I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra
Középszint
1. A kora középkor gazdasága
Mutassa be a kora középkori nyugat-európai mezôgazdaság átalakulását! Magya
rázza meg a változások politikai és társadalmi hátterét is!

„A föld a megélhetés egyetlen forrása, és a gazdagság egyedüli feltétele. A lakosság
[…] – a császártól kezdve, akinek a földbirtoka hozamán kívül nincs egyéb jövedelme, a
legegyszerûbb jobbágyig – közvetve vagy közvetlenül a föld terményeibôl él, vagy úgy,
hogy munkájával termeli meg azokat, vagy pedig beéri behajtásukkal és elfogyasztásuk
kal. Az ingó vagyonnak nincs többé gazdasági haszna. […] Ezért lehetetlen, hogy az állam
olyan katonai rendszert és közigazgatást tartson fenn, amely nem a földtulajdonra épül. A
hadsereg kizárólag a hûbérbirtok tulajdonosaiból áll, a tisztségviselôk pedig a nagybirto
kosok közül kerülnek ki.” (Henri Pirenne: A középkori gazdaság és társadalom története.
Budapest, 1983)

Nyakhám és szügyhám

Túróeke és az azt felváltó csoroszlyás, kormánylemezes fordítóeke

A megmûvelhetô földterület hasznosítása

Válaszában az alábbi szem
p ontokra térjen ki:
• A gazdasági  fellendülés
technikai,technológiaifel
tételei
• A mezôgazdasági terme
lés formái és színterei
• A változások politikai,
társadalmi háttere
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Gazdálkodás a középkorban

„Már a középkorban is ismerték és használták a különbözô gazdálkodási tanácsokat tar
talmazó leírásokat. Ezek a források bepillantást adnak egy-egy birtok életébe, gazdaságába,
a munkák szervezésébe.
A béresek feladatai
A béreseknek értelmes embereknek kell lenniök, jól kell tudniok vetni, kijavítani a ekét
és az elromlott boronát, évszakonként jól megdolgozni a földet, tudniok kell az ökrökkel
bánni, befogni, vezetni ôket, anélkül, hogy ütnék vagy megsebesítenék, jól kell tudniok ta
karmányozni, ôrizni a takarmányt, hogy el ne lopják, vagy el ne hordják. […] Az állatok és
az ôrzôk számára karámot és sövénykerítést kell csinálniok, s a földeket felásni és megfor
gatni, hogy kiszárítsák és lecsapolják a vizeket. Nem szabad megnyúzniok egyetlen ökröt
sem anélkül, hogy megvizsgálták volna a halál okát.” (Várkonyi Gábor: Középkor, kora
újkor. Történelmi olvasókönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó)
„Frigyes, Isten kegyelmébôl a hamburgi egyház érseke, minden keresztény hívônek a
jelenben és a jövendôben, örökös áldásomat küldöm. Azt akarjuk, hogy mindenki számára
legyen ismert ez a szerzôdés, amelyet mi a Rajnán inneni emberekkel, akiket hollandoknak
neveznek, kötöttünk. […] Egyezséget kötöttünk,
amelynek értelmében a fent nevezett földbirtok
minden mansusáért évente 1 dénárt fizetnek ne
künk. Szükségesnek tartjuk lejegyezni itt a mansus
kiterjedését azért, hogy a jövôben ne legyen semmi
viszály a lakosság között: tehát 720 királyi vesszô
hosszúságú és 30 szélességû, a földön áthaladó fo
lyóval együtt, melynek használatát hasonló módon
átengedjük nekik. Végül akaratunknak megfelelô
en elfogadták, hogy a föld gyümölcsének tizedét
nekünk adják, tudniillik: a tizenegyedik kévét, a
tizedik bárányt, malacot, kecskét, ludat, a méz
bôl, a lenbôl is egy tizedet. […] A világi törvények
szerinti igazságszolgáltatást és bíróságot illetôen,
azért, hogy ne szenvedjenek idegenek részérôl sé
relmet, kötelezték magukat évenként minden 100
mansus után két márka fizetésére, hogy maguk kö
zött dönthessenek minden pörben. Ha jelentôs ügy
ben nem tudnak saját bíróságukon dönteni, a püs
pökhöz fordulnak, hogy ítéljen az esetrôl.” (XII.
századi oklevél)

A hûbéri lánc sematikus ábrája

2. A középkori kereskedelem
Válaszában az alábbi szem
pontokra térjen ki:
• Az európai kereskede
lem fô irányai és árucik
kei
• A földközi-tengeri keres
kedelem
• A balti-tengeri kereske
delem
• A kereskedelem fejlôdé
sének hatása a városok
helyzetére

Ismertesse a középkori távolsági kereskedelem sajátosságait a XI–XIII. század
Európájában! Mutassa be, milyen tényezôk (földrajzi, politikai, vallási stb.) hatá
rozták meg a távolsági kereskedelmet! Használja a történelmi atlasz megfelelô
térképét is!
Velence felemelkedésének állomásai:
   840:	A Pó-völgy fölötti kereskedelem kizárólagos jogának megszerzése –
átrakodóhely az Itália, Konstantinápoly és Levante közötti kereskedelemben.
   932: Terjeszkedés az Isztriai-félszigeten.
1204:	Kereskedelmi pozíciójának megszilárdítása a Földközi-tenger keleti meden
céjében az ellenséges Genovával szemben. A 4. keresztes hadjárat elfoglalja
Konstantinápolyt.
(Henri Pirenne: A középkori gazdaság és társadalom története. Budapest, 1983 alapján)
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A fontosabb kereskedelmi
útvonalak a középkorban

