
dinaMiKus nöVeKedés

Ausztria–Magyarország súlyos belpoli-
tikai válság felé haladt a 19. és a 20. szá-
zad fordulóján. A Monarchia utolsó bé-
keéveit nézve kijelenthető, hogy a biro-
dalom gazdasága egészségesebb volt,
mint az 1867-ben béklyóba vert állam-
jogi rendszere, politikai és szociális fe-
szültségekkel terhes világa. A magyar-
országi gazdaság teljesítményének a
századfordulón bekövetkezett megtor-
panását például 1906 és 1913 között
ismét dinamikus növekedés váltotta fel.

1848 és 1918 között a mezőgazda-
sági termelés évente átlagosan 1,7%-os,
az ipar 4,5%-os növekedési ütemet mu-
tatott fel. A gyáripar fejlődése a század-
forduló és az első világháború között
felgyorsult: a gyárak száma kétszere-
sére (2700-ról 5500-ra) emelkedett,
munkásaik létszáma 302 ezerről 563
ezerre növekedett. Az egykorú statisz-
tikák gyárnak a 20 főnél több munkás-
sal és gépi berendezéssel dolgozó ipari
üzemet tekintették. Az ipari munkás-
ságnak így már több mint a fele a gyár -
iparban dolgozott. 

A gyáripar fejlettségének és termelé-
kenységének fontos mutatója, hogy az
erőgépek teljesítménye megháromszo-
rozódott, 307 ezer lóerőről 930 ezerre
emelkedett. Az ipari termelés nagyob-
bik hányadát – csaknem háromnegye-
dét – a gyáripar adta ugyan, de a kisipar
számos iparágban (ruházati ipar, építő-
ipar és általában az ipari szolgáltatások
terén) meghatározó maradt és képes
volt a fejlődésre. A kisiparban alkalma-
zott munkások száma 363 ezer főről
448 ezerre növekedett. Az első világhá-
ború előtt az ipar részesedése az ország

nemzeti jövedelméből a kiegyezés kori
15%-ról 28%-ra emelkedett.

Magyarország lakosságának több
mint másfélszeres növekedése, a dina-
mikus városiasodás és az ipari népesség
lélekszámának a mezőgazdaságiénál
gyorsabb ütemű gyarapodása kitágí-
totta a belső piacot. Súlyos, időben a du-
alizmus korán túlmutató gondot jelen-
tett azonban, hogy a népesség jelentős
hányadát (30-40%-át is) kitevő agrársze-
génység tagjai alig jelentkeztek fogyasz-
tóként a piacon. Családok százezrei ren-
dezkedtek be önellátásra, és csak a leg-
szükségesebb, házilag elő nem állítható
iparcikkeket vásárolták meg. Ez pedig
fékezte a magyar gazdaság modernizá-
cióját, az ipar – különösen a fogyasztási
ipar – fejlődését.

a belső TőKeKépződés
Megerősödése

A belső tőkeképződés növekedése révén
csökkent a külföldiek részesedése a ma-
gyarországi részvénytársaságok érték-
papírjaiból és az államkötvényekből. Az
első világháború előtt a vasúti részvé-
nyeknek és kötvényeknek több mint
40%-a, az államkötvényeknek több
mint 36%-a és az ipari részvénytársasá-
gok értékpapírjainak mintegy 70%-a
hazai kézbe került. A kiegyezés idején
a beruházások összértékének még a
fele, a századelőn már csak a negyede
származott külföldi forrásból. Mérsék-
lődött tehát a magyar gazdaság külföldi
tőkére utaltsága, ami erősítette az or-
szág gazdasági önállóságát. Sőt, ma-
gyarországi tőke áramlott a balkáni or-
szágokba. 
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Magyarország gazdaságá-
nak dualizmus kori fejlő-
dése kapcsán sokan látják
„félig üresnek a poharat”,
azaz elégtelennek a bő fél
évszázad alatt elérteket. 
a számszerű eredmények 
– akár németországgal,
akár ausztriával vagy
Csehországgal összevetve
is – szerénységre intenek.
Kétségtelen, hogy a ma-
gyarországi iparfejlődés 
és városiasodás képtelen
volt a mezőgazdaságból
megélni nem tudó falusi
tömegeket teljes egészé-
ben „felszívni”, de a meg-
tett út így is tiszteletre
méltó! országunk több 
területen is a fejlődés élvo-
nalába került. a legkorsze-
rűbb technikát alkalmazta
például a vasúti infrastruk-
túra és járműgyártás, 
a malom- vagy éppen 
a villamosipar terén. 
Magyarország gazdasági-
lag elmaradott országból
fejlett infrastruktúrával
rendelkező, a világpiaci
vérkeringésbe bekapcso-
lódó ország lett.

a szombathelyi Mayer gépgyár
Vas- és Fémöntöde plakátja
a századforduló éveiben. 
a gyár 1902-ben alakult rész-
vénytársasággá. az állam száz ezer
koronás szubvencióval támogatta
az új szellemű gyárat, amely ter-
mékei közé felvette a legkorsze-
rűbbnek számító benzin- és szívó-
gázmotorokat, benzinlokomobilo-
kat is. emellett mezőgazdasági
gépek és eszközök, malomberen-
dezések széles körét gyártották.
1913-ban bemutatták az első 
Magyarországon gyártott belső -
égésű motoros traktort.
(Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum és Könyvtár)
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esTÓK János

Magyarország gazdasága 1914-ben

Mi veszett oda 
a nagy háborúval 
és Trianonnal?



Folytatódott a hitelrendszer dinami-
kus növekedése: 1900-ban Magyaror-
szág 2696 pénzintézete 2,6 milliárd,
míg 1913-ban 5993 pénzintézet már 6,7
milliárd korona tőkeállománnyal rendel-
kezett. A bankok az összegyűjtött tőkét
részben a gazdaság finanszírozására –
főként nagybirtokok számára nyújtott
jelzáloghitelekre – fordították. A jelzá-
logkölcsönök összege a századforduló
és az első világháború között megkét-
szereződött, 1,9 milliárd koronáról 3,8

milliárdra emelkedett. A regionális kü-
lönbségek ez esetben is egyértelműen
kimutathatóak: a Dunántúlon és a Du -
na–Tisza közén több mint kétszer annyi
jelzálogkölcsön esett egy kataszteri
hold földre, mint a Tiszántúlon, és hat-
szor annyi, mint Erdélyben.

