, mi
által a nedvességtől kevesebbet szenved. Európában aztán
újból megtisztíttatik. Directe Bangkok csak 1866 óta szokja
küldeni rizsét Európába, azelőtt mindig Singáporénak ment a
kereskedés.
A rizs kása csomagolása vagy gyékényzsákokban vagy
könnyű vászonzsákokban történik, mely utóbbi szállítás azon-
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ban pikulonként 5—6 dollárcenttel többe kerül. A kereskedők
Nassuan vagy kerti, és Namuan vagy mezei rizst különböztet
nek meg, de ezen főelnevezések mellett másokat is használnak.
A legfinomabb kerti rizsnek neve Pe Sack, a legjobb mezei rizs
a Kur Bols. Nassuan vagy kerti rizsben a vásár csak néhány
hónapig tart aratás után, mezei rizs ellenben mindenkor vásá
rolható,
Czukorban a kivitel volt:
1857.
1858.
1859.
1860.
1861.
1862.
1863.
1864.
1865.
1866.
1867.
1868.

évben
n
n

»
n
i)
Ti

n
T>

n

»
n

149,739 pikul
pik á 107*99. b. font
153,596
»
203,596
n
143,504
n
118,103
ii
102,576
n
73,349
55
89,461
i?
81,966
55
49,093 . 55
131,675
1)
105.113
))

A cznkor január és február hónapokban jön a vásárra,
mely augustus vagy septemberig tart, de nagyobb mennyiség
ben legjobb az év első felében vétethetik. Van fehér és barna
czukor, előbbi Singapore és Bombayba s innét Európába, utóbbi
Ejszak-Chinába szállíttatik s csak legjobb nemeiben küldetik
Európába. A fehér czukor, mely a barnánál kétszerte drágább,
sárgás, jegeczes és hasonlít a Java-czukorhoz, s négyféle minő
ségben fordul elő, úgymint :
white supiarior = Java-czukor nro 17.
nro 1
„ 15.
—
57
» ,
nro 2
„ 14.
—
n
»
nro 3
» 13.
J5
j)
Barna czukor mindig kissé nedves minőségű és 1, 2, 3,
számokkal jegyeztetik. A czukor egy pikulos egyszerit vagy
kettős gyékény-zsákokban küldetik hajóra.
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B o r s a délkeleti és délnyugati Sziámből april hóban
hozatik a bangkoki piaczra. A sziámi fekete bors ép oly jó, sőt
gyakran jobb mint a singaporei és penangi, melyek neve alatt
ő rendesen a kereskedésbe. Ezelőtt majdnem minden sziámi
bors Gkinába vitetett, mostf Európába, hol a bors-árak a múlt
évben igen emelkedtek; Bangkokból direct szállítások is esz
közöltetnek.
1860-ban
186 i-ben
1862-ben
1863-ban
1864-ben
1865-ben
1866-ban
1867-ben
1868-ban

A kivitel
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

volt:
. 14,350
. 24,203
. 24,892
. 19,001
. 23,247
. 26,281
. 25,341
. 18,896
. 19,739

Sesam-mag Sziámban csak fekete termesztetik, mely
azonban kitűnő minőségű és olajtartalmú. Septembertől decem
berig van a vásáron. Ennekelőtte csak Chinába vitetett ki, hol
az olaj kisajtoltatván, a mag héjából tus készíttetik. Néhány
éve; hogy Londonba s Hamburgba kezdték kivinni, s most nagy
mennyiségbe viszik Franciaországba, hol ezen olajat a faolaj jal vegyítik asztali használatra. — A kereskedés kétféle sesammagot különböztet meg : superior teelseed, mely egészen tiszta,
s muang teelseed, mely piszkosabb s a kivitel előtt megfestetik.
A sesam-kivitel állandóan nevekedik.
1860.
1861.
1862.
1863.
1864.
1865.
1866.
1867.
1868.

ben
n
?5

11

n
n
n
n
fi

Ez^ r o l t :
. '. . 5,623
6,769
'11,443
18,648
. 26,927
32,016
. 23,741
. 21,944
. 37,411

pik
a
fi
fi
fi
??

fi
fi
ii
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S t i c 1 a c Bangkokból Singaporeba vagy Bombayba külde
tik fa-ládákba rakva, mert zsákokba a gyanta az ágakról ledörzsőltetnékj mi értékét csökkentené. A kivitel az utóbbi években
igen csökkent.
Kivitetett:
1860.
1861.
1862.
1863.
1864
1865.
1866.
1867.
1868.