Egyes észak-itáliai városok 
évi adója
I. (Barbarossa) Frigyesnek
Milánó (1158)

Egyes délnémet vár
 osok 
évi adója 
a Hohenstaufoknak

9 000 márka ezüst

Frankfurt (1241)

250 márka ezüst

Milánó (1160)

10 000 márka ezüst

Strassburg (1241)

200 márka ezüst

Piacenza (1164)

11 000 márka ezüst
(Peter Furth alapján)

„A flamandok a maguk részérôl Champagne-ban állandó piacot találtak posztóik számá
ra, amelyeket vagy ôk, vagy itáliai és provence-i vásárlóik szállítottak a genovai kikötôbe,
majd onnan a levantei kikötôkbe exportálták ôket. Ezzel szemben a flamandok selyem
szöveteket, ötvösmunkákat, de fôképp fûszerféléket vittek haza Champagne-ból. Ezekért
az árucikkekért északi tengerészek jöttek Bruggé-be, ahol ugyanakkor megrakták hajóikat
flandriai posztóval és francia borral is. A XIII. században a kereskedelmi kapcsolatok elér
ték fejlôdésük tetôpontját. […] A champagne-i vásárokon a németeknek háza volt, és a […]
barcelonai, […] burgundiai, […] genovai […] kereskedôk árucsarnokokkal és fogadókkal
rendelkeztek.” (Henri Pirenne)
Fontosabb városok alapításának ideje 
az északn
 ém
 et/balt i térs égb en:
1158: Lübeck
1160: Wisby
1218: Rostock
1200 körül: Riga
1230: Stralsund, Danzig
1224/1250: Dorpat
1269: Wismar

A Hanza-szövetség létrejöttének 
állomásai:

1. 1230: barátsági és szabad kereske
delmi szerzôdés Lübeck és Ham
burg között.
2. A baltikumi térség fiatal városainak
csatlakozása.
3. Az Északi-tenger kikötôinek csatlako
zása
(Henri Pirenne alapján)

A Hanza-városok
kereskedelmi hajója, a
kogge. A XIII–XV. században
használt hajótípus 100-300
tonna árut tudott szállítani.
Elôször a koggékon
szerelték a kormánylapátot 
a fartôkére
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Hamburg kikötôje a Hanza fénykorában

Genovai pénzváltó. A bankok elôdjének számító pénzváltók az itáliai
városokban fejlôdtek ki

Lübeck város kereskedel

me az északi
 - és a balti-tengeri régióban
Származási, illetve célterület
Flandria

Behozatal (márka)

Kivitel (márka)

150 000

40 000

Északnémet városok

79 000

110 000

Svédország

50 000

60 000

Norvégia

10 000

10 000

Összesen

289 000

220 000
(Peter Furth alapján)

„A városok gazdagodása sok politikai problémát okozott. A városi testületek kezdték
megkérdôjelezni a helyi püspökök vagy grófok tekintélyét, s a céhek és kereskedôtársasá
gok képesek voltak nyomást gyakorolni a városatyákra.” (Norman Davies: Európa történe
te. Budapest, 2002)

3. A Magyar Királyság gazdasága az Anjou-korban
Válaszában az alábbi szem
pontokra térjen ki:
• A királyi kincstár bevéte
lei, új pénzforrásai
• A külkereskedelem fel
lendítése
• Mindezek hatása a gaz
daságra

Ismertesse Károly Róbert gazdaságpolitikájának fôbb elemeit! Magyarázza meg,
milyen összefüggés van a gazdaságpolitika és a királyi hatalom jellege között!

„Elrendeltük pedig, hogy a folyó évben forgalomban le
vô háromféle pénzünket […] az egész országunkban egy
és ugyanazon formában, súlyban, finomságban és értékben
verjék és minden eltérés nélkül kerüljenek forgalomba és
beváltásra.” (Károly Róbert rendelete, 1325)

Károly Róbert aranyforintja

„Elrendeltük és parancsoljuk, hogy minden megyében,
minden egyes kapu után, amelyen szénával vagy gaboná
val megrakott szekér képes befordulni vagy azon át kijönni
[…] a kirovás megtörténte után 15 napon belül, a kamara
haszna címén, elôbb említett kamaráknak 18 dénárt a kama
rák ispánjának kezéhez kell szolgáltatni és fizetni.” (Károly
Róbert 1342. évi dekrétumából)
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KIRÁLYI JÖVEDELMEK AZ ANJOUK IDEJÉN
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bányaregálé,
nemesérc-monopólium,
harmincadvám

nz

adók

kapuadó,
rendkívüli hadiadó,
városok adója,
pápai tized
megadóztatása

Az Anjouk jövedelmei

Magyarország bányászata
és pénzügyigazgatása a XIV.
században

4. A nagy földrajzi felfedezések és következményei
Ismertesse a nagy földrajzi felfedezések gazdasági okait! Tárja fel, hogy a felfe
dezések nyomán milyen gazdasági változások indultak meg Nyugat-Európában!
Használja a történelmi atlasz megfelelô térképét!