A nagybankok bonyolították le az
ipari részvénytársaságok alapítását,
alaptőke-emelését, vezették folyószám-
láikat. Árubizományosi feladatot vállal-
tak, és nemzetközi kapcsolataik, piaci
ismeretük révén segítették a gyárak ex-
portját. Ha megszerezték az „érdekkö-
rükbe” tartozó vállalatok részvényeinek
többségét, a banki főrészvényesek rend-
szerint szindikátusi szerződésben rög-
zítették az érdekeltségi arányokat, és
vállalták az együttes fellépést a rész-
vénytársaság közgyűlésein. Felosztották
az igazgatótagsági, felügyelőbizottsági
helyeket. 

A jelentősebb magyarországi bányák
és iparvállalatok nagyrészvényesei kö-
zött leggyakrabban a Pesti Magyar Ke-
reskedelmi Bank és a Magyar Általános
Hitelbank neve bukkant fel. A bankok
azonban csak a világháború után elsza-
baduló infláció, majd a pengő bevezeté-
sét követő szanálási válság idején vásá-
rolták fel az érdekkörükbe tartozó vál-
lalatok részvénytöbbségét vagy rész-

vénypakettjét – és vonták ellenőrzésük
alá a cégeket.

A Budapesti Áru- és Értéktőzsde
1905-ben a mai Szabadság téri, Alpár
Ignác tervezte grandiózus Tőzsdepalo-
tába költözött. Ugyanakkor a századfor-
dulón éppen a pangás jellemezte a bu-
dapesti tőzsdét, ahol csak 1910-ben
emelkedett az 1895. évi szint fölé a jegy-
zett részvénytársaságok száma. A bal-
káni válságok idején, a háború előszelé-
ben pedig visszatért a tőzsdére a bi-
zonytalanság érzete.

hiTelszöVeTKezeTeK

A szárnyait bontogató magyarországi
szövetkezeti mozgalom úttörői Károlyi
Sándor gróf, Hajós József és Bernát Ist-
ván voltak. Utóbbi szerkesztette a Szö-
vetkezés című lapot, amely 1890-ben in-
dult útjára. Ebben az esztendőben tar-
tották az első szövetkezeti kongresz-
szust – a Pestmegyei Hitelszövetkezet
évi rendes közgyűlése alkalmával – Ma-
gyarországon. 

A hitelszövetkezetek országos elter-
jesztéséhez állami segítségre volt szük-
ség. A kormány – mindenekelőtt a Da-
rányi Ignác vezette Földművelésügyi Mi-
nisztérium – felkarolta a hitelszövetke-
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a duna-parTi úJ országház,
1904
X
az országház Magyarország alkotmá-
 nyosságának, államiságának szimbóluma.
steindl imre tervezte az eklektizáló 
historizmus stílusában emelt, lenyűgöző
épületet. Külső megjelenése gótikus, 
szimmetrikus alaprajza a reneszánszt, belső
térhatása és kupolája pedig a barokkot
idézi. a parlament épületét 1904-ben 
fejezték be. a népképviseleti választójog
alapján megválasztott országgyűlés feladata
a törvényalkotás és a kormány ellenőrzése
volt. a végrehajtó hatalmat a parlamentnek
felelős kormány gyakorolta.4∞&£∞∞§ £ ™
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zetek országos központjának életre hí-
vását. Az 1898: XXIII. tc. alapján ez év
decemberében életre hívott, budapesti
székhelyű Országos Központi Hitelszö-
vetkezet tagjai az abba belépő falusi hi-
telszövetkezetek lehettek. 

A szövetkezetek az állami támogatás
révén különféle kedvezményekben (adó-
mentesség, kamarai illetékmentesség
stb.) részesültek. A hitelszövetkezetek
száma 1900 és 1913 között 964-ről
2425-re, taglétszáma 200 ezerről 700
ezer főre nőtt. Bernát István a hitelszö-
vetkezetben látta azt az alapot, amelyre
a fogyasztási, értékesítési és a közös
géphasználatra, tenyészállatok beszer-
zésére alakuló szövetkezetek támasz-
kodhatnak. Bernát az iparosok szövet-
kezetekbe tömörülésének is szószólója
volt, de ipari szövetkezetek csak elszór-
tan alakultak Magyarországon, legin-
kább Szegeden.

Magas színVonalú ipari,
MűszaKi KulTúra

Az 1840-es években a Széchenyi István
gróf által kezdeményezett Pesti Henger-
malomba a svájci malomgépek beépíté-
séhez még külföldi szakmunkásokat
kellett hívni, a gőzgépet pedig Ausztri-

ából hozatták. Sőt, szembe kellett nézni
azzal a ténnyel is, hogy a hazai ipar nem
rendelkezik a nagymalom igényelte
gépi és egyéb berendezések előállításá-
hoz szükséges felszereltséggel, gyártási
kapacitással. A századfordulóra viszont
Budapest vált az első számú, majd az
egyesült államokbeli Minneapolist kö-
vető második legnagyobb malomipari
központtá a világon. A hazai malomipar
technikai fejlettsége, olyan találmányok-
nak köszönhetően, mint a Mechwart
András-féle acélhengerszék és a Hag-
genmacher Károly-féle síkszita, meg-
előzte a világot. A Ganz-gyár pedig nem-
csak hengerszékeket értékesített világ-
szerte, hanem teljesen felszerelt nagy-
malmokat is. 

A nehézipar már munkások tízezreit
foglalkoztatta. A magyarországi acélter-
melés központja, a Rimamurány–Salgó-
tarjáni Vasmű Rt.-hez tartozó, a legkor-
szerűbb Martin-kemencékkel felszerelt
ózdi gyár például a világháború előtt 16
ezer, az Állami Vasművek diósgyőri
gyára pedig 8 ezer munkáscsaládnak
biztosított megélhetést. Hozzájuk ha-
sonlóan az Osztrák–Magyar Államvas-
úttársaság is különféle ágazatokat egye-
sítő nehéz ipari komplexum volt: a bá-
nyászattól (vasérc és szén) a kohásza-
ton (nyersvas és acél) át a vas- és

lemezáru-féleségek, gépipari késztermé-
kek előállításáig terjedt a tevékenysége.