évben
»
33
33
37
37
3?

n
p

2,177
4,183
11,326
15,759
13,085
4,744
1,352
2,578
6,664

pikul
5)

n

n

33

S a p a n f a . A sziámi sapanfa több festéket tartalmaz,
mint a manillai vagy conchinchinai s egész éven át kapható.
Kivitetett
1857.
1858.
1859.
1860.
1861.
1862.
1863.
1864,
1865.
1866.
1867.
1868.

évben
37
37

»
37
77
37
33
37
3?
37

100,412
199,320
303,597
67,846
71,318
74,976
58,100
97,490
90,117
80,060
59,859
71,471

pikul

B e n z o e - g y a n t a . A sziiámi sokkal jobb minőségű, mint
a suniatrai, s az egész mennyiség Európába vitetik ki.
A kivitel volt:
1867-ben
2,322
1868-ban
488

pikul
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Gummiguttból
1867-ben
1868-ban

.

kivitetett:

. . . .

146 pikul
400
„

Oardamumból kiviteettt:
1867-ben . . . . . .
1868-ban

684 pikul
1602
„

B ő r ö k b ő l 1868-ban: 5779 pikul, s z a r u 1900 pikul
vitetett ki. S z á r a z b a l 22,344 pikul; só 6767 pikul;
in an gr o ve-héj 6321 pikul; eh in á g r a s s 1222 pikulv i a s z 1200 pikul; ő n 3264 pikul jött kivitelbe, sat. sat.
Ezek azon áruczikkek, melyek Sziámban az európai keres
kedést érdekelhetik. Mennyiben fog Sziám jövőre kereskedésé
ben gyarapodni ki birná megmondani? Sajnos, hogy constatálnunk kell, miszerint felvirágzása leginkább kormányának poli
tikájától függ. Sok történt ugyan már arra, hogy Sziám a népek
nemzetközi életébe felvétessék, de mindez kezdetnek sem elég.
A kormány és nép nem idegenkednek a további reformoktól, de
előítélet, félelem és indolentia lassítják lépéseit. Félelem kivált
az idegen invasiótól Nem az angoloktól, hanem a francziáktól,
kikről azt hiszik, hogy egész Hátsó-India uralmára törnek. A
volt franczia consul Aubaret ur beavatkozásai Sziám belügyeibe,
— egy izben a királyhoz ment követelni, hogy bocsássa el első
miniszterét — e félelemnek alapot kölcsönöztek. Aubaret űr
ugyan a sziámi kormány panasztételére visszahivatott, de utóda
szintúgy iparkodik belkérdésekben befolyást nyerni, mire a
franczia hittéritők, a megtértek és más sziámi alatt valók felett
gyakorolt protectió, — mi ellen a siami kormány hiába oppo
nál, — néki alkalmat szerez. Nem kevesebb befolyással mint a
francziák, bir Sziám belügyeire az angol consul, ki iránt azon
ban a sziámi kormány nagyobb bizalommal viseltetik. Ezen
hatalmasságokon kivül még csak Amerika, Dánia és Portugall
tartanak Sziámban fizetéses consulatusokat, kik azonban Sziám
belügyeibe nem avatkoznak. A volt portugalli consul és a volt
amerikai consul—-Hoodur — ezt szintén megkísérték, azonban
a jogaira féltékeny sziámi kormány panaszára azok is vissza
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hivattak állomásaikról. A többi hatalmasságok consulaikat a
kereskedők közt választották, mit a sziámi udvar egyátalán
nem lát szivesen.
Vájjon Sziám — a két hatalmas szomszéd Angol- és Franország között — fen fogja-e tarthatni és meddig nemzeti
függetlenségét? azt feszegetni annál is inkább tartózkodunk,
mert magában Bangkokban is a nézetek ez iránt az európaiak
közt szétágaznak. Bizonyos az ; hogy ha Sziám önállóságát el
vesztené, benne egy nevezetes nemzet; egy nagy ország, egy
különös nemzeti műveltség s Hátsó India legfényesebb trónja
és állama dőlne halomra. *)
*) A czímlapon megnevezett két utazón kivül, az itt közölt jelentés
nek ezen részét is aláirta X á n t u s J á n o s .