„A Kelettel folytatott kereskedelem kiszivattyúzta Európából a nemesfémeket, mivel a
Levantén keresztül behozott luxuscikkekért és fûszerekért (porcelán, selyem, illatszerek,
bors, cukor, vanília) zömében arannyal és ezüsttel fizettek. Ugyanakkor az oszmán terjeszke
dés következtében a levantei kereskedelem elôször bizonytalanabbá, majd a vámok emelése

Válaszában az alábbi szem
pontokra térjen ki:
• A földrajzi felfedezések
gazdasági okai
• Az Újvilágból beérkezô
termékek
• A gazdaság átalakulása
Nyugat-Európában
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Kereskedelmi útvonalak
a nagy földrajzi
fölfedezések után

után drágábbá vált. Tovább nehezítette a helyzetet, hogy a XV. század végére a talajvízszint
feletti, könnyen kiaknázható rétegeket kitermelték a magyarországi és csehországi nemes
fémbányákban, s szivattyúk híján nem tudtak mélyebbre hatolni, ezért a termelés jelentôsen
visszaesett.” (Tankönyvi szöveg)
„A spanyolok bányákat nyitottak, ültetvényeket létesítettek, ahol az ôshonos növények
(kukorica, dohány, gyapot, indigó) mellett Ázsiából át
hozott növényeket is termeltek. Az ültetvényeken kez
detben az indián okat dolgoztatták, azonban az ôslakók
A mezôgazdasági 
Nyugat-Európában ugyan
nem váltak be munkásnak. Számuk egy évszázad alatt
termelés és a mezôgazda
annyi mezôgazdasági
a tizedére csökkent: az indiánokkal erôszakosan, sok
sági termények
termény megvásárlásához
szor kegyetlenül bántak, és az európaiak által behurcolt
exportjának növekedése 
több iparcikket kell 
betegségekkel szemben az ôslakók nem rendelkeztek
Kelet-Közép-Európában
elôállítani
immunitással. Az egyház és az állam megpróbált a ke
resztény hitre térített szerencsétlenek védelmére kelni,
de eredmény nem mutatkozott. Ezért az ültetvényekre
Nô az iparcikkigény
Afrikából néger rabszolgákat hoztak be. Az amerikai
gyarmatokról áramlottak Európába az ültetvények ter
mékei. Átvettünk számos növényfajtát (paradicsom,
Manufaktúrákat
paprika, kukorica, burgonya, dohány), de ezek elterje
hoznak létre
dése évszázadokat vett igénybe. A legfontosabb az óriási
mennyiségû nemesfém beáramlása volt, ami értékének
A termelékenység
csökkenését (az elhúzódó inflációt) és a termékek árának
növelése
folyamatos emelkedését idézte elô (ún. árforradalom).
Az árakat a bôvülô kereslet is felverte, mivel nôtt a né
pesség (így az élelmiszer-szükséglet), és a gyarmatokra
Több iparcikk
Európából iparcikkeket (textíliák, szerszámok, fegyve
rek) szállítottak.
Az iparcikkek ára 
Sajátos körforgást hozott létre a rabszolga-kereske
Nyersanyagéhség
tovább csökken
delem: Amerikából cukrot szállítottak Európába, in
nen az ebbôl készült alkoholt Afrikába, ahol a rabszol
ga-kereskedelemmel foglalkozó néger törzsektôl vagy
A kézmûvesek
araboktól fôként alkoholért rabszolgákat vásároltak.
Be
k
e
r
í
t
é
s
ek
tönkremennek
A szerencsétleneket embertelen körülmények között át
szállították Amerikába, hogy az ültetvényeken cukrot és
egyéb gyarmatárukat termeljenek.”
Bérmunkások
Árforradalom

Az árforradalom és következményei

(Tankönyvi szöveg)
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5. A XVIII. századi magyar gazdaság
Mutassa be a XVIII. század fôbb gazdasági változásait Magyarországon! Használ
ja a történelmi atlasz megfelelô térképét!

„Éppen a száraz évben nevezetes kísérletet tettek egy darab földdel: miután az elôzô
ôsszel megtrágyázták, s a trágyát beleszántották, tavasszal megint felszántották, s egy po
zsonyi mérô nyári búzával bevettették. A vállalkozót kigúnyolták, amiért trágyájával s a
többszöri szántással Istent, a természetet s a földet gazdagabb terméshozamra akarta kény
szeríteni, azonban a kísérlet a száraz évben is bevált, amikor más vetések egyáltalán nem si
kerültek, ez a darab szántóföld huszonkét pozsonyi mérôs gazdag termést hozott. Ezzel meg
rendült azon káros elôítélet, hogy a vidék semmiféle trágyára, szorgalmas megmunkálásra,
egyszóval: semmiféle mûvelésre nem szorul.” (Tessedik Sámuel önéletírásából, 1779)

Válaszában az alábbi szem
pontokra térjen ki:
• A magyar mezôgazda
ság talpra állása a XVIII.
században
• Iparunk fejlôdése – az
1754-es vámrendelet
hatása e fejlôdésre
• Magyarország kereske
delmének jellemzése
• A Habsburgok politikájá
nak szerepe a magyar
gazdaság fejlôdésében