A gépiparon belül a közlekedési esz-
közök gyártása volt a meghatározó. Az
első hazai gyártású mozdony 1873-ban,
az ezredik 1900-ban futott ki a buda-
pesti MÁV Gépgyárból. A vasúti kocsi-
kat öt gépgyárban, köztük a Ganz-gyár-
ban és a győri Magyar Vagon- és Gép-
gyárban állították elő. Gépgyártásunk
fontos területe volt még a hajógyártás,
amelyben a Ganz Danubius, a Schlick–
Nicholson, a Röck és az Óbudai Hajó-

az andrássy úT 
az oKTogonnal, 1900 Körül

X
a városok kiterjedésének és népességének
növekedése, illetve az újfajta időszemlélet
megkövetelte a korszerű tömegközlekedés

kiépítését. olyan közlekedési eszközökre
volt szükség, amelyek sok utast képesek
egyszerre megadott útvonalon, gyorsan, 

olcsón és menetrend szerint szállítani. 
az omnibusz, a lóvasút, azután a villamos

már a 19. század második felében meghódí-
totta a nagyobb városokat. a tömeg -

közlekedés hozzájárult a városi népesség 
demokratizálásához is.4∞&£∞∞§£™
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gyár járt az élen. A magyarországi autó-
gyártás úttörője Csonka János volt. A
győri Magyar Vagon- és Gépgyár mellett
az aradi Magyar Automobil Rt. lett a
magyarországi gépkocsigyártás köz-
pontja. Az USA-ba kivándorolt Galamb
József magyarországi és németországi
autógyártási tapasztalatait hasznosítva
vett részt John Ford nevezetes T-mo-
delljének, majd a nem kevésbé híres
Fordson traktornak a tervezésében.

A  20. század elején indult fejlődés-
nek a vegyészeti ipar. 1913-ban a vegy-
ipar termelési értéke (241 millió ko-
rona) már meghaladta a gépiparét (229
millió korona). Különösen gyorsan nö-
vekedett a petróleumfinomítók teljesít-
ménye. Megtörténtek az első lépések az
erdélyi földgázmezők kiaknázására is. A
kémia és az orvostudomány gyors fejlő-

dése tette lehetővé, hogy a magyaror-
szági vegyészeti iparból korán kiemel-
kedjen a gyógyszeripar. Vámossy Zoltán
nevéhez fűződik a fenolftalein hashajtó
hatásának felfedezése 1902-ben. A Phe-
nolphtaleinum tabletta ma is haszná -
latos készítmény. Richter Gedeon a bu-
dapesti Sas patikában berendezett labo-
ratóriumból indulva fejlesztette ki
vegyé szeti gyárát. Az ipari méretű
gyógyszergyártás hazai úttörője, a kőbá-
nyai Richter-gyár 1912-ben hozta forga-
lomba a Kalmopyrin lázcsillapítót. Az új-
pesti Chinoin gyárat Kereszty György és
Wolf Emil alapította. A cég a Marek Jó-
zsef által feltalált, Distol nevű állatgyó-
gyászati termékkel tett szert világhír-
névre az első világháború után. Az 1910-
es évek elején jött létre a Phylaxia Állat-
gyógyászati Szérum és Vakcina Intézet,

a debreceni Rex Gyógyszervegyészeti
Gyár (a Biogal [ma: TEVA] Gyógyszer-
gyár elődje) és a svájci érdekeltségű Dr.
Wander Gyógyszer- és Tápszergyár Rt.,
az EGIS Gyógyszergyár Rt. jogelődje is.

Világviszonylatban is az elsők között
épült ki a hazai villamossági ipar. Ma-
gyarország nemzetközi hírnévre tett
szert az elektromosság ipari alkalma-
zása terén. A Ganz Villamossági Rt. mér-
nökei minden versenytársuknál hama-
rabb ismerték fel, hogy a jövő a válta-
kozó áramé. A villamos energia nagy tá-
volságra szállítását forradalmasította a
Zipernowszky Károly, Déri Miksa és
Bláthy Ottó szerkesztette transzformá-
tor. Ezzel a találmánnyal terjedhetett el
széles körben az elektromos energia.
A világ első váltóáramú erőművét a
Ganz-gyár építette fel Luzernben. Az ál-
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a FöldalaTTi VasúT épíTése
az andrássy úTon
X
„Mi szép s kényelmes leend a budapestiekre
nézve ez árnyas fasorozatok közt 
a Lánchídtól kezdve egész a Városerdőig
mintegy parkban sétálni s kocsizni, 
kikerülve a ronda Király-utcát s annak 
unalmas, vég nélküli házsorát!” – 
fogalmazott egykor Kossuth lajos. 
az andrássy út felszíne alatt 1896-tól
földalattival, az úttest középső részén 
omnibusszal vagy bérkocsival, a széleken
pedig lovaglósétányon lehetett eljutni 
a zöldbe és a korzóra. a villamoskocsik 
pályáját esztétikai okokból bújtatták 
a föld alá.
4∞&£∞∞§ £ ™
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a KeleTi pályaudVar
a baross Téren,

1905 Körül
X

a vasút megváltoztatta az emberek
mindennapjait és az időhöz való

viszonyát. átformálta a települések
arculatát is: az indóház környékén

raktár, vasúti fűtőház, javítóműhely,
hengermalom és fűrésztelep épült. 

Fűtőanyagigényével, illetve berendezés-
és járműszükségletével a vasút keresletet

támasztott, előmozdította a magyar -
országi szén- és vasércbányászatot,

illetve a kohászatot és a gépipart. 
a piactól korábban távol eső vidékeket

kapcsolt be a bel- és külkereskedelembe.4∞&£∞∞§£™
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taluk készített váltóáramú villamos köz-
pontok segítségével gyúltak ki a villany-
lámpák számos európai és tengerentúli
városban. A Róma melletti Tivoliban a
Ganz-gyár szakemberei helyezték
üzembe 1892-ben Európa legnagyobb
hidroelektromos áramfejlesztő telepét,
amely közvetlenül a nagyfeszültségű ge-
nerátorokról táplálta a városi elosztóhá-
lózatot. 1889-ben a világon először a
Ganz-gyárban kezdték el gyártani
Bláthy Ottó találmányát, a váltakozó

áramú fogyasztásmérőt. Magyarország
villamosenergia-termelése 1913-ban el-
érte a 215 millió kilowatt órát. Az előál-
lított villamos energiát elsősorban az
ipar hasznosította, villanyvilágítás mind-
össze háromszáz településen volt.

Az Egyesült Villamossági és Izzólám-
pagyár Rt.-ben elsők között kísérletez-
tek a kis hatásfokú szénszálas izzók
volfrámszálasra cserélésével. 1905-ben
Juszt Sándor és Hanaman Ferenc szaba-
dalma alapján a gyár újpesti telepén

meg is kezdték a volfrámszálas izzólám-
pák gyártását. A cég a volfrám angol
(tungsten) és német (wolfram) neve
után vezette be később a Tungsram
márkanevet.

A századelőn az élelmiszeripar fejlő-
dési üteme ugyan mérséklődött, de még
ekkor is az élelmiszeripari ágazatok
adták a gyáripari termelés értékének
mintegy 40%-át és foglalkoztatták a gyár -
ipari munkásság 14,5%-át. A cukoradó
1888-tól megváltozott rendszere újabb
cukorgyárak – többek között a hatvani,
a mezőhegyesi, a szerencsi és a selypi
gyár – építését ösztönözte. Az ipari
szeszgyártás legfőbb képviselője a buda-
pesti Zwack-, a Schödel- és a Gschwindt-

a FerenC JÓzseF híd 
a pesTi oldalrÓl FoTÓzVa 

a heTipiaC részleTéVel, 1906
X

a Fővámház és a lebontásra ítélt 
sárosfürdő között a folyón átívelő Ferenc
József híd lendületet adott lágymányos és

Kelenföld fejlődésének. a világ legszebb
konzolos hídjai közé tartozó építményt

ugyanaz az újító szellemű építész, 
Feketeházy János tervezte, aki a Keleti

pályaudvar tetőszerkezetének megalkotásá-
val már bizonyította kivételes tudását. 

a híd pesti oldalán épült fel az áruválasz-
tékra és a higiénés körülményekre igényes

polgárok örömére a Központi Vásárcsarnok
pecz samu tervezte épülete.4∞&£∞∞§£™

4∞&£∞∞§£™

a régi századFordulÓ auTÓpályáJa – a VasúT

Az első világháború előtt már több mint 22 ezer kilométernyi sínpár kanyargott
az országban. A vasúti hálózat Budapest-központú volt, de vasútvonalak hidalták
át az ország déli és északi térségeit is. A Kisalföldet, a Dunántúl egyes részeit és
az Alföldet hajóutak és vasutak kötötték össze a világgal. A Maros és a Körösök
völgyein keresztül Erdély is bekapcsolódott az országos hálózatba. A kormány
arra törekedett, hogy a gazdasági szempontból legfontosabb vasútvonalakat
költségvetési forrásból maga építse ki vagy államosítsa. Ez a törekvés lényegében
sikerrel járt, hiszen a MÁV kezében volt a Budapestről Fiuméba, Bécsbe, Buka-
restbe, a Ruttkáig és onnan Berlinbe, a Szabadkán és Újvidéken keresztül Belg-
rádba, a Kassáról Sziléziába futó vasútvonal. 

Az országot behálózó vasút tehát nemcsak az egységes belső piac megterem-
téséhez járult hozzá, hanem bekapcsolta Magyarországot a nemzetközi keres-
kedelembe is. A trianoni békediktátum következtében a vasútvonalak több mint
61%-a a szomszédos országokhoz került, így csupán 8705 kilométer maradt az
új országterületen. Fontos vasúti csomópontok vesztek el, megszűnt a Tiszántúl
észak–déli összeköttetése. A hálózat szerkezete kedvezőtlen és még inkább Bu-
dapest-központú lett.

Az első világháború után a vasútvonalak alig 40%-a maradt a megcsonkított
országban. A magyar gazdaság számára súlyos gondot okozott, hogy az új határ
átvágta a sugárirányú vasútvonalakat, és vasúti csomópontok kerültek a szom-
széd országokba.



a ViKTÓria gőzMaloM 
az úJpesTi raKodÓparTTal,
1900
X
budapest volt a világ első számú, majd az
egyesült államokbeli Minneapolist követő
második legnagyobb malomipari központ
a világon. Megmutatkozott ez azokban
az innovációkban (acélhengerszék, síkszita,
lisztvizsgálati módszerek) is, amelyeket 
világszerte alkalmaztak. a fővárosi 
malmok őrlési kapacitása meghaladta 
az évi egymillió tonnát. Magyarországon
az élelmiszeripar húzóágazat volt: 
a 20. század elején ez az ágazat adta 
a gyáripari termelés értékének mintegy
40%-át és foglalkoztatta a gyáripari 
munkásság 14,5%-át. (fent)4∞&£∞∞§ £ ™
az eisele, a Későbbi láng
gépgyár láTKépe
X
Magyarországon az egyik első, gőzgépeket
gyártó cég az eisele gépgyár volt, amelyet
a Magyar Mezőgazdasági Múzeum épüle-
tét tervező alpár ignác anyjának, eisele
Máriának a családja alapított. az eisele
iparoscsalád Württembergből települt 
Magyarországra, és létesített gépgyártó
üzemet 1861-ben pesten. Később új 
telephelyre költözve a Váci úton 1890–
1891-ben építtettek gyár- és irodaépületet,
amelyet alpár ignác tervezett. a vállalat
1915-ben a turbinagyártásáról elhíresült
láng gépgyárhoz került. az utcai hom-
lokzat máig őrzi a tervező keze nyomát.
(középen)4∞&£∞∞§ £ ™
a VárosligeTi Mezőgazda-
sági CsarnoK  az 1885. éVi
országos KiállíTáson
X
a magyarországi mezőgazdaság képes volt
a tőkés piaci kihívásoknak megfelelni: 
a Monarchián belüli munkamegosztásnak
megfelelően gabonával, főként búzával
látta el a városiasodottabb és iparosodot-
tabb ausztriát. sőt, Magyarország búza -
kivitele a világkereskedelmet tekintve is ki-
magasló volt a 20. század elején: a világex-
port 2,6%-át, lisztkivitele pedig 23,7%-át
alkotta. a vízügyi munkálatok eredménye-
ként és az ugar rendszeres művelésbe voná-
sával kivételes mértékben gyarapodott a
szántók területe, növekedett a termésmeny-
nyiség, és a belterjes gazdálkodásnak is 
köszönhetően javultak az átlaghozamok.
(lent)