A XVIII. századi
Magyarország ipara 
és bányászata

„A gyár- és ipartelep oly kevés és jelentéktelen ez országban, hogy a külön felvételt alig
érdemlik meg. A közönséges fogyasztás céljaira szolgáló munkával néhány üveg- és papír
gyár van elfoglalva. Két gyár létezik Holicson és Pongyeleken, ahol fayence-nak nevezett
edényt állítanak elô. Irón- és rozsóliógyár van Gácson. Egy másik halinát, három iparte
lep Gácson, Temesvárott és Podheringen posztót gyárt. Van Óvárott egy gyapjút szövô
telep, egy bôrgyár Moson megyében, kocsigyár Budán és Nagyváradon, harisnyaszövöde
Pozsonyban, vas- és rézedények és szerszámok elôállításával több ipartelep foglalkozik.
Néhány fôzôtelep van, melyek salétromot, timsót, lúgot, borkövet termelnek. Nagyjából
ezek felemlítésével kimerítettük volna Magyarország iparát.” (Berzeviczy Gergely: Magyar
ország kereskedelmérôl és iparáról, 1797)
„Minthogy annak a szabadságnak a csorbítása nélkül, amely az elôbbi 1723. évi ország
gyûlés 14. törvénycikkében van rögzítve (a nemesség a saját szükségletét szolgáló árukra
nem fizet vámot), egyébként minden dolog és áru után, bármiféle és nemû legyen is az,
amely Magyarországon és a hozzákapcsolt országokon átvihetô, vagy a mondott királyság
ba és országokba bevihetô, vagy azokból kivihetô, a harmincadvámot le kell róni, s ezt a
vámot kivétel nélkül mindenki, aki e javaknak vagy áruknak a birtokosa, legyen az nemes
vagy nemtelen, egyházi vagy világi személy, katonai vagy polgári szolgálattevô, külföldi
vagy belföldi megadni köteles […]
3. § Ezzel azonban semmi esetre sem gondolunk arra, hogy a hatalmunk alá tartozó ezt
vagy amazt az országot, vagy tartományt azokból az elônyökbôl és elôjogokból kizárjuk
[…]
Ellenkezôleg a leghôbben kívánjuk, hogy valamennyi örökös királyságunk és országunk
nagyobb felemelkedésére és virágzására a kereskedelem bennük állandóan terjedjen és nö
vekedjék […]” (Mária Terézia vámrendeletébôl, 1754)
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Kettôs vámhatár a XVIII. századi Habsburg Birodalomban

A KÜLKERESKEDELEM FONTOSABB ÁRUCIKKEI
A XVIII. SZÁZAD KÖZEPÉN 
(Az összforgalom százalékában)
Behozatal

Kivitel

Textília

39

Ökör

38

Szatócsáru

18

Bor

16

Ökör

17

Gabona

13

Vas és vasáru

9

Gyapjú

3

Fûszer

5

Sertés

3

Bôr

4

Juh

2

Selyem

3

Hús

2

Fa és faáru

2

Bôr

2

„Magyarország túlnyomólag osztrák tartományok által van körülvéve. Ez a körülmény a
magyar kereskedelem rendszeres megszorításának végrehajtását könnyûvé tette. A selyem-,
a bôr-, szôrmeáruk Ausztriában, a gyapjúgyárak Morvaországban, a lenárugyárak Sziléziá
ban nagyobbára felvirágzottak. Ezen tartományokban a gyárak megfelelô szükségletét képe
zô nyersanyagok többnyire kizárólag Magyarországból vitetnek ki, és viszont a megfelelô
gyártmányok onnan hozatnak Magyarországba. Így a magyarok saját, de átalakított termé
keiket veszik meg, azok korábbi eladásánál épp úgy károsodván, mint késôbbi megvásárlá
suk alkalmával.
Ausztriába bôrök és irhák, gubacs és némi selyem vitetnek ki. Viszont onnan kalapok,
bôr- és szôrmeáruk, selyemanyagok és szövetek hozatnak be. Morvaországba a magyar gyap
jú és hamuzsír vitetik ki, ellenben onnan a posztók és gyapjúszövetek igen nagy mennyiség
ben jönnek be. Szilézia vásznat és gyolcsot, Stiria a maga vas és más gyártmányait hozza
be. Ezeken mindazt, ami díszmû és norinbergai (nürnbergi) áru név alatt ismeretes, továb
bá az ékszereket, hímzett arany- és ezüstárukat Magyarország leginkább Bécsbôl kapja.”
(Berzeviczy Gergely: Magyarország kereskedelmérôl és iparáról, 1797)
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6. Gazdaságunk a dualizmus korában
Ismertesse a kiegyezés utáni gazdasági eredményeket! Mutassa be az infrastruk
túra, az ipar, a mezôgazdaság és a közlekedés fejlôdését a dualizmus korában!
A nemzeti jövedelem szer

kezete száza
 lék

ban (1867/70–1913)
1867/70

1900

1913

79,0

63,6

61,9

Bányászat és kohászat

   2,0

   2,7

   2,2

Gyáripar

   7,0

16,2

19,1

Kisipar

   6,0

   5,7

   6,6

Kereskedelem és szállítás

   6,0

11,8

10,2

Összesen

100,0

100,0

100,0

Mezôgazdaság

„Magyarország nem lehet többé mezôgazdasági állam […], csak ha egyúttal áttérünk az
iparra, fogunk gazdaságilag is, államilag is, kulturálisan is megállhatni mint nemzet Európá
ban […]” – hangzott a reformkorban alapított, 1850-ben betiltott, majd Eötvös elnökletével
1867-ben újjáalakult Országos Iparegyesület fölhívása (1874).
A nagy bankok tôkeerejének növekedése (millió korona)
Bankok

1880

1890

1900

Pesti Magyar Kereskedelmi Bank

38

149

503

Pesti Hazai Elsô Takarékpénztár

135

249

481

Magyar Általános Hitelbank

72

79

178

Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank

19

59

110

Magyar Jelzálog Hitelbank

110

190

430

Összesen

374

726

1702

Földbirtokviszonyok a századfordulón
0–5 khold

a gazdaságok 53,5%-a,

a földterület 5,8%-a

5–20 khold

a gazdaságok 35,9%-a,

a földterület 23,5%-a

20–100 khold

a gazdaságok 9,5%-a,

a földterület 23,0%-a

100–1000 khold

a gazdaságok 0,8%-a,

a földterület 15,4%-a

1000–khold

a gazdaságok 0,2%-a

a földterület 32,3%-a

A földterület 52,3%-a, a szántók 64,4%-a, a rétek 68,8%-a és a szôlôk 90,3%-a a száz hold
alatti kisbirtokokhoz tartozott. A nagybirtokok túlnyomó része erdô- és legelôterület volt.
A foglalkoztatottság arányai:

Ausztriába irányuló kivitelünkbôl:

1867

1890

mezôgazdaság

76,0%

67,0%

nyerstermék

ipar és forgalom

11,9%

16,5%

iparcikk

(Az arányt az ipar javára módosítaná a ki
mutathatatlan több százezernyi kétlaki idény
munkás.)

Az ipari üzemek méretei Németországban és
Magyarországon, a XX. század elején

1845

1885

90%

63%

8%

35%

Válaszában az alábbi szem
pontokra térjen ki:
• A gazdasági fejlôdés
meglévô és hiányzó fel
tételei
• Az egyes gazdasági
ágak fejlôdése, húzó
ágazatok
• A gyors gazdasági fel
lendülés területei és
következményei
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A gyáripar fejlôdése 1884–1913 között
Foglalkozta-
tottak
1000 fô

Iparág

Erôgépek
teljesítménye
1000 lóerô

100 munkásra
jutó lóerô

1884

1913

1884

1913

1884

1913

Vas és fém

19,6

   64,8

17,5

114,2

92

184

Gép, jármû, villamossági, mûszer

12,3

   60,8

1,9

45,7

16

82

Vegyészeti

   6,5

   27,4

1,8

31,9

29

125

Építôanyag

   6,3

   68,2

1,4

66,0

23

99

12,6

   72,8

7,4

55,2

61

78

Textil

   4,3

   47,9

2,9

55,1

69

118

Bôr

   0,6

   10,1

0,1

   7,9

22

82

Ruházat

   0,1

   12,1

0,0

   1,8

10

15

Papír

   1,5

    9,9

3,2

24,7

217

260

Nyomda

   2,2

   12,1

0,2

   4,1

10

37

35,1

   83,1

40,4

169,9

127

219

101,1

4669,2

76,8

576,4

80

129

1873

   1890

5000

11 000

Fa

Élelmiszer
Gyáripar összesen

A magyar vasúthálózat
fejlôdése a XIX. század
második felében és a XX.
század elején

A vasútépítés üteme:
kilométer
befektetett tôke (mill. Ft)

Fiume kikötôjének forgalma:
    1867

     1890

2160

11 246

hajók száma

193

    915

áruforgalom (ezer tonna)

    52

    547

áruforgalom (mill. Ft)

     6,5

     60

„Minden vidék vasutak megteremtésétôl várta jövendôjét, és minden vasúti vonal számá
ra akadt országgyûlési képviselô, ki múlhatatlanul szükséges voltát és sürgôs kiépítését kész
volt kifejteni. […] A vasutak annyira szívéhez voltak nôve a honatyáknak, hogy testvéri
egyetértést, teli Házat csak új vasút tudott csinálni.” (Egykorú szakmunkából)

7. Magyarország az elsô világháború után
Válaszában az alábbi szem
p ontokra térjen ki:
• A trianoni békeszerzô
dés rendelkezéseinek
gazdasági hatásai
• A békediktátum hatása
az ország etnikai és tár
sadalmi összetételére

Mutassa be a trianoni békeszerzôdés gazdasági következményeit! Tárja fel a gaz
dasági változások társadalmi hatásait! Használja a történelmi atlasz térképeit!

„Érzem a felelôsség roppant súlyát, amely reám nehezedik abban a pillanatban, amikor
Magyarország részérôl a békefeltételeket illetôen az elsô szót kimondom. […]
Arról van szó, hogy Magyarország elveszítse területének kétharmad- és népességének
majdnem kétharmad részét, és hogy a megmaradt Magyarországtól a gazdasági fejlôdés
majdnem összes feltételei megvonassanak. Mert az ország e szerencsétlen középsô része,
elszakítva határaitól, meg lenne fosztva szén-, érc- és sóbányáinak legnagyobb részétôl,
épületfájától, olajától, földgázforrásaitól, munkaerejének jó részétôl, alpesi legelôitôl, ame
lyek marhaállományát táplálták; ez a szerencsétlen középsô rész, mint mondottam, meg
lenne fosztva a gazdasági fejlôdés minden forrásától és eszközétôl, ugyanakkor, amikor azt
kívánják tôle, hogy többet termeljen. […]” (Gróf Apponyi Albert – a magyar békedelegáció
elnöke – beszédébôl)
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A trianoni békeszerzôdés
után Magyarországnak
megmaradt gazdasági
értékek (százalékban)