4∞&£∞∞§ £ ™

4∞&£∞∞§ £ ™



féle üzem, majd az Első Óbudai Szesz -
égető és Finomító Rt. és a Szesz-, Élesz -
tő-, Likőr- és Rumgyár Rt. volt. 

A magyarországi élelmiszeriparon
belül a cukoripar és a szeszipar jelentő-
sége eleinte szinte eltörpült a malom -
iparé mellett. A Magyarországon alkal-
mazott ún. magyar magas őrlés techno-
lógiája segítségével – a gondosan meg-
tisztított búza többszörös őrlésével – a
malmok a külföldieknél jobb minőség-
ben és jóval gazdagabb fajtaválaszték-
ban őröltek. A nagyüzemi berendezésű
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Sokatmondó tény, hogy a Pesti Hírlap című napilap és a Sándor utcai
képviselőház az elsők között fizetett elő a telefonszolgáltatásra. A
magánvállalkozásként kiépülő telefonhálózatot mint információs
csatornát azonban főként az üzleti élet szereplői vették igénybe. A
hírközlés ezen új eszközének jelentőségét felismerve az állam 1887-
ben megvásárolta az akkor 854 előfizetővel rendelkező fővárosi há-
lózatot Puskás Tivadartól. 

A következő évben egyesítették a postai és a távírószolgálatot.
A századforduló tájékán egymás után államosították a helyi tele-
fontársaságokat, és a telefonnal kapcsolatos ügyeket (működtetés,
kutatás, fejlesztés) a Magyar Királyi Posta feladatává tették. Ekkor
már félszáz városban beszélhettek egymással az előfizetők. Az elő-
fizetés díja kezdetben meghatározott összeg volt, azaz független

a hívások számától és időtartamától. Ugyanakkor különbséget tet-
tek az előfizetők között: az állami, a városi, a községi szervek és az
egyházak fizették a legkevesebbet, évente 30 forintot, a magán-
embereknek kétszer, a vendéglőknek, társasköröknek háromszor
többet kellett áldozniuk a korszerű kommunikációra. 

Igazi áttörést a települések közötti (interurbán) telefonvonalak
megteremtése hozott. A közvetlen távhívást lehetővé tevő első in-
terurbán telefonhálózatot 1893–1894-ben helyezték üzembe. A te-
lefonhálózat gyors ütemű fejlődését jelezte, hogy 1913-ban félmillió
kilométer hosszú vezeték kígyózott az országban. A távbeszélő-ál-
lomások száma az 1891-ben számon tartott 3000 darabról 1917-re
több mint 82 ezerre nőtt. Az ország területvesztesége mintegy
megfelezte a távbeszélő-állomások számát.

hallÓ?

a niCholson gépgyár rT. beMuTaTÓJa 
az ezredéVes KiállíTáson, 1896

X
a magyarországi gépiparon belül meghatározó szerepe volt a közlekedési 

eszközök gyártásának. az első hazai gyártású gőzmozdony 1873-ban, 
az ezredik 1900-ban hagyta el a budapesti MáV gépgyárat. a hajógyártásban 

az Óbudai hajógyár, a ganz danubius, a röck és a schlick–nicholson járt az élen. 
a gépkocsigyártás központjának a győri Magyar Vagon- és gépgyár és az aradi Magyar

automobil rt. számított. a malom- és a villamosipar terén Magyarország a világ 
élvonalába tartozott. nemzetközi jelentőségű iparvállalatok 

születtek (richter, Chinoin) a gyógyszer vegyészetben.4∞&£∞∞§£™

4∞&£∞∞§£™



malmoknak köszönhetően a búza két-
harmadát feldolgozva, lisztként értéke-
sítették. A lisztexport a századfordulótól
kezdődően meghaladta a búzakivitelt. 

Az iparszerű húsfeldolgozásban a
közvágóhidak létesítése (Budapest, Mis-
kolc, Szeged, Debrecen, Pápa stb.) és
a szalámigyártás volt a legfontosabb.
A szegedi Pick és a budapesti Herz sza-
lámi uralta a piacot, de iparszerűvé vált
a gyulai kolbász és a pápai sonka előál-
lítása is. A konzervipar volt az élelmi-
szeripar legifjabb ága. A később ipari fel-
legvárrá terebélyesedő csepeli Weiss
Manfréd Művekben kezdődött Magyar-
országon – elsőként katonai célokra –
az élelmiszerek iparszerű tartósítása az
1880-as évek közepén. A századfordu-
lón több új gyár is létesült, amelyek
közül kiemelkedett a gyümölcsöt és
zöldséget tartósító Első Kecskeméti
Konzervgyár Rt.

a Mezőgazdaság
TelJesíTMénye

A magyarországi mezőgazdasági terme-
lők kihasználták a Monarchia fejlettségé-
nek regionális különbségeit, gazdaság-
földrajzi adottságait és a piaci keresletet.
Még a korábbi ártéri területek túlnyomó
részén is szántóföldi növénytermesztést
folytatva gabonával látták el a városiaso-
dottabb, iparosodottabb Lajtán túli terü-
leteket. Ehhez társult az élő állatok és ál-
lati termékek kivitele. Így tehát elmond-
hatjuk: a magyarországi gazdálkodók ál-
talában jól alkalmazkodtak a tőkés
gazdaság piaci viszonyaihoz. Mindaddig
nem tértek át – ki észszerűen, ki pedig
lehetőség híján – a nagyobb állótőke-be-
ruházást és szakismeretet (azaz ugyan-
csak befektetést) igénylő belterjes gaz-
dálkodásra, ameddig külterjesen is lehe-
tett profitot termelni.