A békediktátum torzító hatásai a mag
 yar külkereskedelemre
Behozatal
1913

Kivitel

1925

1913

1925

7,25%

12,88%

Energiahordozók

0,24%

0%

56,37%

67,47%

Nyersanyagok, félkész termékek, alkatrészek

27,89%

3,39%

5,87%

6,33%

Gép, szállítóeszköz, egyéb beruházási anyagok

1,27%

8,57%

22,08%

13,32%

Fogyasztási iparcikkek

4,96%

1,59%

8,43%

2,18%

Élelmiszeripari termék, élô állat, élelmiszerek

65,64%

85,46%

100%  

100%

100%

100%

A magyar társadalom megoszlása 1930-ban

Vagonlakó menekültek
Budapesten az 1920-as
években
Az elsô világháború után 
Magyarországra menekült
magyarok száma: 426 000 fô 
(Romániából 222 000, 
Csehszlovákiából 144 000,
Szerb-Horvát-Szlovén Király
ságból 55 000, egyéb 5000)
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Néhány adat a magyarországi lak
 osság mego
 szlásá
 ról (1930)
A népesség
száma

Lakóhely szerinti 
megoszlás

8,7 millió
ebbôl
magyar nemzetiségû
92%
nem magyar
nemzetiségû 8%

Budapesten
16,6%
A többi városban
19,7%
A falvakban
63,7%

Foglalkozás szerinti
megoszlás
Mezôgazdaságban
52%
Iparban, bányászatban
23%
Egyéb ágazatokban
25%

Vallás szerinti 
megoszlás
Római katolikus 65%
Református 21%
Evangélikus 6%
Izraelita 5%
Egyéb felekezet 3%

A történelmi és a trianoni
Magyarország nemzetiségei
1920-ban
Magyarország lak
 ossága (1920–1930)
Népesség száma
Népsûrûség (fô/km )
2

1920

1930

7 986 875

8 685 109

85,9

93,4

Nemek megoszlása (%)
Férfi

48,5

48,9

Nô

51,5

51,1

Keresôk száma

3 755 173

3 997 839

Eltartottak száma

4 231 702

4 687 270

8. A gazdasági világválság
Válaszában az alábbi szem
pontokra térjen ki:
• A válság kialakulásához
vezetô folyamatok
• A válság hatása az
egyes ember életére
• A válság felszámolá
sának kísérlete az Egye
sült Államokban

Ismertesse a nagy gazdasági világválság jelenségeit az Egyesült Államokban! Tár
ja fel a válság gazdasági, társadalmi következményeit és a válságból való kilábo
lás módját, eszközeit!

„A bankokban elhelyezett betétek, folyószámlák tulajdonosai attól tartottak, hogy a
részvények árzuhanása tönkreteszi a pénzintézeteket. Ezért tömegesen és szinte egy idô
ben akarták kivenni a pénzüket. A bankok fizetésképtelenné váltak és csôdbe jutottak.
A hitelrendszer összeomlása viszont lehetetlenné tette a termelést, a bel- és külkereskede
lem mûködését. Nagyon sok vállalat leállt, a munkásokat és alkalmazottakat elbocsátották.
A növekvô munkanélküliség csökkentette a vásárlóképességet, a fogyasztási cikkek piaca
és az élelmiszerek iránti kereslet összezsugorodott. Az Egyesült Államokban a munkanél
küliek száma 1929–33 között 1,5 millióról – 12,8 millióra (a foglalkoztatottak 3,2%-áról
– 24,9%-ára) emelkedett. Ugyanezen idô alatt az elôállított társadalmi össztermék értéke
46%-kal csökkent.” (Tankönyvi szöveg)
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Nemzetközi fizetési körfolyamat 
az elsô világháború után

Külkereskedelmi forgalom 
a tôkés világban (millió dollár)

Az ipari termelés indexe 
néhány országban (%-ban)

Néhány adat az 1920-as és 1930-as évek gazdaságáról

„Ha az állam ócska palackokat megtöltene bankjegyekkel, megfelelô mélységbe elásatná
ôket elhagyott szénbányákban, az üregeket színültig megtöltené utcai szeméttel, s aztán […]
magánvállalkozásra bízná, hogy újból kiássa a bankjegyeket […] nem lenne munkanélküli
ség, és a visszahatások révén a társadalom reális jövedelme és tôkevagyona is valószínûleg
jelentôsen nagyobb lenne, mint amekkora ténylegesen. Igaz, okosabb lenne házakat építeni
és ehhez hasonlókat mûvelni; de ha ezt politikai vagy gyakorlati nehézségek megakadályoz
zák, az említett megoldás is jobb lenne a semminél.” (John Maynard Keynes: A foglalkoz
tatás, a kamat és a pénz általános elmélete, 1936)
„A nagy gazdasági válság a két világháború közötti generáció életében fordulópont és
egyben vízválasztó is volt. Az elsô világháború traumáját közvetlenül követte ez az újabb
trauma, és szinte elkerülhetetlenné tette a második világháború traumáját. Mindenütt em
lékezetes marad ezeknek az éveknek a nyomora és megaláztatása – a társadalom minden
szintjén, de – mint általában – az »alsóbb osztályok« körében fokozottan.
Késôbbi, jóléti korok gyermekei sohasem fogják teljesen megérteni e tapasztalat meg
rázkódtatásait; a politikai viselkedéssel foglalkozó szociológusok azt állítják, hogy semmi
– sem a vallás, sem a faji hovatartozás, sem a gazdasági érdek – nem gyakorolt olyan kitö
rölhetetlen befolyást e generáció késôbbi lojalitására, mint a munkanélküliség és a munka
nélküli segély kálváriája. A számadatok nem fejezhetik ki a szenve
dés nagyságát; olyan ez, mint Platónnál a dolgok árnyékai a barlang
falán: a valóság eltorzult képe.” (David S. Landes)
„Az állam részvények felvásárlásával, egyes vállalatok, illetve
iparágak államosításával közvetlenül is részt vesz a termelésben és
a forgalomban. Az állam a költségvetésen keresztül is hatást gya
korol a gazdálkodásra: megrendeléseket ad, valamint a nemzeti
jövedelem nagyobb hányadát fordítja improduktív (nem termelô)
beruházásokra. Befolyásolni tudja a kormányzat a pénz- és hitel
forgalmat, a külkereskedelmet (deviza- és vámpolitika), törvényes
eszközökkel ellenôrizheti az árak és bérek alakulását, sôt állami
tervek kidolgozásával is beleszólhat a gazdasági folyamatokba.”
(Tankönyvi szöveg)
„A radikalizmus veszélyével a reakciót szembeállítani annyit je
lent, hogy magunk rohanunk a katasztrófába. A reakció a radikális
számára nem akadály, hanem provokáció, ezt a veszélyt az újjá
építés reális programja segítségével kell elhárítani. […] Mi a rend
kívüli helyzettel rendkívüli intézkedéseket állítottunk szembe. De
sokkal fontosabb volt az, hogy a probléma gyökeréig hatoltunk és a
válság okaival foglalkoztunk. Mi ellene vagyunk a forradalomnak.
Ezért hadat üzentünk azoknak a viszonyoknak, amelyekbôl a forra
dalom kisarjad.” (F. D. Roosevelt)
A válság lényege, ahogy a karikaturista Gross látta
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9. A Rákosi-korszak gazdasága
Válaszában az alábbi szem
pontokra térjen ki:
• A mezôgazdaság átalakí
tása – kollektivizálás
• A nehézipar erôszakos
fejlesztése és ennek ha
tása gazdaságunk szer
kezetére
• A hiánygazdaság kiala
kulása és jellemzése
• Szocialista munkaver
seny
• A nôk tömeges foglalkoz
tatása