Magyarországon a mezőgazdaság
adta a nemzeti jövedelem nagyobbik há-
nyadát, 54%-os, más becslések szerint
közel kétharmados részesedésével. A
mezőgazdasági és élelmiszeripari ter-
mékek kivitele az ipari termelés gyors
növekedése mellett is megőrizte korábbi
súlyát, ami alapvetően a feldolgozott ter-
mékek exportnövekedésének volt kö-
szönhető. A legtöbb mezőgazdasági ere-
detű termék esetében a mennyiségi mu-
tatók emelkedését jóval meghaladta a
kiviteli értékek növekedése. Kedvező
volt, hogy az Osztrák–Magyar Monar-
chia piacán a mezőgazdasági termények
cserearánya jelentősen, mintegy 30%-
kal javult. 

A Monarchia ötvenmilliós, védett
piaca továbbra is biztosította a mező-
gazdasági termékek elhelyezését. 1907-
től az importált búza vámját mázsán-
ként az 1887. évi szint több mint két-
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szeresére, 7 korona 50 fillérre – a szer-
ződéses vámtételt 6,30 koronára – emel-
ték. A 20. század elején Magyarország
búzakivitele a világkereskedelemhez vi-
szonyítva is kimagasló volt: a világex-
port 2,6%-át, lisztkivitele 23,7%-át al-
kotta. Ebben az időben több lisztet csak
az Amerikai Egyesült Államok exportált.
Az agrártermékek kivitelének összeté-
tele, belső aránya jelentősen módosult:
csökkent a növényi eredetű nyerstermé-
nyek részesedése, nőtt viszont a feldol-
gozott termékeké (liszt, cukor) és a tar-
tósan magas árú igás- és vágóállatoké,
valamint az állati eredetű termékeké.

Magyarország legfontosabb kereske-
delmi partnere Ausztria maradt: értékét
tekintve a kivitel háromnegyede a Laj-
tán túlra került, és a behozatal több
mint háromnegyed része onnan szár-
mazott. Külkereskedelmi szempontból

a legjelentősebb vámkülföldi ország Né-
metország volt, amelyet leszakadva a
balkáni országok, illetve Nagy-Britannia,
Olaszország és az USA követtek. Ha a
kivitel egészének áruszerkezetét nyers-
anyagok és késztermékek szerinti cso-
portosításban vizsgáljuk, kiderül, hogy
azok egymáshoz viszonyított aránya
alig változott: a nyersanyagok aránya
1888-ban 63,9%, 1900-ban 60,8% volt.
A mezőgazdasági árucikkek részese-
dése pedig lényegében állandó maradt:
a nyersanyagok 46%-ot, a késztermékek
21%-ot tettek ki az említett két idő-
pontban.

A szántóföldi termelés termésmeny-
nyiségének és termésátlagának az
1880–1890-es években elért gyors és
nagyarányú növekedése a századfor-
duló tájékán lelassult. A magyarországi
mezőgazdaság kimerítette a vetésterü-

RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN 77

MarhaVásárra KiVálasz-
ToTT szürKe MarháK a Köz-
VágÓhíd Telepén, 1900
Körül
X
az állattenyésztés területén a megvál -
tozott piaci körülményekhez történő 
sikeres alkalmazkodás jeleként előreha-
ladt a fajtaváltás, és terjedt az istállózó 
állattenyésztés. a munkabíró magyar 
és erdélyi szürke marhákat az 1880-as
évektől kezdték kiszorítani a kétszer-
háromszor jobban tejelő és gyorsabb 
súlygyarapodásra képes nyugati és 
az ezekkel keresztezett, később meg -
határozóvá váló pirostarka fajták. 
az állattenyésztés eredményessége 
elképzelhetetlen lett volna a hazai 
állategészségügy teljesítménye nélkül,
amelynek első nagy sikere az ún. keleti
marhavész felszámolása volt.

a Mezőhegyesi FedeTT
loVarda, 1910 Körül

X
a mezőhegyesi vegyes fajtájú lovakból
domináns mének segítségével, hosszú

ideig tartó szelekcióval három fajta,
a gidrán, a nóniusz és a mezőhegyesi

félvér alakult ki. az állami ménesbirto-
kok (bábolna, Mezőhegyes, Fogaras 

és Kisbér) nemcsak a lótenyésztés,
hanem általában a belterjes állattenyész-

tés és növénytermesztés, a korszerű
üzemszervezés, illetve a mezőgazdasági
termelés és a feldolgozóipar együttmű-

ködésének is mintái voltak. (fent)&4∞£∞∞§ £ ™
gőzloKoMobil elé FogoTT

biValyoK, Fogaras,
1900 Körül

X
a gőzenergiát a mezőgazdaságban 

elsősorban a cséplésnél és a takarmány-
feldolgozásnál alkalmazták, de az 

uradalmakban gőzekékkel végezték
a szántást és a talajművelés egyéb 

munkálatait is. a 19. század közepén
induló magyar országi mezőgazdasági
gépgyártás harminc-negyven év alatt

képessé vált minden olyan eszköz és gép
előállítására, amelyre a mezőgazdaság-

ban szükség volt. (középen)

4∞&£∞∞§£™

4∞&£∞∞§£™

4∞&£∞∞§ £ ™

4∞&£∞∞§ £ ™





let bővítésében rejlő (extenzív) lehető-
ségeket. A továbblépéshez korszerű ag-
rotechnika – gépesítés, öntözés, műtrá-
gyázás – alkalmazására volt szükség.
A beruházási hajlandóságot jelezte,

hogy meredeken emelkedett a mező-
gazdaság hitelellátását szolgáló jelzálog-
kölcsönök összege: az 1890. évi 939 mil-
lió koronáról 1909-ben 3 milliárd 225
millióra. A pénzintézetek, például az
Osztrák–Magyar Bank, a Magyar Föld-
hitelintézet, a Kisbirtokosok Országos
Földhitelintézete és az Országos Köz-
ponti Hitelszövetkezet, bővítették vi-
déki hálózatukat. 