Mutassa be az 1950-es években kezdôdô szocialista iparosítás és tervgazdálko
dás rendszerét és annak gazdasági és társadalmi hatását Magyarországon 1945
és 1956 között!
Részletek kidobolási jegyzôkönyvekbôl:

„Püspökhatvan termelési versenyre hívta ki a falu dolgozóit a tavaszi munkálatok idô
elôtti elvégzése feltételével. Minden dolgozót hasson át a versenyszellem, és úgy dolgozzék,
hogy le ne maradjon.” (1950. március 22.)
„Fölhívja az elöljáróság a gazdákat, hogy a tavaszi vetésterv keretén belül a kukoricát,
burgonyát, napraforgót mindenki idôben vesse el, mert a legközelebbi határjáráskor az ellen
ôrzô bizottság minden vetésterületet le fog ellenôrizni. Akirôl megállapítják, hogy nem tett
eleget a tavaszi vetési ütemtervnek, az ellen az eljárás folyamatba lesz téve.” (1950. április 18.)
„Fölhívja az elöljáróság a gazdálkodók figyelmét, hogy minden gazdálkodó, aki a csép
lést elvégezte, köteles azonnal az elöljáróságon jelentkezni elszámolás végett, úgy, hogy a
beadásra kerülô gabonaféléket még aznap a helybeli földmíves-szövetkezetnél leadhassa.”
(1950. július 11.)

Korabeli hír:

„H. Sándor lakost egy
tehén és négy borjú fe
kete vágásáért a bíróság
8 évi börtönre ítélte.”
(1955. február)

Az egybeolvasztott ifjúsági
szervezetek elsô közös
kongresszusának plakátja
1950-ben

Elrejtett termény után kutatnak a rendôrök a padláson (1951)

Rendôr ellenôrzi a disznóvágást
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Traktoros nôk

„A gyapot énekel
Kicsi vagyok én,
Majd megnövök én,
Ha a szovjet agrár-módszert
Eltanulom én!” (1951)
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csasztuska: politikai intézkedéseket népszerûsítô, közismert
dallamra, versre átírt versike.

„[…] a dolgozó parasztok kezdeményezésére gabonabeadási versenyre hívja ki az ország
valamennyi dolgozó parasztját és TSzCs-jét.” (1950. július 22.)
„Értesítjük a község lakosságát, hogy hazánkban minden hatalom a dolgozó népé. A dol
gozó népnek beleszólása van az államvezetésbe, hiszen az általa választott vezetôk irányít
ják az ország ügyeit. A Járási Tanácsnál […] állandóan minden pénteken délelôtt fogadóórát
tartunk.” (1953. július 21.)
„a Szovjetunió szocialista építésének lényeges alapvonalai általános érvényûek […] az
alapban, a lényegben, a döntô lépésekben nincs külön »nemzeti út«” (Rákosi Mátyás)
„Az ötvenes évek derekán – a jelentések szerint a munkás- és alkalmazotti családok mint
egy negyede, noha jövedelmének 65%-át élelmiszerre költötte – nem táplálkozott megfele
lôen. A családok megközelítôleg fele a ruházkodás elemi kiadásait is képtelen volt fedezni,
ruhatáruk elhasználódott, kopottá, szegényessé vált. Ha a statisztikai átlag megvalósulhatott
volna, akkor ez idô tájt egy átlagos család feje két és fél évente vásárolhatott volna magának
egy 870 forintos öltönyt, tíz és félévente egy 1000 forintos télikabátot, évente egy 200 forin
tos cipôt, feleségét háromévente lephette volna meg egy 400 forintos szövetruhával, évente
egy 150 forintos kartonruhával. […] A gyereküknek évente juthatott volna két 150 forintos
ruha. […]” (Magyar hétköznapok, 217–218. oldal)

10. A rendszerváltás
Mutassa be, milyen gazdasági helyzetben volt Magyarország a rendszerváltást
megelôzôen! Magyarázza meg a Kádár-rendszer életszínvonal-politikája és a ma
gyar gazdaság válsága közötti összefüggéseket!