A Monarchia piacán garantált magas
ár és az alacsony mezőgazdasági mun-
kabérek azonban nem feltétlenül kény-
szerítették ki a jelentős beruházást
igénylő, önköltségcsökkentő fejlesztést.
A mezőgazdaság belterjesedése nem zá-
rult le a világháborúig, például műtrá-
gyát a szántóterület mindössze 7-8%-án
alkalmaztak az utolsó békeévben, és
amíg Magyarországon egy kataszteri
hold szántóra átlag 12 kg műtrágya ju-
tott, addig a fejlett nyugat-európai or-
szágokban 50–90 kg. Magyarországon
a műtrágya felhasználása csak ezekben
az években indult meg, és az 1907. évi
egy kh-ra jutó 5 kg-hoz képest gyorsan
emelkedett.

A mezőgazdaságból élő népesség a
kiegyezéskor a szűkebb értelemben
vett Magyarországon még a teljes né-

pesség több mint 80%-át tette ki, a há-
ború előtti utolsó, 1910. évi népszámlá-
lás adatai szerint viszont már csak
62,41%-át. Az agrárnépesség arányának
csökkenése mögött abszolút számának
növekedése rejlik, pedig a kivándorlás
leginkább a mezőgazdaságból élő né-
pességet sújtotta, és az 1870-es évektől
felgyorsuló iparosodás, városiasodás is
nagy elszívó hatást gyakorolt rá. Az
ipari (és a szolgáltató) szektor azonban
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a herz és Fia szaláMi- 
és zsiradéKárugyár 
plaKáTJa, KárolyFalVa,
TeMes Megye
X
Meghatározó maradt a kisiparosok, 
a marhát is feldolgozó mészárosok 
és a legfeljebb sertést kimérő hentesek
szerepe. az iparszerű húsfeldolgozás-
ban a közvágóhidak létesítése és 
a szalámigyártás volt a legfontosabb.
a szegedi pick és a budapesti herz
szalámi uralta a piacot. iparszerűvé
vált a gyulai kolbász és a pápai sonka
előállítása is. szeged kedvező adott-
sággal rendelkezett: nem messze terült
el az ország kukoricában gazdag és je-
lentős sertéstenyésztéssel rendelkező
vidéke, a bácska és a bánát, a város
környéke pedig fontos fűszerpaprika-
termesztő terület volt.

4∞&£∞∞§ £ ™

4∞&£∞∞§ £ ™

a MillenniuMi KiállíTás
részleTe a pilseni sörCsar-

noK szeMélyzeTéVel, 1896
X

az alsó középosztálybeliek, a módosabb
kispolgárok és az anyagilag is megbecsült

szakmunkások nem kávéházakba jártak,
hanem kisvendéglőkbe. a családias kisven-
déglőkben a törzsasztaloknál összeszokott,
azonos élethelyzetű és rokon szakmákhoz

tartozó társaság gyűlt össze. ha jó idő volt,
a kerthelyiségben, kockás abrosszal leterí-

tett asztaloknál telepedtek le. Megfizethető,
házias ételeket ettek. Természetes dolognak

számított, ha valaki kis adagot kért.4∞&£∞∞§£™
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növekedése ellenére sem tudta teljes
egészében foglalkoztatni a mezőgazda-
ságból kiszoruló munkaerőt.

belső Vándorlás

A népesség belső vándorlásának leg-
főbb áramát – az európai országokhoz
hasonlóan – a falvak népének a váro-
sokba költözése alkotta. Jellemzően a
szegényparasztok, a nincstelenek vet-
ték útjukat a biztosabb munkalehető-
ség, a jobb élet reményében az ipari és
kereskedelmi központok, főként a váro-
sok felé. A vándorlás tehát a gazdasági-
lag elmaradottabb régiókból az iparoso-
dottabb, városiasodottabb térségek felé
irányult. Ennek eredményeként míg
1869-ben még csak minden hetedik
ember élt városban, addig 1910-ben
már minden ötödik.

A vidéki népességre a legnagyobb
szívó hatást a főváros (és környéke) gya-
korolta: 1874 és 1910 között a Buda-
pestre vándoroltak száma megközelí-
tette a 428 ezret. A nagyobb városok von-
záskörzetében fekvő községek lélekszá -
ma is az átlagot meghaladó mértékben
emelkedett, így a Budapest környéki Új-
pest, Kispest, Pesterzsébet, a Pozsony kö-
zeli Vereknye és Köpcsény vagy a Nagy-
várad melletti Biharszentandrás és Vad-
szőlős népessége. A falvak lakói a városok
és azok környékének települései mellett

a – közigazgatási szempontból község-
nek minősülő – bányászati és ipari köz-
pontokba áramlottak. A korszakban meg-
többszöröződött Ózd, Diósgyőr és Salgó-
tarján nehézipari, Szerencs és Hatvan
élelmiszeripari, Komló, Tatabánya, Ajka,
Rudabánya stb. bányászati centrumának
lakossága. A városokba áramló népesség
döntő hányadát a parasztság alkotta,
amelyhez csak szerény mértékben csat-
lakoztak iparosok és értelmiségiek.

A városba költözéssel ellentétes irá-
nyú migráció is zajlott. A régi városlakó
népesség egy része a könnyebb megél-
hetés érdekben kitelepült a környező
községekbe. Ennek legjellemzőbb pél-
dája a fővárosiaknak az elővárosokba,
szomszédos településekre költözése
volt. A városi lakosság egy másik része
pedig a határba húzódott: az alföldi me-

zővárosokban megindult a népesség ki-
települése a tanyákra. Az Alföldön és a
Kelet-Dunántúlon ezrével jöttek létre a
puszták és a legelők helyén, a futóho-
mokon a tanyák. A mezővárosok sze-
génységén a közlegelő egy részének fel-
parcellázásával segítettek: a kitelepült
családok lakó- és gazdasági épületet
emeltek és a feltört földön gazdálkod-
tak. Szegeden vagy Kecskeméten a vá-
rosi földek parcellázásával kisgazdata-
nyák alakultak, de például Debrecen ha-
tárában megmaradtak s még szaporod-
tak is a nagygazdatanyák. A tanyasiak
száma meghaladhatta az egymillió főt,
az alföldi városokban a lakosság egyhar-
mada lakhatott tanyán az első világhá-
ború előtt. A legtöbb tanyasi ember a
civilizációs vívmányoktól elzárva élte az
életét a 20. század első felében is.

Magyarország a párizsi VilágKiállíTáson, 1900
X

számos magyar szakembert kértek fel a világkiállítások zsűrijébe, például pekár
imrét az 1878. évi párizsi világkiállítás alkalmával a gabona- és lisztfélék értékelé-

sére vagy gerbeaud emil cukrászt az 1898-as brüsszeli, majd az 1900-as párizsi
világkiállítás zsűrijébe. a magyar gazdaság színvonalát jelezték a világkiállításo-

kon elért sikerek is: Mathiász János 1873-ban csemegeszőlőfürtöket mutatott 
be bécsben; rendszeresen díjazott termékek voltak a ganz-gyár vasúti és 

malomberendezései; a pécsi zsolnay-féle eozinmázas kerámiák pedig 
a világkiállítások szenzációit jelentették.4∞&£∞∞§£™
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szoros gazdasági
KöTeléK

Az Osztrák–Magyar Monarchia népei
számára az első világháborúig terjedő
időszak összességében a gazdasági, szel-
lemi és kulturális emelkedés, gyarapo-
dás kora volt. Ausztria és Magyarország,
a két birodalomfél vámuniót és külke-
reskedelmi közösséget alkotott. Egysé-
ges volt a pénz-, a mérték- és a súlyrend-
szer, a közlekedés, a postaszabályzat, a
közvetett adóztatás. Rendelkeztek a ket-
tős adózás elkerüléséről, a tőke és a
munka szabad áramlásáról. A Monar-
chia eltérő fejlettségű, eltérő népsűrű-
ségű, nyersanyagkészletű, sajátos ter-
mészetföldrajzi adottságú területei gaz-
dasági értelemben jól kiegészítették
egymást. A közös vámhatár és a közös
valutarendszer biztosította az áruk aka-
dálytalan belső mozgását, elősegítette
a külföldi tőke, a legmodernebb tech-
nika bejövetelét, viszont részben men-
tesítette a birodalmat a nemzetközi ver-
senyben való megmérettetéstől. Amíg

a cseh és osztrák iparcikkek Galícia, Bu-
kovina, Dalmácia, illetve Magyarország
piacán, addig az élelmiszerek, a nyers-
anyagok a Lajtán túl találtak vevőre. 

Az osztrák tőke kiaknázta a magyar-
országi gazdaságban rejlő, nagy haszon-
nal kecsegtető befektetési lehetősége-
ket, ami nélkül Magyarország nem lett
volna képes a felmutatott teljesítmé-
nyére. A közgazdasági környezet fonto-
sabb elemeinek összehangolása lehe-
tővé tette a tőke és a munkaerő tel -
jesen szabad áramlását a két biroda -
lomfél között. A Monarchiát európai
színvonalú, egységes infrastruktúra és
magasan fejlett bankrendszer fogta
össze. Ugyanakkor élénk külkereskedel-
met folytatott, külföldi tőkét vonzott
és maga is tőkét vitt ki a Balkánra. Szo-
rosan illeszkedett Európa pénzügyi,
közlekedési és hírközlési rendszeréhez,
s nemcsak befogadott, hanem ki is su-
gárzott szellemi tőkét.

Mindemellett egyre többen ismerték
fel, hogy a polgári szabadságjogok érvé-
nyesülése, a vállalkozás és a verseny sza-

badsága nem teremtett társadalmi igaz-
ságosságot, nem biztosított esélyegyen-
lőséget. Nem csökkent azoknak a szá -
ma, akik nem tudták kivenni a részüket
a civilizációs jótéteményekből. A polgá-
rosodásért, a gazdasági modernizáció-
ért a társadalomnak súlyos árat kellett
fizetnie. A feszültségeket növelte a csu-
pán két nemzet, az osztrák-német és a
magyar hegemóniájára épülő dualista
államjogi berendezkedés tarthatatlan-
sága, a többi nép politikai egyenjogúsí-
tásának hiánya a tarka etnikai összeté-
telű birodalomban.

X
A Monarchia nemcsak államjogi szem-
pontból tartozott össze, hanem jól mű-
ködő gazdasági közösséget is alkotott.
Sőt, idővel éppen a gazdasági kapocs
vált a legfontosabb összetartó erővé a
birodalom országai, térségei között. Az
Osztrák–Magyar Monarchia földarabo-
lásával született „nemzetállamok” mo-
dernizációja viszont kényszerpályára ke-
rült. Elvesztek a hagyományos felvevő-
piacok, megcsappantak a gazdasági erő-
források, és a politikai megfontolások
léptek a közgazdaságiak helyébe. A leg-
nagyobb traumát a lakosságában és te-
rületében megcsonkított Magyarország
szenvedte el: polgárosodása megbicsak-
lott és gazdaságát csak részben sikerült
új alapokra helyezni.

a szerző a Magyar Mezőgazdasági
Múzeum főigazgatója
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az iparMűVészeTi MúzeuM MegnyiTása, 1896
X
az európai szecessziós építészet áramába illeszkedő magyar szecesszió többlete
a népművészeti díszítőelemek felhasználása. lechner ödön volt az új stílus
iskolateremtő úttörője: az iparművészeti Múzeum, a postatakarékpénztár 
és a Földtani intézet jelzik munkásságának főbb állomásait. a népművészeti 
motívumoknak a magas művészetbe emelésével valami hasonlót valósított meg,
mint bartók és Kodály a népzenének a modern európai zenébe oldásával.
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