„[…] az alapelv az lehet, hogy a vállalati cselekvést közelebb hozzuk a népgazdasági
érdekekhez, a központi tervben foglalt fô feladatokhoz. […] Az irány az legyen, hogy a vál
lalatoknak valamivel nagyobb önállóságot, manôverezési lehetôséget biztosítunk a népgaz
dasági terv keretén belül, és ezzel együtt nagyobb felelôsséget is. Az egyes munkavállalót
olyan helyzetbe kell hozni, hogy életszínvonala jobban függjön teljesítményének hasznos
ságától.” (Nyers Rezsô, 1964)

Válaszában az alábbi szem
pontokra térjen ki:
• A Kádár-rendszer gazda
ságpolitikája
• Súlyos válság és reform
kísérletek az 1980-as
években
• Az eladósodás problé
mája
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Telektulajdonosok: „Politika? Kultúra? Csinálják csak a ráérôsek,
akiknek nincs telkük!” (Karikatúra 1974-bôl)

A Magyarország és néhány
más ország
közötti fejlôdési ütem
eltérését mutató arányszám
az egy fôre jutó nemzeti
jövedelem,
illetve hazai termék alapján

Országpárok

„Irigység. Könnyû neked, a buszbérlet ára ugyanannyi maradt...!”
(Karikatúra 1973-ból)

1937

1960

1970

1980

USA / Magyarország

4,74

4,74

4,35

3,15

NSZK / Magyarország

2,82

2,37

2,39

2,25

Ausztria / Magyarország

1,58

1,80

1,96

1,91

Olaszország / Magyarország

1,12

1,16

1,43

1,36

Spanyolország / Magyarország

0,79

0,78

1,04

1,12

Görögország / Magyarország

1,76

0,67

0,76

0,86

(Forrás: Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest, 1999.)
Külföldi adósságál
 lomány
(milliárd dollár)

Kronológia:
1968: Az új gazdasági mechanizmus bevezetése.
1972: A gazdasági reform leállítása.
1973: Világgazdasági válság (olajválság).
1982: Magyarország felvétele a Nemzetközi 
Valutaalapba és a Világbankba.
1987: A társasági törvény elfogadása.

A magyar társadalom
hangulatváltozása
1981 és 1988 között

Év

Bruttó

Nettó

1975

4 199

2 000

1977

6 253

3 580

1978

9 468

6 141

1984

10 983

6 549

1985

13 955

8 046

1987

19 584

13 683

1989

20 390

14 900

A Nyugathoz viszonyítva Magyarország áll jobban (a válaszolók százalékában)
1981

1986

1988

A gyermekek megfelelô felnevelésének lehetôsége

98

87

42

A munkához való jog

96

93

80

Az egészségügyi ellátás színvonala

90

66

47

A társadalom erkölcsi színvonala

88

81

50

A családok kiegyensúlyozott élete

86

73

36

A kulturált emberi kapcsolatok

82

78

44

Egyenlô esélyek az érvényesülésre

78

69

38

A véleménynyilvánítás szabadsága

74

67

43

A pénz értékének állandósága

66

41

6

(Forrás: Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest, 1999.)
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Emelt szint
11. A középkori gazdaság
Mutassa be a kora középkor mezôgazdasági változásait Nyugat-Európában! Tár
ja fel, milyen összefüggés van a IX–X. századi mezôgazdaság átalakulása és a
XI–XII. század technikai forradalma között! Térjen ki a változások társadalmi, po
litikai, vallási hátterére is!

Válaszában az alábbi szem
pontokra térjen ki:
• A mezôgazdaság szere
pe és a birtokszerkezet
• A földhasznosítás és a
technikai eszközök fej
lôdése
• Az egyház szerepe.
• A változások társadalmi
és politikai következ
ményei

A falu és az uradalom a kora
középkorban
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„A föld a megélhetés egyetlen forrása, és a gaz
dagság egyedüli feltétele. A lakosság […] a császár
tól kezdve, akinek a földbirtoka hozamán kívül nincs
egyéb jövedelme, a legegyszerûbb jobbágyig – köz
vetve vagy közvetlenül a föld terményeibôl él, vagy
úgy, hogy munkájával termeli meg azokat, vagy pe
dig beéri behajtásukkal és elfogyasztásukkal. Az in
gó vagyonnak nincs többé gazdasági haszna. Ezért
lehetetlen, hogy az állam olyan katonai rendszert és
közigazgatást tartson fenn, amely nem a földtulaj
donra épül, a hadsereg kizárólag a hûbérbirtok tulaj
donosaiból áll, a tisztségviselôk pedig a nagybirto
kosok közül kerülnek ki.” (Henri Pirenne)

Szerzetesek aratás közben

A megmûvelhetô földterület hasznosítása

„A IX. században az egykori Karoling Birodalom területén
egy négyzetkilométeren általában 10 ember élt. Három évszá
zaddal késôbb ugyanezen a ter ületen 30-40 lakos található.
Európa népessége, amely a X. században 38 millió volt, a XV.
század elejére 75 millióra emelkedett.” (Tankönyvi szöveg)

A hûbéri lánc sematikus ábrája

